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1 Inleiding

1.1 Werkgroep in het kader van de operatie MDW

Eind 1994 heeft het kabinet de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevings-
kwaliteit (hierna MDW) gestart. Deze operatie is gericht op het verminderen van
belastende respectievelijk onnodige regelgeving, het versterken van marktwerking en het
verbeteren van de kwaliteit van wet- en regelgeving. De operatie MDW beslaat een
kabinetsperiode en is verdeeld in tranches die gelijk lopen met een parlementair jaar. De
werkgroep Elektronisch verrichten van rechtshandelingen is één van de werkgroepen uit de
vierde tranche van de operatie MDW.

1.2 Samenstelling werkgroep

De werkgroep Elektronisch verrichten van rechtshandelingen is, evenals de overige
werkgroepen in het kader van de MDW-operatie, interdepartementaal samengesteld met
een onafhankelijke voorzitter. De namen van de voorzitter, leden en secretarissen zijn
vermeld in bijlage 1.

1.3 Opdracht van de werkgroep

De opdracht van de werkgroep is verwoord in een door het kabinet vastgestelde
startnotitie (zie bijlage 2). Het stelsel van het Burgerlijk Wetboek en het bewijsrecht zoals
geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn zodanig dat dit het gebruik
van moderne -elektronische- communicatiemiddelen niet in de weg staan. De meeste
rechtshandelingen zijn immers vormvrij.
Anders ligt dat voor een aantal rechtshandelingen waarvoor vormvereisten gelden, zoals het
vereiste van een akte of de aanwezigheid van getuigen. De vraag rijst of deze vormvereisten
een belemmering vormen voor het verrichten van rechtshandelingen langs elektronische
weg. In dat kader dient bezien te worden of thans geldende vormvoorschriften nog nodig
zijn en zo dit het geval blijkt te zijn, of er gelijkwaardige elektronische alternatieven zijn
voor de bestaande vormvereisten.
De werkgroep heeft als taakopdracht gekregen hiernaar onderzoek te verrichten aan de
hand van een drietal rechtshandelingen, namelijk de arbeidsovereenkomst, de notariële
transportakte en het bekendmakingsvereiste uit artikel 3:41 e.v. van de Algemene wet
bestuursrecht. De werkgroep heeft deze onderwerpen als gegeven beschouwd, maar heeft
wel gekeken of de taakopdracht verbreed diende te worden.
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Kader van de werkgroep
Het kader van de werkgroep wordt bepaald door de uitgangspunten zoals verwoord in de
notitie Wetgeving voor de elektronische snelweg1, die op 12 februari door de Minister van
Justitie namens het Kabinet aan de Tweede Kamer is gestuurd.

1.4 Werkwijze

De werkgroep heeft ten behoeve van de rapportage een literatuuronderzoek verricht naar de
achtergronden van het bestaan van vormvereisten bij een aantal rechtshandelingen en
eventuele mogelijkheden van een elektronisch alternatief voor deze rechtshandelingen. Boek
6 tot en met 8 van de reeks IT en Recht, uitgebracht in het kader van het Nationaal
Programma Informatietechnologie en Recht, zijn daarbij van groot nut gebleken2. In deze
publicaties al veel voorbereidend werk verricht. Daarvan heeft de werkgroep dankbaar
gebruik gemaakt. Dr.mr. J.H.A.M. Grijpink, werkzaam bij directie Algemene Justitiële
Strategie van het ministerie van Justitie, heeft in de werkgroep een presentatie gegeven over
zijn visie op de technische mogelijkheden met betrekking tot de beveiliging van
elektronische documenten. Daarnaast is een informatief gesprek gevoerd met
vertegenwoordigers van Ediforum (zie bijlage 3). Tenslotte is door Ediforum schriftelijk
informatie over een aantal onderwerpen aangeleverd.

                                                  
1 Wetgeving voor de elektronische snelweg, TK 1997-1998, 25880, nrs. 1-2, Den Haag, 1998
2 Zie met name mr. S.M. Huydecoper, mr. R.E. van Esch, Geschriften en handtekeningen: een achterhaald

concept? in: IT en Recht n. 7, Samsom, 1997, p. 71 e.v.
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2 Vormvoorschriften

2.1 Inleiding

De ontwikkelingen op het terrein van de informatie- en communicatietechnologie hebben
ertoe geleid dat contacten tussen personen en organisaties steeds meer langs digitale weg
plaatsvinden (e-mail, Electronic Data Interchange). Dit heeft tot gevolg dat het traditionele
papieren geschrift in de praktijk vaak wordt vervangen door een elektronisch document. De
vraag rijst of een elektronisch document dezelfde functies kan vervullen als een papieren
geschrift en derhalve daarmee gelijkgesteld kan worden. Daarbij dient onderscheid gemaakt
te worden tussen de communicatiefunctie en de bewijsfunctie van een geschrift. Verder is
met name van belang of er een adequaat elektronisch substituut bestaat voor de handmatig
op een geschrift geplaatste handtekening.

De bovengenoemde vragen spelen in het bijzonder een rol, wanneer er sprake is van
rechtshandelingen waarvoor krachtens wetsbepalingen vormvereisten gelden. Aan de hand
van een drietal verschillende rechtshandelingen zal worden nagegaan of de huidige
waarborgen die tot uitdrukking komen in de voor deze rechtshandelingen geldende
vormvereisten nog noodzakelijk zijn en indien dat het geval blijkt te zijn, of deze
waarborgen ook geboden kunnen worden indien de rechtshandelingen langs elektronische
weg tot stand komen.

2.2 Historische en maatschappelijke situering van het geschrift

Gedurende lange tijd kwamen rechtshandelingen tot stand doordat partijen hun wil daartoe
ten opzichte van elkaar verklaarden zonder dat er aan nadere vereisten voldaan diende te
worden. Gaandeweg werd er een beroep gedaan op getuigen om bij die wilsverklaringen
aanwezig te zijn. Bij eventuele latere onenigheid tussen partijen over hetgeen zij
overeengekomen waren, konden de getuigen opheldering verschaffen. Later werd het
gewoonte om de overeenkomsten op schrift te stellen. Het  geschrift nam dan de rol -
bewijsfunctie- van de getuigen over. In 1566 werd het gebruik van een geschrift
voorgeschreven in de Ordonnance de Moulins voor overeenkomsten die een bepaald bedrag
te boven gingen. Tevens werd bij die gelegenheid bepaald dat de akten bewijskracht
hebben.

Het gebruik van een geschrift in het rechtsverkeer kent derhalve een eeuwenoude traditie.
Mensen zijn gewend aan het gebruik van het geschrift. We leven in een “schriftelijke
cultuur”; men vindt dat als je iets op papier hebt vastgelegd, je er aan vast zit. Evenals het
geschrift is gebruik van een handtekening volledig ingeburgerd in het maatschappelijk
leven. Eenieder is ervan doordrongen dat de plaatsing van zijn handtekening niet iets
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vrijblijvends is, maar als consequentie heeft dat er rechten en plichten kunnen ontstaan. Dit
blijkt ook uit de waarde die nog wordt gehecht  aan de diverse vormen van “plechtige
ondertekening” die her en der in het maatschappelijk verkeer te vinden zijn. Er is sprake
van een grote maatschappelijke acceptatie van en een breed vertrouwen in papier en in de
handtekening, ook al kan er met beide van alles misgaan.

Verder dient bedacht te worden dat geschriften ook een culturele en geschiedkundige
waarde hebben. Zij verschaffen nadere informatie en inzicht in de handelwijze van mensen
in een bepaalde periode. Oude geschriften worden niet voor niets tentoongesteld in musea.

Het gebruik van het geschrift in het rechtsverkeer heeft zich vooral zo sterk ontwikkeld
vanwege een aantal eigenschappen die papier bezit.  Papier is duurzaam, goedkoop,
fraudebestendig, direct waarneembaar, transporteerbaar, origineel en flexibel en eenvoudig
in het gebruik. Deze eigenschappen brengen met zich dat het geschrift een aantal in het
rechtsverkeer waardevolle functies kan vervullen.

Teneinde een brede maatschappelijke acceptatie van het elektronisch berichtenverkeer te
verkrijgen is het noodzakelijk dat de maatschappij er een aantal vertrouwenwekkende
eigenschappen aan toedicht zoals nu het geval is bij papier. Gezien de technische
ontwikkelingen is het op termijn te verwachten dat deze normatieve waarde die nu in het
maatschappelijk verkeer aan papier wordt gehecht, van aard zal veranderen. Het is logisch
dat de wetgever aansluit bij de maatschappelijke praktijk en naar alternatieven zoekt. Zo
zijn de Ministeries van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
momenteel bezig met het project Digitale duurzaamheid waarmee beoogd wordt de
duurzaamheid van elektronische berichten te optimaliseren en de controleerbaarheid
achteraf te waarborgen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de historische waarde
van berichten.

2.3 Verschillende soorten geschriften

Uitgangspunt in het privaatrecht is dat de meeste rechtshandelingen vormvrij zijn. Dat
betekent dat hun totstandkoming niet afhankelijk is van nadere vereisten ten aanzien van de
vorm, maar dat zij in principe op elke wijze tot stand kunnen komen en derhalve ook op
elektronische wijze. Vereist is slechts een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een
verklaring heeft geopenbaard (art. 3:33 BW). Voor de Algemene wet bestuursrecht
daarentegen geldt dat het vormvereiste (schriftelijkheid) besloten ligt in de definitie van een
besluit.
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In de wet worden voor een aantal rechtshandelingen nadere vereisten gesteld ten aanzien
van hun totstandkoming. Indien deze vereisten -vormvoorschriften- niet vervuld worden,
leidt dat in het algemeen tot nietigheid van de desbetreffende rechtshandeling, danwel in het
bestuursrecht tot het niet tot stand komen van de desbetreffende beschikking. Een
belangrijk en veel voorkomend vereiste is, dat de rechtshandeling in kwestie in een geschrift
dient te worden neergelegd. Een tweede veel voorkomend vereiste is de plaatsing van een
handtekening op het geschrift door (een van) de partijen. Andere vormvereisten kunnen
bestaan in een bepaalde opmaak van het geschrift, een handtekening van de notaris, de
aanwezigheid van getuigen, de inschrijving van een akte in een register of de bekendmaking
van een door een overheidsorgaan genomen besluit.

De wet geeft geen definitie van een geschrift. De volgende definitie wordt wel gehanteerd:
‘iedere drager van verstaanbare leestekens die -in onderling verband- een gedachteninhoud
vertolken. Op welk materiaal deze leestekens zijn aangebracht is irrelevant. Eveneens is het
irrelevant of die leestekens bestaan in de ons welbekende karakters dan wel in Chinese, in
stenografische  of in eigen gevormd geheimschrift.’ Hieruit volgt dat onder een geschrift
ook is te verstaan een elektronisch te lezen stuk.

De wetgever geeft wel een definitie van een akte: een (onderhandse) akte wordt in artikel
183, eerste lid Rv, gedefinieerd als een “ondertekend geschrift bestemd om tot bewijs te
dienen”. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen een onderhandse en een
authentieke akte. De eerstgenoemde is vormvrij, de tweede is aan vormvereisten gebonden.
In artikel 183, tweede lid Rv, wordt een authentieke akte omschreven als een:”akte die in de
vereiste vorm bevoegdelijk door een ambtenaar is opgemaakt”. Naast de onderhandse en de
authentieke akte maakt de wet op bepaalde plaatsen ook melding van geschriften niet-
akten. Voorbeelden hiervan zijn de schriftelijke verklaring van de pandhouder aan de
pandgever en algemene voorwaarden.

Een vorm van een authentieke akte is een notariële akte. Deze dient in het geval van
transport van onroerend goed te voldoen aan een aantal vormvereisten, die in Hoofdstuk
3.2 behandeld zullen worden.

2.4 Handtekening

Ook het vereiste van een handtekening komt regelmatig in de wet voor, soms als
constitutief vereiste voor een bepaalde rechtshandeling. Een omschrijving of definitie van
het begrip handtekening wordt in de wet echter niet gegeven. Men zou een handtekening
kunnen omschrijven als de naam van de ondertekenaar in leestekens, al of niet met zijn
voornaam of  voorletters, gesteld in het handschrift van de ondertekenaar, waarbij
individualisering mogelijk is. De plaatsing van een handtekening op een geschrift leidt tot
een juridische band tussen persoon en geschrift.
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Een handtekening worden wel de volgende eigenschappen toegedicht: hij is eenvoudig in het
gebruik, duurzaam, direct waarneembaar en persoonsgebonden.

De wetgever heeft voor een aantal rechtshandelingen de handtekening voorgeschreven om
hiermee het bewijs voor het bestaan van de rechtshandeling te creëren. Andere redenen om
dit vormvoorschrift voor te schrijven zijn gelegen in het feit dat door middel van de
handtekening kan worden vastgesteld dat het geschrift een origineel stuk is en in de
noodzaak om bepaalde groepen personen in de maatschappij te beschermen.

Partijen plaatsen hun handtekening op een geschrift om te voldoen aan een in de wet gesteld
vormvereiste. Andere redenen kunnen zijn: het door middel van de handtekening vaststellen
dat het om een origineel geschrift gaat en het verkrijgen van bewijs van het bestaan van de
rechtshandeling in kwestie.

2.5  Beschrijving technische mogelijkheden

2.5.1 Geschrift
Zoals reeds werd aangegeven is door de technologische ontwikkeling het elektronische
berichtenverkeer flink toegenomen. In deze paragraaf zal worden nagegaan welke
elektronische documenten er bestaan.

Als definitie van het begrip “elektronisch document” dient de volgende omschrijving: een
verzameling elektronische gegevens, die onderling een bepaalde samenhang vertonen en op
elektronische wijze worden gemaakt, bewaard of getransporteerd. Er blijkt reeds een aantal
verschillende elektronische gegevensbestanden te bestaan die documenten kunnen bevatten
die als elektronisch document bestempeld kunnen worden. Te noemen zijn b.v. fax, tape,
diskette, zipdisk (diskette met een groter opslagvermogen),  harde schijf, cd-rom, magneet
of chipcard.

2.5.2 Handtekening
De handgeplaatste handtekening c.q. de functies daarvan, kunnen ook door andere
middelen worden vervuld. Deze middelen zijn dikwijls gebaseerd op een toepassing van
informatietechnologie en worden aangeduid met de verzamelnaam “elektronische
handtekening”. Zij dienen onderscheiden te worden in persoonsgebonden technieken en
persoonsongebonden technieken.
Tot de persoonsgebonden technieken behoren de dynamische handtekening en de
elektronische handtekening met gebruik van biometrische kenmerken (dit zijn kenmerken
die uniek zijn voor een bepaalde persoon).
De dynamische handtekening kan in alle opzichten de handgeplaatste handtekening
vervangen. Het betreft een daadwerkelijk door de betrokkene gezette handtekening waarvan
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tijdens de ondertekening gemeten wordt met welke druk de handtekening wordt geplaatst.
De gemeten waarden worden vervolgens omgezet in een getal.
Bij gebruik van biometrische kenmerken voor de elektronische handtekening van de
betrokkene worden voor deze persoon unieke lichamelijke kenmerken gebruikt om diens
identiteit vast te stellen. Hierbij valt te denken aan een irisscan, een vingerafdruk en
handpalmgeografie. Er is dan geen sprake van een handtekening in de traditionele betekenis
van het woord.
Daarnaast bestaan er nog enkele technieken die ook onder het begrip “elektronische
handtekening” plegen te worden begrepen en die niet persoonsgebonden zijn. Deze
handtekeningen zijn niet herleidbaar tot één specifieke persoon, bijvoorbeeld doordat ze
bestaan uit een code die voor meerdere personen toegankelijk is. Deze zijn de gescande
handtekening en encriptie. Er bestaan twee vormen van encriptie: symmetrisch, d.w.z. er
bestaat één sleutel die uitsluitend bekend is bij de verzender van het bericht en bij de
ontvanger en asymmetrisch, d.w.z. verzender en ontvanger hebben beiden twee sleutels, een
privé-sleutel die zij zelf alleen kennen en een publieke sleutel die openbaar is.
Berichten kunnen alleen versleuteld c.q. ontsleuteld worden indien de beide sleutels -privé
en publiek- gebruikt worden. Verder bestaat de techniek tot encriptie van de hashwaarde,
dat is een code die een soort uittreksel vormt van een bericht en die met een bepaald
algoritme uit de tekst is berekend. Elke wijziging in de tekst levert een wijziging van de
hashwaarde op. Bij ontvangst van het bericht kan door ontsleuteling van de hashwaarde
gecontroleerd worden of deze overeenkomt met de hashwaarde bij verzending. Op deze
wijze kan worden vastgesteld of een bericht tijdens het transport gewijzigd is.

Om een en ander inzichtelijk te maken volgt hieronder een schema:

is een handtekening fungeert als handtekening
persoonsgebonden dynamische handtekening biometrische kenmerken,

vingerafdruk, irisscan,
handpalmgeografie

persoonsongebonden niet bestaand gescande handtekening,
 encriptie
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2.5.3 Huidige stand van zaken
Momenteel wordt hard gewerkt aan allerlei technische oplossingen die een elektronisch
alternatief voor het geschrift en de handtekening mogelijk moeten maken. De
ontwikkelingen volgen elkaar daarbij in hoog tempo op. Voor een diepgaande analyse van
de huidige mogelijkheden verwijst de werkgroep naar de bijdrage van Huydecoper en Van
Esch in de reeks IT en Recht3. In die bijdrage wordt tevens bekeken hoe deze technische
mogelijkheden zich verhouden tot de functies die het papier en de handtekening in de loop
van de tijd zijn gaan vervullen.

Het blijkt dat bij het ontwikkelen van elektronische alternatieven voor papier en
handtekening voldaan dient te worden aan een andere aantal technische randvoorwaarden
dan die welke aan papier worden gesteld. Deze houden verband met duurzaamheid en
fraudebestendigheid. Dit stelt in de eerste plaats eisen aan de omgeving van de documenten
zoals de toegang tot en het transport en de opslag van documenten.  Het document moet
bijvoorbeeld door middel van hard- en software gedurende lange tijd lees- en opvraagbaar
zijn of toegestuurd kunnen worden. Papier moet nu immers ook ergens ter inzage liggen of
opgestuurd worden. In de tweede plaats stelt dit eisen aan de vorm van het document en de
handtekening. Zo kan een bericht door middel van encriptie versleuteld worden waardoor
de tekst voor derden onbegrijpelijk wordt. Door middel van een time stamp kan een
document als origineel worden gewaarmerkt, net als nu door middel van een stempel
gebeurt. Een time stamp fixeert door middel van een stukje soft ware het tijdstip waarop
een bepaald rechtsfeit verbonden aan het elektronisch document plaatsheeft. De
dynamische handtekening bijvoorbeeld kan dezelfde waarborgen gaan bieden als de
“krabbel” die veel mensen nu als hun handtekening onder een geschrift zetten.

Hoewel er dus goede vorderingen worden gemaakt bij de ontwikkeling van elektronische
alternatieven, zijn er vooralsnog niet in alle opzichten aan papier en handtekening
gelijkwaardige equivalenten beschikbaar. Overigens dient bij dit alles niet uit het oog te
worden verloren dat papier en handtekening natuurlijk niet per definitie fraudebestendig of
duurzaam zijn, vervalsingen en vernietiging zijn immers mogelijk. De neiging bestaat om
aan elektronische documenten strengere technische eisen te stellen dan aan papier en
handtekening, maar gezien het voorgaande dient dit zoveel mogelijk te worden vermeden.
Er is technisch reeds van alles mogelijk, maar zoals in paragraaf 2.2 reeds werd gesteld,
haalt de maatschappelijke acceptatie van het elektronisch alternatief het niet bij die van
papier.

In dit verband zal in de volgende paragraaf specifiek ingegaan worden op de
ontwikkelingen rond de Trusted Third Parties.

                                                  
3 mr. S.M. Huydecoper, mr. R.E. van Esch, Geschriften en handtekeningen: een achterhaald concept? in: IT

en Recht n. 7, Samsom, 1997, p. 71 e.v.
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2.5.4 De Trusted Third Parties (TTP’s)
De ontwikkelingen op het terrein van informatie- en communicatietechnologie volgen
elkaar in een hoog tempo op, waarbij de maatschappelijke afhankelijkheid van deze
technologie sterk toeneemt. Vertrouwen en veiligheid bij het opslaan van gegevens en het
uitwisselen van berichten wordt hierdoor steeds belangrijker.
Hierbij zijn drie aspecten van belang:
a) voldoende zekerheid over de identiteit van de zender c.q. ontvanger en de herkomst van
berichten en transacties;
b) voldoende waarborgen dat gegevens niet door onbevoegden gewijzigd of vernietigd
kunnen worden;
c) voldoende waarborgen dat de informatie alleen onder de ogen komt van degenen voor
wie zij bedoeld is.
Trusted Third Parties (hierna te noemen TTP’s) zijn onafhankelijke organisaties  die op een
of meerdere van de bovengenoemde aspecten ondersteunende diensten aanbieden om de
betrouwbaarheid van elektronische gegevensuitwisseling te waarborgen.
TTP’s kunnen zeer uiteenlopende diensten leveren aan burgers, bedrijven en
overheidsinstellingen. In veel gevallen zijn de diensten gebaseerd op het gebruik van
cryptografische technieken zoals:
- het uitgeven van elektronische certificaten die gebruikt worden bij het zetten en

controleren van digitale handtekeningen;
- het versleutelen van berichten;
- het aanmaken, verstrekken en eventueel ook bewaren van cryptografisch

sleutelmateriaal;
- het bewaren en tijdstempelen van berichten voor bewijs;
- het onweerlegbaar aantonen van verzending en ontvangst van elektronische berichten

en
- het opslaan van berichten, al dan niet in versleutelde vorm.
Gelet op het soort diensten dat door TTP’s geleverd wordt, is het van groot belang dat hun
betrouwbaarheid gegarandeerd is. Dit geschiedt door op nationaal niveau Certification
Authorities (CA’s) aan te wijzen die een permanente kwaliteitscontrole uitvoeren op de
TTP’s door het afgeven van certificaten aan TTP’s als deze aan bepaalde (wettelijke)
voorwaarden voldoen. Momenteel wordt voor Nederland aan het oprichten van een “TTP-
kamer” gedacht, die door de overheid en het bedrijfsleven gezamenlijk zal worden opgezet.
Een volgende stap zou dan de internationale erkenning en acceptatie zijn van TTP’s in de
diverse landen.

Het grote voordeel van TTP’s is dat zij een elektronische handtekening een
persoonsgebonden status kunnen geven.
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2.6 Drie rechtsfiguren

De werkgroep heeft als opdracht gekregen voor de drie volgende rechtsfiguren na te gaan in
hoeverre het bestaan van vormvereisten daar een belemmering vormt voor het rechtsverkeer
in een elektronische omgeving en zo dat het geval is, op welke wijze zo’n belemmering kan
worden weggenomen.

De arbeidsovereenkomst
Voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst op zich gelden geen vormvereisten. Deze
gelden wel voor een aantal elementen die deel uitmaken c.q. kunnen maken van een
arbeidsovereenkomst. De werkgroep zal nader ingaan op het boetebeding, het
concurrentiebeding, het loonoverzicht, het getuigschrift en het overleggen van een
schriftelijk exemplaar van de arbeidsovereenkomst.

De notariële transportakte
Hiervoor geldt een groot aantal vormvereisten. Deze zullen onderzocht worden, tevens zal
de werkgroep onderzoeken of er gronden zijn om onderscheid te maken tussen degenen die
zich beroeps- of bedrijfsmatig tot de notaris wenden en de consument.

Het bekendmakingsvereiste in art. 3:41 e.v. van de Algemene Wet Bestuursrecht
Bezien zal worden of de huidige voorgeschreven wijze voor het bekendmaken van
overheidsbeslissingen in de Algemene Wet Bestuursrecht vervangen kan worden door
bekendmaking met gebruik van een elektronisch middel.

2.7 Functionele benadering

De werkgroep heeft in eerste instantie gekeken of het mogelijk is om voor elk van de in de
papieren wereld geldende vormvoorschriften een equivalent in de elektronische wereld te
vinden. Dit bleek, gelet op het verschil in aard tussen papier en de elektronische
documenten, niet realiseerbaar. Hierop is besloten tot een functionele aanpak van de
problematiek. Daarom zal per rechtsfiguur worden nagegaan wat de achtergronden zijn
geweest voor de wetgever om de bestaande vormvereisten te stellen.

Dit is ook het uitgangspunt van de Model Law on Electronic Data Interchange, opgesteld
door de United Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Deze modelwet
gaat uit van een “functional equivalent approach”, waarbij t.a.v. elke belemmering voor het
gebruik van de elektronische variant (zoals een schriftelijkheidsvereiste) moet worden
geanalyseerd wat doel en functie zijn van het desbetreffende vereiste. Op basis hiervan
worden abstracte criteria geformuleerd waaraan deze vereisten moeten voldoen om in een
elektronische omgeving tot dezelfde mate van zekerheid te leiden als in een “papieren”
omgeving.
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Ook zal de werkgroep bezien of deze achtergronden nu nog aktueel zijn. Indien dat het
geval blijkt te zijn zal door middel van een toetsing worden bezien aan welke functionele
eisen de verschillende vormvereisten in een elektronische omgeving moeten voldoen. Dit
dient een kader van algemene strekking op te leveren. Uitgangspunt hierbij is dat de vorm
en het vormvereiste de functie volgen.

Als achtergronden voor het stellen van vormvereisten door de wetgever kunnen genoemd
worden:
- bescherming van de zwakkere partij tegen zichzelf;
- bescherming van de zwakkere partij tegen de wederpartij;
- publiciteit/methode om een rechtshandeling tegen derden te kunnen inroepen;
- fraudebestrijding
- bewijsmiddel
- vaststellen van het exacte tijdstip waarop rechtsgevolgen intreden
- rechtszekerheid

De werkgroep heeft als uitgangspunt genomen dat het gebruik van elektronische middelen
op dit moment uitsluitend op vrijwillige basis dient te geschieden.
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3 De drie voorbeelden

3.1 Enige bedingen uit de arbeidsovereenkomst

Het bijzondere deel van het arbeidsovereenkomstenrecht wordt geregeld in de op 1 april
1997 ingevoerde titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast zijn van toepassing de
wettelijke bepalingen betreffende het algemeen vermogensrecht, voorzover daarop geen
afwijkingen in de regeling van de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. Tenslotte kent het
arbeidsovereenkomstenrecht de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als rechtsbron.

Het verrichten van rechtshandelingen is in principe vormvrij (art. 3:37BW). Dit gegeven
brengt met zich mee dat een overeenkomst ook via elektronische weg gesloten kan worden.
Voor het arbeidsovereenkomstenrecht geldt dat in een aantal bepalingen een vormvereiste is
opgenomen dat een belemmering kan vormen voor het elektronisch verrichten van de
betreffende rechtshandeling. Het gevolg van het niet voldoen aan een vormvoorschrift is
nietigheid van het beding (art. 3:39BW).

De werkgroep heeft onderzocht welke vormvereisten aan een aantal rechtshandelingen in
het arbeidsovereenkomstenrecht worden gesteld. Voor deze bepalingen is gekozen wegens
de variëteit van de vormvereisten die er in gesteld worden. Bedacht moet worden dat
bijvoorbeeld ook de cao’s vormvoorschriften kunnen bevatten waaraan op straffe van
nietigheid of ongeldigheid voldaan moet worden. Deze cao’s zijn echter zo divers van aard,
dat ze buiten het bestek van deze werkgroep vallen.
Het gaat om de volgende rechtshandelingen uit titel 7.10:
3.1.1 het boetebeding (art. 7:650) en het concurrentiebeding (art. 7:653)
3.1.2 het loonoverzicht (art. 7:626) en het getuigschrift (art. 7:656)
3.1.3 het schriftelijk overleggen van een exemplaar van de arbeidsovereenkomst (art. 

7:654)

Vervolgens heeft de werkgroep zich de vraag gesteld om welke redenen de wetgever voor
deze rechtshandelingen vormvereisten heeft gesteld. Deze redenen zijn verbonden aan de
eigenschappen en functies van de vormvereisten. Tenslotte is voor elke groep gekeken of
een elektronisch alternatief voor het verrichten van deze rechtshandelingen mogelijk is en
aan welke voorwaarden een dergelijk alternatief moet voldoen. Hieronder worden de
genoemde voorbeelden van vormvoorschriften uitgewerkt.

3.1.1 Het boetebeding (art. 7:650) en het concurrentiebeding (art. 7:653)
In artikel 7: 650BW wordt aangegeven onder welke voorwaarden de werkgever gerechtigd
is een boetebeding op te nemen. Concreet komt het er op neer dat het boetebeding
schriftelijk moet worden aangegaan, terwijl daarnaast de voorschriften op overtreding
waarvan een boete is gesteld en het bedrag van de boete moeten zijn vermeld. Tenslotte
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moet de overeenkomst waarbij de boete is bedongen, nauwkeurig de bestemming van de
boete vermelden. De boetes mogen niet tot voordeel van de werkgever strekken. Hiervan
mag worden afgeweken ten aanzien van werknemers wier loon meer bedraagt dan het
minimumloon (art. 7:650 lid 6 BW).

Het concurrentiebeding wordt in artikel 7:653BW gedefinieerd als een beding tussen een
werkgever en een werknemer, waarbij de laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na
het einde van zijn arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. Art. 653, lid 1
bepaalt dat een concurrentiebeding slechts geldig is, indien ‘...de werkgever dit schriftelijk
is overeengekomen met een meerderjarige werknemer’. Concreet betekent dit dat, evenals
bij het boetebeding, op straffe van ongeldigheid een schriftelijk stuk overgelegd dient te
worden.

De vraag is waarom de wetgever dit schriftelijkheidsvereiste aan het concurrentie- en het
boetebeding heeft gesteld. De wetgever van 1907 heeft voor het aangaan van deze bedingen
strengere voorwaarden gesteld dan voor de arbeidsovereenkomst in het algemeen. Gelet op
de functies van een geschrift kan gesteld worden dat de wetgever daar in dit geval de
volgende redenen voor had:
- bieden van rechtszekerheid
- bescherming van een zwakkere partij tegen een wederpartij
- bescherming van een zwakkere partij tegen zichzelf

Deze bescherming werd nog eens bevestigd bij de wijziging van titel 7.10 BW per 1 april
1997. Daar werd gesteld dat het concurrentiebeding tussen werkgever en werknemer
schriftelijk moet worden overeengekomen. Voorts werd bepaald dat het beding niet geldig
is als het in een CAO is opgenomen maar geen deel uitmaakt van de individuele
arbeidsovereenkomst.

Behoort de mogelijkheid te worden geopend om het sluiten van een boete- of een
concurrentiebeding langs elektronische weg tot stand te laten komen? Daartoe dient
gekeken te worden naar de achterliggende gedachte achter het geheel van deze functies.
Bovengenoemde functies beogen tesamen een bijzondere waarborg van de rechtszekerheid
en de bescherming van de werknemersbelangen, zowel tegen zichzelf als tegen de
wederpartij, te bieden; de werknemer dient zich goed te realiseren waar hij mee akkoord
gaat.

Aangezien het gaat om een dwingendrechtelijke bepaling, dienen aan het elektronisch
alternatief duidelijke eisen te worden gesteld. In de eerste plaats dient het ten minste
gelijkwaardig te zijn qua strekking en inhoud. In de tweede plaats moet het de werknemer
mogelijk worden gemaakt zich te realiseren waartoe hij zich verplicht, indien hij accoord
gaat met de elektronische versie van het boete- en/of concurrentiebeding. Er moet dus
voorzien zijn in een vorm van bedenktijd. In de derde plaats moeten partijen kunnen weten
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wat zij overeen zijn gekomen; voorkomen moet worden dat de tekst achteraf of tijdens
verzending nog kan worden gewijzigd. Te denken valt aan een vorm van encriptie in
combinatie met een ‘time stamp’. Bovendien moet het beding op elk moment terug te lezen
zijn. Voorwaarde bij dit alles is dat de werknemer de keus moet hebben, tenzij anders is
overeengekomen, de elektronische versie dan wel de papieren versie te ontvangen van het in
de arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentie- en/of boetebeding.

3.1.2 Het loonoverzicht (art. 7:626) en het getuigschrift (art. 7:656)
In artikel 7:626 heeft de wetgever de werkgever verplicht om, tenzij zich geen wijziging
heeft voorgedaan, de werknemer bij elke betaling van het loon schriftelijk te informeren
over ondermeer het brutoloon, de samenstelling daarvan en de bedragen die op het
brutoloon zijn ingehouden.

Op basis van artikel 7:656 is de werkgever verplicht bij het einde van de
arbeidsovereenkomst aan de werknemer op diens verzoek een getuigschrift uit te reiken dat
ondermeer een opgave bevat van de aard van de verrichte arbeid, de arbeidsduur en de duur
van de dienstbetrekking. Ook dient de werkgever, indien de werknemer daar om vraagt, in
het getuigschrift te vermelden op welke wijze de werknemer aan zijn verplichtingen heeft
voldaan en op welke wijze de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Indien de werkgever de
arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, dient de reden daarvan vermeld te worden.

Wederom rijst de vraag waarom de wetgever bovengenoemde schriftelijkheidseis heeft
gesteld aan het loonoverzicht en het getuigschrift. Gelet op de functies van een geschrift
kan gesteld worden dat de wetgever daarvoor in dit geval de volgende redenen had:
- bieden van rechtszekerheid
- bescherming van een zwakkere partij tegen een wederpartij
- met name in het geval van het getuigschrift: publiciteit/derdenwerking

Samengevat komt het er op neer dat de wetgever de werknemer wil beschermen en de
rechtszekerheid wil waarborgen: de werknemer moet kunnen zien hoe zijn loon is
samengesteld en moet door middel van het getuigschrift bij een derde kunnen aantonen hoe
zijn arbeidsverleden er uit ziet. Dit laatste dient tevens als informatie aan deze derde; hij
kan op deze wijze te weten komen “wat voor vlees hij in de kuip heeft”.

Kan het verrichten van deze rechtshandelingen langs elektronische weg, bijvoorbeeld door
het getuigschrift en het loonoverzicht te verzenden via electronic mail, worden omgeven
met waarborgen die gelijkwaardig zijn aan bovengenoemde werknemersbescherming en het
waarborgen van de rechtszekerheid?

Ook hier geldt, in het kader van de bescherming van het werknemersbelang, in de eerste
plaats dat de werknemer moet kunnen kiezen, tenzij anders is overeengekomen, op welke
wijze hij het getuigschrift of het loonoverzicht toegestuurd wenst te krijgen: per post, fax of
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e-mail bijvoorbeeld. Met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens moet een
evenwicht worden gevonden tussen privacy-bescherming van de werknemer en het vrij
verkeer van informatie. Dit stelt niet alleen eisen aan de opslag van het document, maar
ook aan het transport ervan. Voorkomen moet worden dat de tekst ongewenst door derden
wordt ingezien of wordt gewijzigd. Dit kan bewerkstelligd worden door een time stamp in
combinatie met een vorm van encryptie. Bovendien moet het beding op elk moment terug te
lezen zijn. De werkgever dient de werknemer dan ook een exemplaar toe te sturen wanneer
deze daar om vraagt.

3.1.3 Het schriftelijk overleggen van een exemplaar van de arbeidsovereenkomst
(art. 7:654BW)

De bepalingen van artikel 7:654 BW gelden alleen indien de arbeidsovereenkomst
schriftelijk is aangegaan. In artikel 7: 654 lid 2 is bepaald dat de werkgever verplicht is
kosteloos een volledig, door hem ondertekend, afschrift van het geschrift waarbij de
arbeidsovereenkomst is aangegaan of gewijzigd, aan de werknemer te verstrekken.

Ook hier had de wetgever een achterliggende reden om de bovengenoemde
schriftelijkheidseis te stellen aan het door de werkgever te verschaffen exemplaar van de
arbeidsovereenkomst. Deze kunnen als volgt worden omschreven:
- bieden van rechtszekerheid
- bescherming van een zwakkere partij tegen een wederpartij
- bescherming tegen zichzelf
- vaststellen van het exacte tijdstip waarop rechtsgevolgen intreden

Samengevat gaat het om rechtszekerheid en werknemersbescherming. Het op elektronische
wijze toesturen van de arbeidsovereenkomst kan deze belangen waarborgen, mits aan een
aantal voorwaarden is voldaan. Allereerst moet de werknemer vrij gelaten worden in de
keuze voor een schriftelijk dan wel elektronisch middel. In verband met de rechtszekerheid
moet het document in de tweede plaats niet meer gewijzigd kunnen worden (dat wil zeggen
bevriezing van de overeenkomst op het moment van sluiting door middel van bijvoorbeeld
een time stamp). In de derde plaats moet de handtekening van de werkgever betrouwbaar
zijn en als zodanig te identificeren en te controleren zijn. Een elektronische of een
dynamische handtekening kan in dit geval wellicht uitkomst bieden. In het belang van de
werknemer moet het stuk altijd geraadpleegd kunnen worden.
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3.1.4 Conclusie
Het aangaan van een arbeidsovereenkomst is op zich niet gebonden aan vormvereisten. Bij
een aantal onderdelen die deel uit kunnen maken van de arbeidsovereenkomst, dan wel
verband houden met de arbeidsovereenkomst, is dat echter wel het geval, bijvoorbeeld bij
het boetebeding, het concurrentiebeding, het loonoverzicht, het getuigschrift en het
overleggen van een schriftelijk exemplaar van de arbeidsovereenkomst. De achtergrond
voor het stellen van vormvereisten voor deze elementen is de bescherming van de
werknemer als zwakkere partij, zowel tegen zijn sterkere wederpartij, de werkgever, als
tegen zichzelf. Het schriftelijkheidsvereiste bij het getuigschrift heeft voorts tot doel om
overlegging aan derden (nieuwe werkgevers) mogelijk te maken.

In geval van een elektronisch alternatief dienen deze bescherm- en bewijsfunctie
gehandhaafd te worden. Bovendien dient een en ander op basis van vrijwilligheid te
gebeuren.

Door middel van een experimenteerartikel zou onder deze voorwaarden de mogelijkheid
kunnen worden geopend om de betreffende bedingen elektronisch vast te leggen. Op die
manier kan bekeken worden of de voordelen zich manifesteren. De noodzaak lijkt
vooralsnog niet heel groot. Als de arbeidsovereenkomst ook al elektronisch is
overeengekomen, lijkt het logisch en handig dat dit ook gebeurt met de bijbehorende
bedingen. Dit zou zich in de toekomst bijvoorbeeld kunnen voordoen bij telewerkers die een
arbeidsovereenkomst willen sluiten zonder daarvoor naar het bedrijf of het arbeidsbureau te
komen. De vraag is wel of de voordelen die dit met zich mee zou brengen (het wordt
bijvoorbeeld één geheel en het transport kan sneller), opwegen tegen de nadelen van de
administratieve rompslomp die een dergelijk experimenteerartikel met zich mee zou kunnen
brengen.
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3.2 De notariële akte bij het transport van een onroerende zaak

3.2.1 Inleiding
De overdracht van een onroerende zaak vindt plaats door middel van een notariële akte en
inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers.
Een notariële akte is een authentieke akte. Deze wordt in artikel 183, tweede lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering als volgt gedefinieerd: authentieke akten zijn
akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren aan wie bij of
krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane
waarnemingen of verrichtingen. Als authentieke akten worden tevens beschouwd de akten,
waarvan het opmaken aan ambtenaren is voorbehouden, doch waarvan de wet het opmaken
in bepaalde gevallen aan anderen dan ambtenaren opdraagt.

Het verlijden van notariële akten is uitsluitend een taak van notarissen. Dit betekent dat hun
functie een tweeledig karakter heeft. Enerzijds treden zij op als ambtenaar die met publieke
taken bekleed is. Uit hoofde daarvan dienen zij zich onafhankelijk en onpartijdig op te
stellen. Tevens dienen zij naar partijen toe een vertrouwensrelatie te vervullen; de notaris is
immers op een aantal terreinen de deskundige bij uitstek, die personen adviseert ten aanzien
van belangrijke vermogensrechtelijke rechtshandelingen. Anderzijds zijn notarissen
ondernemers, hetgeen betekent dat hun werkzaamheden tevens gekenmerkt worden door
een commercieel aspect. De vraag rijst of het bedrijfsleven een gelijke mate van
bescherming behoeft als de consument. In het hierna te behandelen toetsingskader zal aan
dit onderscheid aandacht worden besteed.

3.2.2 Vormvereisten voor een notariële transportakte en hun functies
Voor een notariële transportakte voor de overdracht van een onroerende zaak gelden de
volgende vormvereisten:
- geschrift
- akte waarin de titel van de overdracht is vermeld alsmede de geldelijke tegenprestatie
- aanwezigheid van de partijen danwel van hun gemachtigden
- controle van de identiteit van de partijen danwel van hun gemachtigden
- voorlezing van de akte door de notaris
- aanwezigheid (voorzover vereist danwel gewenst) van getuigen
- controle van de identiteit van de getuigen
- ondertekening door partijen
- ondertekening door de getuigen
- ondertekening door de notaris
- opmaken van de minuut (dat is het originele exemplaar) van de akte
- inschrijving van de akte in een openbaar register
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Hieronder zal nagegaan worden welke functies de hierboven vermelde vormvereisten
vervullen.

Het vereiste van een geschrift, de vermelding van de titel van de akte alsmede van de
geldelijke tegenprestatie en het opmaken van de minuut van de akte hebben tot doel een
zwakkere partij te beschermen; zowel tegen zichzelf als tegen een sterkere wederpartij.
Tevens strekken zij tot bewijs van hetgeen is overeengekomen, terwijl tevens de
rechtszekerheid wordt gediend; met name wordt de positie van derden beschermd. Tevens
wordt op deze wijze fraude tegengegaan

De aanwezigheid van de partijen, danwel van hun gemachtigden en de aanwezigheid van
getuigen dienen ter bescherming van de zwakkere partij en van de rechtszekerheid. Verder
leidt dit vereiste ertoe dat  door het persoonlijk contact tussen de notaris en de partijen -
zeker wanneer dat regelmatig plaatsvindt- er een vertrouwensrelatie ontstaat.

De controle van hun identiteit strekt ter voorkoming van fraude.

De voorlezing van de inhoud van de akte door de notaris heeft tot doel partijen te
doordringen van de rechten en plichten die zij bij ondertekening van de akte aangaan. De
notaris kan zich na voorlezing ervan vergewissen dat partijen goed begrepen hebben
waartoe zij zich verplichten. De voorlezing dient derhalve tot bescherming van de partijen.

De ondertekening van de akte door de partijen, de getuigen en de notaris heeft een aantal
functies.
Zij dient ter identificatie van de partijen, ter vaststelling van hun bevoegdheid en van hun
wilsuiting. Verder dient zij ter vaststelling van de originaliteit, de integriteit en de
compleetheid van het geschrift.
Ook strekt zij ertoe partijen te beschermen tegen overijling. De ondertekening van de akte
door de notaris heeft tevens als belangrijk gevolg dat zij de akte tot authentieke akte maakt
die hierdoor dwingende bewijskracht verkrijgt.

De inschrijving van de akte in de openbare registers dient ter vaststelling van het exacte
tijdstip waarop de rechtsgevolgen intreden en ter bescherming van derden. De
laatstgenoemden mogen immers afgaan op hetgeen in de registers vermeld staat.

Voorts levert een notariële akte een grosse op die als executoriale titel kan worden
gebruikt, m.a.w. als een der partijen niet meewerkt aan de uitvoering van de overeenkomst
dan kan de andere partij met de grosse in de hand de uitvoering afdwingen.

Samengevat kan worden gesteld dat de vormvereisten een aantal verschillende functies
vervullen.
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Zij bieden de partijen bescherming. Zij waarborgen de rechtszekerheid en zij dienen ter
vaststelling van bewijs.
Hierna zal worden bezien of deze hoofdfuncties ook vervuld kunnen worden in een
elektronische omgeving door het vaststellen van criteria voor een toetsingskader.

3.2.3 Equivalenten in de elektronische wereld

Bescherming van partijen
Het verlijden van een “elektronische notariële akte” zal in elk geval met de volgende
waarborgen omgeven moeten zijn: partijen moeten in de gelegenheid worden gesteld om
voldoende informatie te kunnen verkrijgen over de rechtshandeling die zij aangaan en de
daaraan verbonden gevolgen. Het moet voorts mogelijk blijven om een deskundig advies te
verkrijgen, waarbij het aspect van de hierboven genoemde vertrouwensrelatie met de
notaris ook in de elektronische wereld gestalte dient te kunnen krijgen.
Hierbij zij aangetekend dat het bedrijfsleven -over het algemeen zelf ook deskundig genoeg-
minder behoefte zal hebben aan informatie en advisering dan de particulier.
Verder zal voor partijen moeten vaststaan wat zij precies overeengekomen zijn, zonder dat
iemand hierin eigenhandig wijzigingen kan aanbrengen.
Tot slot zullen partijen een bewijs moeten hebben van wat zij met elkaar overeengekomen
zijn en van het feit dat zij hun deel van de overeenkomst zijn nagekomen.

Waarborgen van de rechtszekerheid
De rechtszekerheid verlangt dat vaststaat welke partijen met elkaar de overeenkomst tot
overdracht van een onroerende zaak zijn aangegaan. Dat betekent dat hun identiteit en hun
bevoegdheid tot de overdracht gecontroleerd dienen te worden en dat een onafhankelijke
instantie hiervoor in moet kunnen staan. Voorts moet een onafhankelijke instantie ervoor
instaan dat hetgeen partijen overeengekomen zijn in overeenstemming met de wet is. Dat
vergt deskundige toetsing van de inhoud van de “elektronische notariële akte”. Tot slot
dient een exemplaar van de akte op zodanige wijze bewaard te worden, dat deze te allen
tijde door derden geraadpleegd kan worden.

Vaststellen van bewijs
De te stellen waarborgen zullen in de plaats moeten kunnen treden van de huidige functie
van een geschrift.
De “elektronische notariële akte” zal moeten voldoen aan de criteria van duurzaamheid,
originaliteit, integriteit en compleetheid. De “akte” zal gedurende lange tijd goed leesbaar
moeten zijn, inhoudelijk onveranderbaar en duidelijk te onderscheiden moeten zijn van
kopieën. Dat kan bewerkstelligd worden door een procedure op grond waarvan één
elektronische notariële akte wordt gekenmerkt als origineel, waardoor het onderscheiden
kan worden van eventuele kopieën. Ook het exemplaar dat voor derden raadpleegbaar is,
zal aan bovengenoemde criteria van duurzaamheid, originaliteit, integriteit en compleetheid
dienen te voldoen.
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Concreet dient met de volgende aspecten rekening te worden gehouden:

1) authenticiteit van het document (vast moet staan dat het document echt is)
Deze waarborg zou vervuld kunnen worden door gebruik te maken van een elektronische
handtekening, bijvoorbeeld door tussenkomst van een TTP waar de handtekening
gedeponeerd is. Hierdoor wordt het verschil tussen persoonsgebonden en
persoonsongebonden handtekeningen minder relevant.

2) integriteit en compleetheid van het document (het mag niet meer gewijzigd kunnen
worden)
Het gebruik van encriptie van de inhoud van het document met versleuteling van de
hashwaarde kan hiertoe uitkomst brengen. Tevens zou gebruik gemaakt kunnen worden
van een timestamp (het officieel vaststellen van het tijdstip waarop het document in die
bepaalde versie tot stand is gekomen).

3) duurzaamheid van het document (het document moet over bijvoorbeeld 100 jaar nog
gelezen kunnen worden)
De duurzaamheid van het document is gerelateerd aan de duurzaamheid van de drager. De
levensduur van de laatstgenoemde is momenteel beperkt tot een aantal jaren. Dat  betekent
dat elektronische documenten tijdig omgezet moeten worden om op een nieuwe drager
leesbaar te zijn. Het is niet ondenkbaar dat de levensduur van gegevensdragers in de
toekomst aanmerkelijk langer zal worden. Tevens zou gedacht kunnen worden aan de
mogelijkheid om documenten te laten bewaren door een centrale organisatie die de
duurzaamheid van de stukken waarborgt. Hiervoor komt bijvoorbeeld het kadaster in
aanmerking dat reeds zo’n functie vervult ten aanzien van bepaalde notariële akten.

4) originaliteit van het document (het origineel dient onderscheiden te kunnen worden van
kopieën). Te denken valt aan een procedure waarbij de notaris één bepaald exemplaar van
een elektronische notariële akte bestempelt als origineel, b.v. door deze te voorzien van een
eigen verklaring ten aanzien van het originele karakter van de akte alsmede van  zijn
elektronische handtekening.

5) beschikbaarheid van het document (het document dient altijd toegankelijk te zijn voor
partijen).
Te denken valt aan een elektronisch  inzagerecht voor belanghebbenden bij het kadaster.
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6) vaststellen van de identiteit van partijen.
Indien partijen zich niet fysiek bij de notaris vervoegen, zal hun identiteit op andere wijze
vastgesteld dienen te worden dan door inzage van een identiteitsbewijs. Het gebruik van
bijvoorbeeld smartcards voorzien van biometrische gegevens van de betrokkene kan hiertoe
een oplossing bieden.

7) vaststellen van de bevoegdheid van de partijen en hun wilsuiting.
De bevoegdheid tot de overdracht van onroerende zaak door partijen kan door de notaris
geverifieerd worden op grond van tevoren op elektronische wijze toegezonden stukken. De
wilsuiting van partijen kan door de notaris gecheckt worden door gebruik te maken van
videoconferencing. Op deze wijze kan de notaris zich er ook van vergewissen dat met name
de consument goed beseft wat de strekking en de gevolgen zijn van de door hem uit te
voeren rechtshandeling.

8) vaststellen van het tijdstip waarop de rechtsgevolgen intreden.
De levering van de onroerende zaak vindt plaats door het verlijden van de notariële
transportakte en de inschrijving daarvan in de registers die door het kadaster worden
gehouden. Het is goed denkbaar dat de notaris de transportakte direct na het verlijden
elektronisch doorzendt aan het kadaster, waarna de akte wordt voorzien van een timestamp.
Het tijdstip dat het timestamp vermeldt is dan bepalend voor het moment waarop de
rechtsgevolgen van de transactie zijn ingetreden. De rechtsgevolgen werken dan ook vanaf
dat moment jegens derden.

Het is goed denkbaar dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de waarborgen die voor
de consument gelden en de waarborgen die het bedrijfsleven behoeft. De reden hiervoor is
dat het bedrijfsleven over het algemeen zelf over deskundigheid op dit terrein beschikt en
derhalve de informatie van de notaris niet behoeft. De voorlichtende rol van de notaris is
voor de laatstgenoemde groep derhalve niet van groot belang.
De werkgroep is van mening dat het wenselijk zou zijn om een zogeheten
experimenteerbepaling op te nemen in de wet, inhoudende dat in bepaalde gevallen indien
partijen dat met elkaar overeenkomen, zij het recht hebben om het verlijden van de
transportakte langs elektronische weg te doen plaatsvinden. De werkgroep denkt dan met
name aan de gevallen waarin partijen deze transacties beroeps- of bedrijfsmatig verrichten.
Overigens dient wel de rechtszekerheid gewaarborgd te blijven; ook in deze gevallen
moeten derden kunnen vertrouwen op de gegevens die zijn opgenomen in de registers van
het kadaster.

9) derdenbescherming
Ook indien een experimenteerbepaling in de wet wordt opgenomen inhoudende dat
professionele partijen gebruik kunnen maken van een “elektronische notariële akte” dienen
de rechten van derden gewaarborgd te worden, m.a.w. zij moeten kunnen blijven
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vertrouwen op de juistheid van gegevens betreffende de onroerende zaak zoals deze in het
kadaster zijn opgenomen.

3.2.4 Conclusie
Er is een verschil tussen de behoefte aan informatie tussen de verschillende groepen die een
beroep doen op de notaris. Laatstgenoemden zullen over het algemeen weinig of geen
behoefte hebben aan voorlichting door de notaris. Dit leidt er toe dat het vereiste om in
persoon bij de notaris te verschijnen in professionele circuits wellicht achterhaald is.
Partijen kennen elkaar immers in veel gevallen goed en zullen elkaar dus eerder
vertrouwen. Dit opent de mogelijkheid naar het elektronisch verlijden van de notariële akte
in een gesloten circuit. Het verlijden van “elektronische notariële akten” heeft een aantal
bijkomende positieve aspecten. Deze vorm van notariële dienstverlening leidt tot
kostenvermindering. Tevens kan de transportakte door het gebruik van elektronische
middelen sneller tot stand komen; de fysieke afstand tussen partijen speelt immers geen rol
meer.

In het geval van de consument zou de koopovereenkomst (door tussenkomst van de
makelaar) langs elektronische weg tot stand kunnen komen. Er zal dan wel voorzien
moeten worden in een vorm van bedenktijd, waarbinnen de consument, indien hij daar
behoefte aan heeft, zich voor aanvullend advies tot de notaris kan wenden. Het invoeren
van een bedenktermijn vergt aanpassing van de wet. Overigens is enige jaren geleden reeds
in een wetsvoorstel (nr. 23095) een regeling opgenomen waarbij consumenten bij de koop
van onroerende zaken in de obligatoire fase van de overeenkomst het recht krijgen op enige
dagen bedenktijd. Dit wetsvoorstel is aanhangig in de Tweede Kamer.

Bij dit alles dient te worden bedacht dat de rechtszekerheid in alle gevallen gewaarborgd
dient te zijn. Een ieder moet kunnen vertrouwen op de juistheid van de gegevens zoals
opgenomen in het kadaster. Dit geldt zowel voor partijen als voor derden. Met
inachtneming hiervan meent de werkgroep dat het wel mogelijk is om de verzending van
notariële akten door de notaris aan het kadaster elektronisch te laten geschieden. Ook hier
is immers sprake van een gesloten circuit. Een schriftelijk exemplaar kan door de notaris
eventueel ter verificatie worden nagezonden.
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3.3 Artikel 3:41 e.v. Algemene wet bestuursrecht

3.3.1 Inleiding
Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen burger en overheid. Het algemeen deel van
het bestuursrecht, neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), heeft betrekking op
het voorbereiden, verrichten en uitvoeren van besluiten. Deze wet schrijft op een aantal
punten de schriftelijke vorm voor.

Een besluit is in de Awb gedefinieerd als “een schriftelijke beslissing van een
bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling” (art. 1:3, lid1). Deze
definitie duidt erop dat wanneer een beslissing van een bestuursorgaan niet op schrift wordt
gesteld, er geen sprake is van een besluit. Aangezien de wetgever echter geen definitie van
een geschrift geeft, kan hier ook een elektronisch te lezen stuk onder worden verstaan. Het
element schriftelijkheid moet dus ruimer worden opgevat dan alleen papier. De
schriftelijkheid die de werkgroep onderzoekt houdt dus in de eerste plaats verband met het
feit dat het over besluiten gaat.

Eén van de vormvoorschriften in de Algemene wet bestuursrecht betreft het
bekendmakingsvereiste in artikel 3:41 en 3:42. In artikel 3:40 staat dat een besluit pas in
werking treedt nadat het is bekendgemaakt. De vorm waarin de bekendmaking dient te
geschieden is verwoord in de artikelen 3:41 en 3:42.

De bekendmaking van besluiten moet overigens worden onderscheiden van de mededeling
van besluiten. De mededeling onderscheidt zich van de bekendmaking doordat de werking
van het besluit daarvan niet afhankelijk is. Over de mededeling van besluiten worden
algemene regels gegeven in artikel 3:43 en 3:44. Deze worden hier verder buiten
beschouwing gelaten.

3.3.2 Artikel 3:41 en 3:42
De inhoud van de artikelen 3:41 en 3:42 luidt als volgt:
- Artikel 3:41

- lid1: ‘De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn 
gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de 
aanvrager.’
- lid 2: ‘Indien de bekendmaking van het besluit niet kan geschieden op de wijze als 
voorzien in het eerste lid, geschiedt zij op een andere geschikte wijze.’
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- Artikel 3:42
- lid1: ‘De bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn 
gericht, geschiedt door kennisgeving van het besluit of de zakelijke inhoud ervan in 
een van overheidswege uitgegeven blad of  een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad,
dan wel op een andere geschikte wijze.’
- lid 2: ‘Indien alleen van de zakelijke inhoud wordt kennisgegeven, wordt het besluit 
tegelijkertijd ter inzage gelegd. In de kennisgeving wordt vermeld waar en wanneer 
het besluit ter inzage ligt.’

Op grond van het voorgaande kunnen bij de bekendmaking van een besluit de volgende
vormvereisten geïdentificeerd worden:
1) toezending of uitreiking van het besluit aan belanghebbenden, dan wel 

bekendmaking op een andere geschikte wijze
2) kennisgeving van het besluit of de zakelijke inhoud ervan in een van 

overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan 
wel op een andere geschikte wijze

3) ter inzage legging van het besluit

De vraag rijst om welke redenen de wetgever deze vormvereisten aan de bekendmaking van
een besluit heeft gesteld. Het doel van de bekendmaking is het zodanig ter kennis brengen
van een besluit aan de daarbij betrokkenen dat het besluit zijn werking als rechtshandeling
kan verkrijgen. De redenen zijn verbonden aan de in hoofdstuk 1 van het rapport genoemde
eigenschappen en functies van de vormvereisten.

Hieronder wordt kort uitgewerkt wat de redenen voor de in art. 3:41 en 3:42 genoemde
vormvereisten zijn:

1) Toezending of uitreiking van het besluit aan belanghebbenden, dan wel bekendmaking
op een andere geschikte wijze
Met dit voorschrift heeft de wetgever in de eerste plaats het exacte tijdstip waarop
rechtsgevolgen intreden zeker willen stellen. Te denken valt aan de aanvang van de
beroepstermijn en van de termijn waarna invordering kan plaatsvinden. In de tweede plaats
wil de wetgever met deze bepaling de rechtszekerheid bevorderen; belanghebbenden moeten
weten waar ze aan toe zijn. In dit verband is voor de wetgever ook de bescherming van de
burger tegen een terzake kundiger overheid een rechtstatelijke reden voor het stellen van
deze eis geweest.

2) Kennisgeving van het besluit of de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege
uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere
geschikte wijze
Voor dit vormvereiste gelden dezelfde redenen als voor het vereiste uit artikel 3:41, dat wil
zeggen het vaststellen van het exacte tijdstip waarop rechtsgevolgen intreden, het
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bevorderen van de rechtszekerheid en de bescherming van een zwakkere partij tegen de
overheid.
Een extra reden voor deze eis is dat met de bekendmaking zo goed mogelijk alle
betrokkenen dienen te worden bereikt. De wetgever heeft met deze eis dus ook  de belangen
van derden en de openbaarheid als kenmerk van het bestuur veilig willen stellen.

3) Ter inzage legging van het besluit
De reden van dit vereiste houdt verband met de rechtszekerheid en de bescherming van
derden. Ook hier heeft de wetgever de openbaarheid als kenmerk van het bestuur voor ogen
gehad.

Samengevat heeft de wetgever de volgende redenen gehad voor het instellen van het
bekendmakingsvereiste in de artt. 3:41 en 3:42:
- rechtszekerheid
- bescherming van de burger tegen de overheid
- openbaarheid
- vaststellen van het exacte tijdstip waarop rechtsgevolgen intreden
- de belangen van derden

Bovengenoemde functies beogen tesamen het volgende:
a) direct èn indirect belanghebbenden (bekend en onbekend) moeten kunnen weten waar ze
aan toe zijn (communicatiefunctie)
b) het moet duidelijk zijn op welk tijdstip bepaalde rechtsgevolgen intreden (bewijsfunctie)

ad a) De communicatiefunctie van het bekendmakingsvereiste biedt goede mogelijkheden
voor het op elektronische wijze bekendmaken van een besluit, temeer daar in beide
artikelen wordt gesproken over “dan wel een andere geschikte wijze”. Wel is het van groot
belang dat de bekendgemaakte tekst in het kader van de rechtszekerheid op zodanige wijze
wordt vastgelegd, dat noch het bestuursorgaan, noch de belanghebbende daarin nog
wijzigingen kan aanbrengen. De tekst moet dus op het moment van opmaken gefixeerd
kunnen worden. Bij het verzenden aan belanghebbenden kan de bekendmaking dan
geschieden per elektronische post. Dit dient in eerste instantie op basis van vrijwilligheid te
gebeuren en uiteraard onder voorwaarde dat betrokkene e-mailfaciliteiten heeft. Bij de
bredere vorm van bekendmaking en de ter inzage legging kan gedacht kan worden aan
plaatsing op een “elektronische krant” op een web site op Internet of via een lokaal TV-
kanaal.

Het bereik van de elektronische publicatie dient in de toekomst even effectief te zijn als dat
van de papieren publicatie. Vooralsnog blijft papier echter nodig. Zolang nog niet iedereen
zich van de nieuwe electronische hulpmiddelen bedient, blijft daarnaast schriftelijke
bekendmaking, hetzij aan belanghebbenden, hetzij in een dagblad, noodzakelijk. Naarmate
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een groter deel van de bevolking zich op het Internet begeeft, zal het nut van deze wijze van
bekendmaken alleen maar toenemen.

Het document Uitgangspunten van wetgeving op de elektronische snelweg stelt als
voorlopige oplossing het volgende voor4: “In de Algemene wet bestuursrecht kan een
experimenteerbepaling opgenomen worden, waarbij bestuursorganen onder nader te
bepalen voorwaarden de bevoegdheid krijgen om elektronische documenten gelijk te stellen
met schriftelijke documenten. De Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht
zal worden verzocht over de wenselijkheid en inhoud van een dergelijke
experimenteerbepaling te adviseren”.
De werkgroep kan zich vinden in deze suggestie. Het opent de mogelijkheid voor
bestuursorganen om uit te maken voor welke voorschriften ze de mogelijkheid van gebruik
van een elektronische gegevensdrager willen openstellen. Het is vervolgens aan hen om zich
hiervoor te equiperen. De werkgroep doet de volgende suggesties voor voorwaarden
waaraan een elektronisch alternatief moet voldoen:
- keuzevrijheid van de burger is het uitgangspunt; als de burger zich evenwel

elektronisch meldt, mag, tenzij hij anders aangeeft, worden aangenomen dat hij ook op
elektronische wijze antwoord wenst te krijgen;

- duurzaamheid: er zullen andere eisen aan de opslag moeten worden gesteld; dit kan
bijvoorbeeld betekenen dat een papieren exemplaar achter de hand gehouden wordt;

- de authenticiteit moet kunnen worden bepaald
- het document moet op elk moment terug te lezen zijn.

ad b) Deze doelstelling, het vaststellen van een tijdstip, brengt met zich mee dat het
elektronische document een dagtekening (‘time stamp’) moet krijgen, waardoor duidelijk is
op welk moment de rechtsgevolgen intreden die van dit tijdstip afhankelijk zijn gemaakt.
Hierbij geldt eveneens dat, uit oogpunt van rechtszekerheid, gewaarborgd dient te worden
dat deze dagtekening noch door het bestuursorgaan, noch door de belanghebbende
veranderd kan worden.

Indien aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, heeft het op elektronische wijze
bekendmaken van besluiten belangrijke voordelen. In de eerste plaats is een elektronisch
bekendgemaakt document 24 uur per dag beschikbaar (het wordt niet zo gauw
weggegooid). In de tweede plaats kan de toegankelijkheid van deze besluiten verbeterd
worden door elektronische zoekmogelijkheden. In de derde plaats brengt het elektronisch
bekendmaken van besluiten een administratieve lastenverlichting en daardoor een besparing
van tijd met zich mee, aangezien een en ander niet meer fysiek (per post) verstuurd hoeft te
worden. Tenslotte bieden elektronische middelen in potentie de mogelijkheid om de burger
veel directer te benaderen dan nu het geval is bij bijvoorbeeld bekendmaking door het
ophangen van het besluit in het gemeentehuis. Het karakter van de informatieverstrekking

                                                  
4 Wetgeving voor de elektronische snelweg, TK 1997-1998, 25880, nrs. 1-2, Den Haag, 1998, p. 75
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verandert hierdoor. Interactieve informatieverstrekking kan bijvoorbeeld meer reacties
uitlokken dan nu misschien het geval is.

3.3.3 Conclusie
De werkgroep is voorstander van het introduceren van een experimenteerbepaling teneinde
het gebruik van elektronische middelen mogelijk te maken. Voorwaarde daarbij is dat de
burger de keuze moet hebben ten aanzien van het te gebruiken middel. Bij het gebruik van
een elektronisch document dienen duurzaamheid en authenticiteit gewaarborgd te worden.
Tevens dient het elektronisch document op elk moment terug te lezen te zijn.
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4 Conclusies en aanbevelingen

4.1. Functionele onderscheidingen

De technische ontwikkelingen rond de elektronische snelweg en de snelheid waarmee deze
elkaar opvolgen stellen nieuwe eisen aan de wetgeving. Voor een deel is hier reeds rekening
mee gehouden, bijvoorbeeld in het Burgerlijk Wetboek.

De functionele aanpak die de werkgroep heeft gevolgd, heeft de volgende drie
onderscheidingen opgeleverd die zinvol lijken voor de benadering door de wetgever van het
recht op de elektronische snelweg:
1. bewijs- en communicatiefunctie van het gebruikte middel
2. open versus gesloten circuits
3. consumenten versus ondernemers

1. bewijs- en communicatiefunctie van het gebruikte middel
In de eerste plaats heeft de werkgroep, uitgaande van het belang om de rechtszekerheid in
de maatschappij te waarborgen, twee hoofdfuncties gedestilleerd: de bewijsfunctie en de
voorlichtings- of communicatiefunctie van een geschrift. Deze functies stellen verschillende
eisen aan de (omstandigheden rond de) gegevensdrager. In het eerste geval is het met name
de rechter die voldoende vertrouwen moet hebben in de betrouwbaarheid van een
gegevensdrager om een elektronisch document te aanvaarden als wettelijk bewijs. Afgezien
van een aantal bewijsmiddelen die als zodanig in de wet zijn aangewezen, geldt ten aanzien
van overige middelen het leerstuk van de vrije bewijskracht. In het tweede geval zijn het de
burgers en de gebruikers die er op moeten kunnen vertrouwen dat de kans op fraude met de
betreffende gegevensdrager zo klein mogelijk is. Hierbij is met name de maatschappelijke
acceptatie van de nieuwe middelen van belang.

De bewijs- en bewaarfunctie heeft de wetgever indertijd, met de gedachte aan papier als
gegevensdrager, willen zekerstellen. Onder invloed van technologische ontwikkelingen is
inmiddels een groot aantal andere gegevensdragers beschikbaar.

2. open versus gesloten circuits
In de tweede plaats stelt de werkgroep vast dat er een onderscheid is tussen gesloten (veelal
zakelijke) netwerken en open communicatiecircuits. Een gesloten netwerk wordt
gekenmerkt door een beperkt aantal partijen dat een min of meer vaste relatie met elkaar
onderhoudt. Een open netwerk is in principe toegankelijk voor iedereen. Dit onderscheid
maakt het mogelijk om voor beide circuits een aantal mogelijkheden voor de toepassing van
elektronisch berichtenverkeer aan te geven. Het ligt voor de hand dat in een professionele
omgeving, die is gericht op een snelle en geroutineerde afhandeling van zaken en waarin
partijen elkaar kennen en handelen binnen een gesloten geautomatiseerd systeem, een
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elektronisch document niet alleen de communicatiefunctie maar ook een bewijsfunctie kan
gaan vervullen. De acceptatie van elektronische documenten zal in een dergelijke omgeving
eerder plaatshebben. Partijen kunnen immers onderling afspreken wat tussen hen zal
gelden. Zo kunnen zij een aparte overeenkomst sluiten waarin wordt bepaald dat partijen
hun berichten elektronisch uitwisselen. In een dergelijke interchange agreement kunnen
partijen diverse onderwerpen regelen met betrekking tot de wijze waarop elektronische
berichten worden uitgewisseld en, voor zover dat wettelijk is toegestaan, welke
rechtsgevolgen hieruit voortvloeien.  Van belang is dat de vormgeving van deze interchange
agreements nader wordt uitgewerkt.

Indien er geen contractuele relatie bestaat, kan aansluiting worden gezocht bij het COVA-
arrest van de Hoge Raad5. In deze zaak was sprake van een geschil tussen een bank en haar
cliënt (COVA). In de uitspraak werd beslist dat de vraag wie het risico van misbruik van
een overeengekomen code dient te dragen, beantwoord dient te worden aan de hand van de
concrete omstandigheden van het geval. Daarbij is het in het bijzonder van belang aan wie
valt toe te rekenen dat de code ter kennis van de onbevoegde is gekomen. Is de onbevoegde
in dienst van de cliënt of staat hij anderszins in een relatie tot de cliënt waardoor hij
gemakkelijker dan willekeurige derden toegang tot de code heeft kunnen krijgen, dan zal er
over het algemeen grond voor een dergelijke toerekening aan de cliënt zijn, aangezien in dat
geval in beginsel mag worden aangenomen dat het misbruik aan gebrek aan diens zorg te
wijten is. Dit zal slechts anders zijn in door de cliënt  te stellen en te bewijzen
omstandigheden die een zodanig gebrek aan zorg uitsluiten, aldus de Hoge Raad.

De situatie zal moeilijker liggen in een open circuit, bijvoorbeeld in de relatie tussen de
overheid en de burgers. Men heeft dan te maken met onbekende wederpartijen. Tevens zal
de mate waarin burgers beschikken over faciliteiten om deel te nemen in het elektronisch
berichtenverkeer sterk verschillen. Het open karakter van het systeem vergt voorts speciale
maatregelen ter beveiliging van berichten en transacties die via een dergelijk systeem
plaatshebben. Deze kunnen in de plaats treden van de bestaande vormvereisten.  Daarnaast
moet  de mogelijkheid bestaan om aan bijvoorbeeld besluiten een brede bekendheid te
geven. Hier zijn mogelijkheden aan te geven voor de toepassing van elektronisch
berichtenverkeer. Het ter inzage leggen van een besluit bijvoorbeeld kan heel wel
geschieden door plaatsing op een web site of in een kabelkrant.

                                                  
5 HR 19-11-1993, NJ 1994, nr. 622
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3. consumenten versus ondernemers
In de derde plaats is de werkgroep van mening dat binnen de communicatiefunctie een
onderscheid gemaakt dient te worden tussen particulieren en personen die beroeps- of
bedrijfsmatig handelen.  Het is van belang dat de bescherming van consumenten is
gewaarborgd. Er dient op de elektronische snelweg te worden voorzien in een vorm van
bedenktijd, zodat consumenten zich realiseren waarmee ze akkoord gaan. De werkgroep
stelt voor hiertoe aan te sluiten bij de EU-richtlijn Kopen op Afstand6.

4.2 Geconditioneerde zelfregulering

Zelfregulering
In het algemeen kan worden gesteld dat om een effectieve regulering van IT-gebruik
mogelijk te maken, in grote mate rekening moet worden gehouden met het zelfordenende
karakter van deze ontwikkelingen. Het is een illusie te denken dat de overheid kan
beïnvloeden of bepalen dat technologische ontwikkelingen en toepassingen gewenst zijn en
daarom wel of niet geïntroduceerd kunnen worden. Waar mogelijk moet naar een zodanige
technische oplossing worden gezocht, dat er helemaal geen regelgeving nodig is. In een
aantal gevallen kan het evenwicht in de relatie tussen de betrokken partijen dan ook aan de
ontwikkelingen van de markt worden overgelaten7.
Daarbij dient veel geïnvesteerd te worden in de betrouwbaarheid van de gebruikte
systemen, zodat deze zowel voor gebruikers als ten opzichte van de rechter als
betrouwbaar beschouwd kunnen worden. Een belangrijke rol is dan ook weggelegd voor de
jurisprudentie.

De nadruk op zelfregulering en zelfordening betekent geenszins dat de wetgever de
ontwikkelingen geheel overlaat aan het vrije spel der maatschappelijke krachten.
Rechtsstatelijke eisen, onder andere op het gebied van de privacy, gelden onverkort. In
“Zicht op wetgeving”8 is het begrip wettelijk geconditioneerde en gestructureerde
zelfregulering ontwikkeld, dat ook zijn waarde kan bewijzen op de elektronische snelweg.
De wetgever grijpt dan niet rechtstreeks in, maar stuurt indirect door voorwaarden te
formuleren waaraan de zelfregulering dient te voldoen. Deze voorwaarden vormen dan een
leidraad voor de bij de zelfregulering betrokken partijen.

                                                  
6 Europese richtlijn betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten,

Richtlijn 97/7 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997, Pb. L 144/19
7 Dit principe van zelfregulering staat ook in het toetsingskader zoals opgesteld in de Uitgangspunten van

wetgeving op de elektronische snelweg, p. 185.
8 Zicht op wetgeving, een beleidsplan voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het algemene

wetgevingsbeleid, gericht op de verbetering van de rechtstatelijke en bestuurlijke kwaliteiten van het

overheidsbeleid, Ministerie van Justitie, TK 90-91, 22008, nrs. 1-2.
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Experimentele wetgeving
Zo dient in het geval van wettelijk vereiste vormvoorschriften de overheid een aantal
randvoorwaarden, zoals het waarborgen van de rechtszekerheid en de rechts- en
privacybescherming, zeker te stellen. Regulering blijft hierbij naar de mening van de
werkgroep dan ook noodzakelijk. Het is daarbij van belang zich rekenschap te geven van de
fase waarin het informatiseringsproces zich bevindt. Wanneer er van uit wordt gegaan dat
dit proces zich nog in de beginfase bevindt, zou de wetgeving in deze aanvangsfase als een
open proces opgevat dienen te worden. Dit brengt met zich mee dat met behulp van
bijvoorbeeld experimentele wetgeving en wetgeving als proces van trial and error bereikt
kan worden dat de regulering beter inspringt op de ontwikkelingen in de
informatietechnologie. De wetgeving dient, om met de nota Wetgeving voor de
elektronische snelweg (p. 186) te spreken, met inachtneming van de rechtszekerheid
voldoende flexibel te zijn9. Het is van belang dat de wetgever niet achter de techniek
aanholt, maar een aantal principes formuleert voor een betrouwbaar elektronisch
rechtsverkeer. In dit proces is een belangrijke rol weggelegd voor Trusted Third Parties. In
een volgende fase kunnen vervolgens de door de maatschappelijke realiteit gewenste
uitgangspunten in wetgeving worden neergelegd. Daarbij dient aangesloten te worden bij
internationale ontwikkelingen.

Een dergelijke vorm van experimentele wetgeving dient de achterliggende
beschermingsfunctie te waarborgen die de wetgever oorspronkelijk voor ogen had. Het gaat
daarbij met name om de voorlichtingsfunctie en de bewijsfunctie, maar ook om
derdenbescherming. De werkgroep heeft daartoe een toetsingskader ontwikkeld, met daarin
de voorwaarden waaraan het elektronisch alternatief moet voldoen. Dit kader kan door
bestuur, wetgever, rechtspraak en rechtswetenschap worden gebruikt bij de toetsing en bij
de verdere rechtsontwikkeling. Gezien de voortschrijdende technologische ontwikkelingen
is dit raamwerk onafhankelijk van de stand van de techniek opgesteld, om te voorkomen dat
het bij het uitkomen van dit rapport al weer verouderd is.

Teneinde de rechts- en privacybescherming zeker te stellen, dient het concept van de
Trusted Third Parties verder uitgewerkt te worden. Deze TTP’s zullen sommige functies
gaan vervullen die nu bijvoorbeeld door de notaris worden vervuld. Naar de mening van de
werkgroep zal door open concurrentie in de praktijk moeten blijken wie deze taken in de
toekomst het best kan verrichten.

Naar aanleiding van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het gebruik van
elektronische documenten de communicatie tussen personen kan helpen verbeteren. Niet
alleen neemt de snelheid waarmee berichten kunnen worden overgebracht aanmerkelijk toe,

                                                  
9 Zie bijvoorbeeld ook: Adviesraad voor het Wetenschaps- en technologiebeleid, De invloed van wet- en

regelgeving op innovaties, AWT-advies nr. 27, maart 1997, p. 13 e.v.
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ook heeft, met name door het gebruik van Internet, een schaalvergroting in de
communicatie plaats en worden contacten over de gehele wereld gemakkelijker gelegd.

4.3 Toetsingskader

De werkgroep is van mening dat de achterliggende waarborgen die de wetgever
oorspronkelijk heeft willen creëren, in geval van een elektronisch alternatief gehandhaafd
dienen te blijven. Het uitgangspunt hoeft daarbij niet per se te zijn dat dit dient te
geschieden in de vorm van de in de drie voorbeelden genoemde vormvereisten. Aangezien
het in de door de werkgroep uitgewerkte voorbeelden gaat om dwingendrechtelijke
bepalingen, dient in het geval van een elektronisch alternatief aan een aantal duidelijke
eisen te worden voldaan10. De werkgroep meent dat de benadering van Franken vruchtbaar
is voor de wetgever op de elektronische snelweg. De wetgever dient niet met
detailwetgeving de techniek te volgen, maar te opereren op basis van een aantal helder
geformuleerde beginselen.

De voorlichtingsfunctie die een document moet vervullen wordt zichtbaar wanneer met de
buitenwereld wordt gecommuniceerd. Zij houdt verband met de mate waarin de publieke
opinie vertrouwen heeft in een bepaalde gegevensdrager. De komst van de telefoon en de
pincode werd aanvankelijk ook met de nodige scepsis ontvangen, maar toen na enige tijd
bleek dat het medium te vertrouwen was, maakte het grote publiek er massaal gebruik van.
Waarborgen ten behoeve van de voorlichtingsfunctie zijn over het algemeen gemakkelijker
te realiseren dan bij het veiligstellen van de bewijsfunctie. Dit gold in elk geval voor de
door de werkgroep onderzochte voorbeelden: in alle gevallen is het mogelijk om in geval
van elektronische communicatie aan onderstaande vereisten te voldoen.

Bij het waarborgen van de bewijsfunctie is het met name van belang welke waarde de
rechter aan de betrouwbaarheid van een gegevensdrager hecht en wat zijn bekendheid is
met de betreffende techniek. Bij de drie door de werkgroep onderzochte voorbeelden geldt
dat in het geval van de bekendmaking van besluiten op grond van de Awb, maar ook in het
geval van de bedingen bij een arbeidsovereenkomst voldoende mogelijkheden bestaan om,
bijvoorbeeld door middel van een experimenteerbepaling, deze waarborgen in geval van een
elektronisch alternatief zeker te stellen. In het geval van de notariële akte dient de papieren
vorm in verband met de bewijsfunctie vooralsnog gehandhaafd te worden. Dit neemt niet
weg dat in de toekomst de bewijsfunctie wellicht door andere middelen gewaarborgd kan
worden.

                                                  
10 Zie ook het preadvies van prof.mr. H. Franken, Beschikken en automatiseren, VAR reeks, Alphen aan

den Rijn, 1983, p. 18-22
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Op basis van het bovenstaande onderscheidt de werkgroep bij het waarborgen van de beide
functies de volgende, onderling samenhangende, eisen waaraan (de omgeving van) het
elektronisch alternatief moet voldoen:

* Integriteit
De integriteit, dat wil zeggen de juistheid, actualiteit en volledigheid van de gegevens dient,
na verwerking door het systeem, gewaarborgd  te worden. Te denken valt op dit moment
aan een elektronische handtekening, eventueel met tussenkomst van een TTP, of aan een
vorm van biometrie.

Dit stelt tevens eisen aan de opslag en het transport van de gegevens. Een suggestie zou
kunnen zijn dat bij de organisatie die te maken heeft met de opslag van elektronische
gegevensdragers een of meer functionarissen worden aangesteld die verantwoordelijk zijn
voor de opslag en die een duidelijk herkenbare functie vervullen binnen de organisatie. Zij
dienen tevens een registratiesysteem te beheren, waarin de volgende gegevens zijn
vastgelegd:
- aard van de documenten en van de periode waarop deze betrekking hebben;
- plaats, tijdstip en datum van vastlegging op de elektronische gegevensdrager, alsmede
- door wie verricht;
- handtekening uitvoerder;
- handtekening van controleur na controle op correcte weergave en volledigheid daarvan.
Bovendien dient een bewaartermijn te worden vastgesteld.

Het Project Digitale Duurzaamheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en van
OCW kan hier naar de mening van de werkgroep een rol vervullen.

* Controleerbaarheid/transparantie
Gegevens moeten controleerbaar zijn. Zo dient bij het verlijden van de notariële akte de
identiteit van partijen vastgesteld te worden. ook dient de mogelijkheid te bestaan van
controle op de doorzichtigheid van het proces van de gegevensverwerking. Het hiervoor
beschreven registratiesysteem moet daartoe de mogelijkheid bieden.

* Vrijwilligheid
Zolang het gebruik van elektronische communicatiemiddelen nog geen gemeengoed is, dient
het gebruik van een elektronisch alternatief op basis van vrijwilligheid te gebeuren. Daarbij
zou afgesproken kunnen worden dat indien door partijen eenmaal gekozen is voor het
elektronisch alternatief, er bij een volgende gelegenheid vanuit mag worden gegaan dat deze
keus nog steeds geldt, tenzij de betrokkene expliciet anders meldt. Het lijkt daarbij
vooralsnog noodzakelijk een papieren versie achter de hand te houden voor het geval er
onenigheid over het document ontstaat. Het brondocument van de rechtshandeling blijft
naar de mening van de werkgroep, althans voorlopig, van papier.
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* Vertrouwelijkheid
In verband met een adequate bescherming van de privacy dient de mogelijkheid  te bestaan
om de toegankelijkheid van informatie slechts voor gebruikers te laten gelden die daartoe
toestemming hebben verkregen. Dit brengt verplichtingen met zich mee voor de houder van
het informatiesysteem. Deze dient een afweging te maken tussen het te beschermen belang
en de te nemen maatregelen

* Beschikbaarheid
De beschikbaarheid van een document maakt dat belanghebbenden op eenvoudige wijze
toegang kunnen krijgen tot de documenten. Dit kan op dit moment op verschillende wijzen
worden gewaarborgd. Zo dient de overheid bijvoorbeeld in algemene zin het gebruik van
informatietechnologie te bevorderen, om zo de bekendheid met het medium te vergroten.
Een mogelijkheid daarbij is dat de overheid voorziet in voldoende computers in openbare
ruimtes. In de derde plaats kan gedacht worden aan een elektronisch inzagerecht voor
belanghebbenden bij de betreffende bewaarinstantie. Tenslotte kunnen de betreffende
documenten op de web sites van de betreffende bedrijven of overheidsinstellingen geplaatst
worden, zodat ze steeds terug te lezen zijn.

* Bescherming tegen overijling
In het algemeen zal er bij de verschillende rechtshandelingen behoefte bestaan aan een
vorm van bezinning. Dit geldt te meer daar bijvoorbeeld de consument in veel gevallen nog
niet goed op de hoogte is van de technieken waarvan hij zich bedient. In dit verband valt te
denken aan het instellen van een afkoelingsperiode of een vorm van bedenktijd,
bijvoorbeeld zoals deze is opgenomen in het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel
23095, betreffende de koop van onroerende zaken. Ook kan gedacht worden aan de
mogelijkheid van een herroepingsrecht. Dit is bijvoorbeeld vastgelegd in de Richtlijn van
het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de consument bij op
afstand gesloten overeenkomsten11.

* Duurzaamheid
De duurzaamheid tenslotte houdt verband met de beschikbaarheid van het document; het
moet over 100 jaar, wanneer er zonder twijfel een ander systeem van gegevensdragers
wordt gebruikt, nog steeds terug te lezen zijn. Dit betekent dat hier bij de opslag rekening
mee moet worden gehouden. Wellicht biedt een centrale opslag, bijvoorbeeld bij eventueel
gecertificeerde en geaccrediteerde Trusted Third Parties (TTP’s), hier uitkomst.

                                                  
11 Publicatieblad L 144, 4 juni 1997
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* Authenticiteit
Dit vereiste ziet specifiek op de bewijskracht van het document. Het brengt met zich mee
dat er een origineel moet zijn dat zich onderscheidt van eventuele kopieën. Dit betekent dat
een origineel als zodanig gewaarmerkt dient te worden, bijvoorbeeld door het document van
een, eventueel bij een onafhankelijke derde te deponeren, elektronische handtekening te
voorzien. Dit waarmerken van het origineel wordt overigens ook weer actueel bij papieren
documenten, nu het met de huidige generatie copieermachines al mogelijk is om exacte
copieën van een papieren document te maken.

Daarnaast moet duidelijk zijn dat het verzonden bericht ook daadwerkelijk van de afzender
afkomstig is. De authenticiteit van gegevens speelt bijvoorbeeld bij het verlijden van de
notariële akte, waarbij het tijdstip waarop de rechtsgevolgen intreden en de bevoegdheid
van partijen en hun wilsuiting vastgesteld moeten kunnen worden. Tevens moet zekerheid
geboden kunnen worden omtrent de identiteit van zowel de zender als de ontvanger.
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BIJLAGE 2: STARTNOTITIE  ELEKTRONISCH VERRICHTEN VAN 
RECHTSHANDELINGEN

Achtergrond en probleemschets
Het stelsel van het Burgerlijk Wetboek en van de in het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering opgenomen bewijsregels is zodanig dat dit op zichzelf het gebruik van
moderne communicatietechnieken niet in de weg staat. Dit wordt ook geïllustreerd door het
feit dat het verrichten van rechtshandelingen door middel van e-mail en andere vormen van
dataverkeer immers in principe niet anders is dan al langer bestaande methoden als post-,
telefoon-, fax- en telexverkeer.

In essentie komt het er op neer dat een rechtshandeling een op een rechtsgevolg gerichte wil
vereist die zich door een verklaring heeft geopenbaard (artikel 3:33 BW). En dat kan in
beginsel ook langs elektronische weg geschieden: “Tenzij anders is bepaald, kunnen
verklaringen, met inbegrip van mededelingen, in iedere vorm geschieden, en kunnen zij
in een of meer gedragingen besloten liggen” (artikel 3:37, lid 1, BW). Net als bij andere
wijzen van overbrenging van een verklaring, rust ook bij gebruik van de “elektronische
snelweg” het risico in beginsel bij de verzender van die verklaring: “Wanneer een door de
afzender daartoe aangewezen (...) middel een tot een ander gerichte verklaring onjuist
heeft overgebracht, geldt het ter kennis van de ontvanger gekomene als de verklaring van
de afzender, tenzij de gevolgde wijze van overbrenging door de ontvanger was bepaald”
(artikel 3:37, lid 4, BW). En tevens zal de in artikel 3:39 BW opgenomen regeling
betreffende het gerechtvaardigd vertrouwen toepassing vinden: “Tegen hem die eens
anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven
omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander
tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan
op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil”.

Op welke terreinen speelt het?
Het verrichten van rechtshandelingen langs elektronische weg kan plaatsvinden op tal van
terreinen. Het wellicht meest bekende voorbeeld betreft vermogensrechtelijke zaken. Maar
ook in het bestuursrecht rijst de vraag of “besluiten” in plaats van schriftelijk d.m.v. een
diskette of via e-mail bekend gemaakt en/of verzonden kunnen worden. De fiscus
propageert en stimuleert reeds het doen van belastingaangifte per diskette, ook voor de
particulier. Op het terrein van het strafrecht en de strafvordering zal aan de ontwikkeling
van de elektronische snelweg aandacht besteed moeten worden (“valsheid in geschrift”, tap-
en inzagebevoegdheid, bijzondere strafbepalingen in samenhang met vormvoorschriften,
akten en dergelijke).

Vormvoorschriften
Een mogelijk juridisch knelpunt bij het gebruik van de elektronische snelweg zit niet zozeer
in de regelgeving als zodanig maar in het feit dat ten aanzien van bepaalde
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rechtshandelingen en/of bedingen etc. “vormvoorschriften” gelden waaraan men bij het
gebruik van elektronisch dataverkeer niet kan voldoen. Dat  laatste is evenwel niet specifiek
voor de elektronische snelweg, maar geldt voor iedere manier waarbij vormvereisten niet
kunnen worden nageleefd.

Bij vormvoorschriften kan in dit verband met name worden gedacht aan het vereiste van
een akte of ander “geschrift”, de ondertekening daarvan (al dan niet in aanwezigheid van
getuigen), de inschrijving in een of meer registers en aan een regeling dat een stuk aan een
ander “ter hand moet worden gesteld”. Deze vormvoorschriften zijn om verschillende
redenen in de wetgeving opgenomen. Rechtshandelingen die niet in de voorgeschreven vorm
zijn verricht, zijn nietig, tenzij uit de wet anders voortvloeit (artikel 3:39 BW).

Van groot belang is tevens het aan vormvoorschriften verbonden bewijsrechtelijk aspect. In
het bewijsrecht geldt als uitgangspunt dat bewijs kan worden geleverd door alle middelen,
tenzij de wet anders bepaalt. Artikel 183 van Boek 4 BW omschrijft akten als “onder-
tekende geschriften, bestemd om tot bewijs te dienen”.

Het is niet erg zinvol een uitputtende opsomming te maken van alle gevallen waarin in het
rechtsverkeer vormvoorschriften een rol spelen. Er is geen reden om met het oog op de
ontwikkelingen en het toenemende gebruik van elektronische datacommunicatie, de aan de
vormvoorschriften ten grondslag liggende uitgangspunten (aspecten van rechtszekerheid,
bescherming, bewijs e.d.) over boord te zetten. Hierbij moet worden bedacht dat de
desbetreffende voorschriften nog betrekkelijk recent zijn bezien in het kader van het tot
stand komen van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en daarmee samenhangende wetgeving.

Aangetekend zij dat in de wetgeving inmiddels op een enkele plaats expliciet rekening is
gehouden met de mogelijkheden van de ontwikkelingen op technisch gebied. Zo is op 1
januari 1994 in werking getreden de wijziging van artikel 2:10 BW, in het eerste lid van
welk artikel naast “boeken en bescheiden” de mogelijkheid is opgenomen van “andere
gegevensdragers” (computerbestanden etc.). Niettemin wordt bijvoorbeeld ook nog
voorgeschreven (lid 2 van artikel 2:10 BW) dat het bestuur van de rechtspersoon verplicht
is de balans en de staat van baten en lasten op papier te stellen.

Elektronisch verrichten van rechtshandelingen: voorwaarden nodig
Bezien zou kunnen worden of in de wetgeving meer in het algemeen ten aanzien van (be-
paalde) vormvereisten een “elektronisch alternatief” gesteld kan worden. Dit zou dan
moeten doorwerken in de regels omtrent het bewijs(recht).
Als uitgangspunt geldt (uiteraard) dat een eventueel in de wet op te nemen elektronische
wijze tot het verrichten van rechtshandelingen facultatief van aard is. Verder zou in ieder
geval voorwaarde dienen te zijn dat het elektronisch alternatief ten minste “gelijkwaardig”
is (zowel qua strekking, inhoud, toegankelijkheid, als authenticiteit enzovoort) ten opzichte
van de thans voorgeschreven vorm. Hierbij rijzen ook vragen van meer technische aard.
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Kan bijvoorbeeld tot een aanvaardbare grens worden uitgesloten dat een computerbestand
achteraf inhoudelijk alsnog wordt gewijzigd, hetgeen bij een vergelijkbare wijziging van op
papier gestelde gegevens eventueel valsheid in geschrift zou opleveren. Hoe moet het gaan
met een “elektronische handtekening”; wie kan de juistheid daarvan controleren (zgn.
“Trusted Third Parties”, TTP’s?) en moet bij wijze van spreken iedereen een elektronische
handtekening kunnen gebruiken? Zou dat bijvoorbeeld betekenen dat een natuurlijke
persoon zijn “holografisch” testament op een diskette bij de notaris ter bewaring stelt (vgl.
artikel 4:979 BW) of dat, om bij die persoon te blijven, een notariële akte elektronisch zou
kunnen worden verleden en de comparant bij die gelegenheid zijn dan eveneens
“elektronische handtekening” moet zetten?

Tegen de achtergrond van het voorstaande kunnen onder meer de volgende vraagpunten
worden opgeworpen:
1) Een eventuele aanvullende wettelijke regeling zou alleen betrekking moeten hebben op

het vormvereiste van “akten en andere geschriften” (inclusief aspecten als ondertekening
e.d.). Dit past ook in de gedachte dat de elektronische snelweg “slechts” een
communicatiemiddel is. Voor andere vormvereisten zou geen elektronisch alternatief
opengesteld moeten worden.

2) Moet een regeling als bedoeld in beginsel algemeen zijn, of zou deze beperkt moeten
worden tot bepaalde (categorieën van) rechtshandelingen, en zo ja tot welke? Men zou
de regeling bijvoorbeeld kunnen beperken tot die gevallen waarin thans een niet-
authentieke akte of ander geschrift vereist wordt. Een goede reden tot het aanbrengen
van een dergelijke beperking is echter niet direct te geven; het is voorstelbaar dat een
notaris een “elektronische authentieke akte” langs elektronische weg ter registratie doet
toekomen aan het kadaster. Dat bevordert de snelheid en daarmee ook de
rechtszekerheid. Het e.e.a. uiteraard onder bovengenoemde voorwaarden, onder meer
dat de gegevens voor belanghebbenden toegankelijk zijn/blijven en op betrekkelijk korte
termijn “leesbaar” zijn (dat kan ook via een beeldscherm).

3) Een andere beperking zou kunnen worden aangebracht door de (facultatieve)
mogelijkheid van het elektronisch verkeer tussen partijen alleen toepassing te doen
vinden, indien de rechtshandeling/verklaring zowel wordt verricht als ontvangen door
iemand die daarbij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Dit sluit dan de
mogelijkheid uit van elektronisch verkeer indien slechts één partij handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf. Eveneens zou elektronisch verkeer tussen
particulieren onderling dan niet mogelijk zijn. Echter ook hier rijst de vraag waarom een
beperking als bedoeld zou moeten worden aangebracht.

4) De wederpartij tot wie langs elektronische weg een verklaring is gericht, zou, tenzij
anders is overeengekomen, vrij moeten zijn/blijven in de keuze van het middel dat hijzelf
wenst te gebruiken.

5) De zogenoemde “elektronische handtekening” is een kwestie apart. Al naar gelang de
technische (on)mogelijkheden, zouden daaraan niet zonder meer (altijd) zware eisen
moeten worden gesteld (verificatie door een onafhankelijke “derde” o.i.d.), tenzij het



44

gaat om een authentieke akte of een partij anders wil? Men kan zich vooralsnog moeilijk
voorstellen dat in het kader van de elektronische ontwikkelingen bij wijze van spreken
iedere Nederlander naast zijn SoFi-nummer e.d. straks ook een (geheime)
cryptografische handtekening krijgt toegekend.

Taakopdracht
Het vorenstaande overwegende, kan voorlopig worden geconcludeerd, dat het civiele recht,
voor zover het vormvrije rechtshandelingen betreft, weinig of geen belemmeringen lijkt te
bevatten voor het toepassen van elektronische informatieoverdracht. Hierbij zijn wel vragen
aan de orde voor zover het eventuele waarborgen van betrouwbaarheid betreft. Of daarbij
nadere maatregelen moeten worden getroffen en wat precies de rol van de wetgever inzake
de elektronische snelweg moet zijn, is voorwerp van bredere bezinning, zoals die
plaatsvindt in de projecten Elektronische snelweg.

In het MDW-project wordt de vraag aan de orde gesteld of elektronische
informatieoverdracht bruikbaar is bij rechtshandelingen die onderworpen zijn aan een
vormvereiste. Op het eerste gezicht lijken deze vormvereisten het elektronisch verrichten of
erkennen van rechtshandelingen in de weg te staan. Het rechtsverkeer zou echter wellicht
kunnen worden vergemakkelijkt als vormen kunnen worden gevonden waarin dit soort
rechtshandelingen wél een elektronische toepassing zouden kunnen krijgen. Dit zou zowel
het rechtsverkeer, als het economisch verkeer ten goede kunnen komen. Daarbij zou het
tevens de innovatie op het gebied van de elektronische snelweg kunnen stimuleren.

De MDW-werkgroep zou de volgende vragen moeten beantwoorden.
1. In hoeverre leveren de vormvereisten van rechtshandelingen belemmeringen op voor het

gebruik van elektronische informatieoverdracht bij het elektronisch verrichten van deze
rechtshandelingen.

2. Welke argumenten kunnen worden ingebracht voor het voortbestaan of het afschaffen
van deze vormvereisten, gegeven de mogelijkheden die de elektronische snelweg nu al
biedt.

3. Kunnen de rechtshandelingen in kwestie in een elektronische vorm worden verricht.
4. Welke waarborgen moet de wetgeving daar dan voor geven.
5. Welke waarborgen moet het elektronisch systeem daarvoor geven.
6. Zijn er bij het beantwoorden van deze vragen verschillen aan te wijzen als het om het

rechtsverkeer tussen de burgers onderling enerzijds, dan wel het verkeer tussen overheid
en burgers anderzijds gaat.

Deze vragen zouden moeten worden beantwoord ten aanzien van enkele nader te
specificeren rechtshandelingen. De bevindingen zouden dan weer een rol kunnen spelen in
diverse projecten op dit terrein die een bredere strekking hebben. Meer specifiek dient de
werkgroep de vragen te beantwoorden voor:
• het schriftelijkheidsvereiste bij de arbeidsovereenkomst;
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• het vormvoorschrift van de notariële akte bij transport van onroerend goed;
• het bekendmakingsvereiste van artikel 3:41 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht.

Het is duidelijk dat naast dit project verschillende andere activiteiten gaande zijn op het
terrein van elektronische snelweg en recht. De taakopdracht van dit MDW-project beoogt
een praktische invalshoek te kiezen in deze andere, in het algemeen meer abstracte andere
activiteiten. De werkgroep zal in de praktijk haar afbakening met andere activiteiten
zoeken, om overlappende werkzaamheden te voorkomen.

Operationele aspecten
In de werkgroep, die onder leiding staat van een onafhankelijk voorzitter, zitten
vertegenwoordigers van de departementen van Justitie, Economische Zaken, Binnenlandse
Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De werkgroep zal eind januari 1998
rapporteren.
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BIJLAGE 3: VERGELIJKING GESCHRIFT  MET ELEKTRONISCH DOCUMENT EN 

ELEKTRONISCHE HANDTEKENING12

I. Eigenschappen van elektronische documenten vergeleken met de eigenschappen van
een geschrift

a) duurzaam
Niet opgeslagen elektronische berichten (b.v. EDI) zijn in het algemeen vluchtig. De
duurzaamheid van opgeslagen elektronische documenten is immers verbonden met de
duurzaamheid van de gegevensdrager (dit geldt overigens ook voor de archivering van
papier). Deze duurzaamheid is over het algemeen momenteel niet zo groot als de
duurzaamheid van papier. Voor documenten die slechts voor korte duur juridisch relevant
zijn, is dit geen probleem. Voor gegevens die gedurende langere tijd bewaard dienen te
blijven, zijn echter speciale maatregelen nodig om het materiaal leesbaar te houden.

b) goedkoop
Elektronische media zijn goedkoop in het gebruik. Bovendien neemt hun opslag veel minder
ruimte in beslag
dan die van geschriften en is daardoor aanmerkelijk goedkoper.

c) fraudebestendig
Elektronische documenten zijn vrij eenvoudig te manipuleren, zowel qua opmaak als
inhoud. Voorts geldt dat er in een elektronische omgeving niet gesproken kan worden van
originele documenten. Alle elektronische documenten zijn immers gelijk qua uiterlijke
kenmerken waardoor het niet mogelijk is om onderscheid te maken tussen originele
elektronische documenten en kopieën daarvan.
 Indien men het gebruik van een elektronisch document even fraudebestendig als papier
wenst te maken, dienen er betrouwbare technische mogelijkheden te zijn, waarbij
opgemerkt dient te worden dat de maatschappelijke acceptatie van elektronische
documenten hierbij ook een rol speelt. Hoe meer men gewend zal zijn geraakt aan het
gebruik van elektronische documenten, des te groter zal het vertrouwen erin zijn.

d) direct waarneembaar
Een elektronisch document is niet direct waarneembaar. Er is altijd hardware en software
nodig om de berichten leesbaar te maken.

e) transporteerbaar

                                                  
12 Ontleend aan: mr. S.M. Huydecoper, mr. R.E. van Esch, Geschriften en handtekeningen: een achterhaald

concept? in: IT en Recht n. 7, Samsom, 1997, p. 71 e.v.
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Elektronische gegevens zijn veel eenvoudiger en sneller te transporteren dan gegevens op
papier die via de post getransporteerd worden. De snelheid van het transport kan voor
partijen van groot belang zijn.

f) flexibel en eenvoudig in het gebruik
Voor het maken en bewerken van elektronische documenten is altijd hardware en software
nodig, waardoor het gebruik in vergelijking tot papier aanzienlijk ingewikkelder is. Dit zal
het geval blijven zolang het gebruik van kleine, gemakkelijk draagbare apparatuur geen
gemeengoed is.

g) origineel
Van een geschrift bestaat over het algemeen slechts één origineel exemplaar. Andere
exemplaren zijn -al dan niet gewaarmerkte- kopieén. Bij elektronische documenten kan er
niet echt gesproken worden van één origineel. Een kopie van een elektronisch document is
immers niet te onderscheiden van het origineel. Met de huidige kopieertechnieken wordt dit
onderscheid overigens ook voor papier steeds lastiger.

II. Eigenschappen van de verschillende vormen van elektronische handtekeningen
vergeleken met de eigenschappen van een handgeplaatste handtekening

a) eenvoudig in het gebruik
Alle vormen van elektronische handtekeningen zijn aanzienlijk ingewikkelder in het gebruik
dan de handgeplaatste handtekening. Er is immers een infrastruktuur, hardware, software
en stroom nodig in plaats van slechts pen en papier.

b) duurzaam
De elektronische handtekening zal net zo duurzaam zijn als het materiaal waarop hij is
vastgelegd (geldt overigens ook voor een papieren handtekening). Dit betekent dat hij net
als elektronische documenten, over het algemeen niet lang bewaard kan worden. Bij
encriptie speelt een bijkomend probleem. Indien een ontvangen bericht wordt ontsleuteld,
blijft alleen de tekst over en is de elektronische handtekening niet meer zichtbaar te maken.

c) direct waarneembaar
Geen enkele elektronische handtekening is direct waarneembaar. Voor controle van de
handtekening is altijd hardware en software nodig. Dat maakt de controle ingewikkelder
dan die van een handgeplaatste handtekening.

d) persoonsgebonden
De meeste elektronische handtekeningen zijn niet persoonsgebonden. Zij bestaan immers uit
een code die door meerdere bevoegde personen gebruikt kan worden. Hierdoor valt de
relatie met één specifieke persoon niet te leggen. Uitzonderingen hierop vormen de
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dynamische handtekening en de elektronische handtekening met gebruik van biometrische
methoden. In de laatstgenoemde is namelijk een specifiek lichaamskenmerk van een
bepaalde persoon verwerkt.

III. Functies van de verschillende vormen van elektronische handtekeningen vergeleken
met de functies van een handgeplaatste handtekening

a) identificatie van de betrokkene
Aangezien de meeste elektronische handtekeningen niet persoonsgebonden zijn, is het
aanzienlijk moeilijker om vast te stellen dat een elektronische handtekening is gebruikt door
een daartoe bevoegde persoon. Er bestaan ook geen openbare registers van elektronische
handtekeningen, zoals deze wel bestaan voor bepaalde handgeplaatste handtekeningen.
Voor de controle van persoonsongebonden elektronische handtekeningen kan gedacht
worden aan het inschakelen van onafhankelijke derden, de Trusted Third Parties (TTP’s).

b) authenticatie van het geschrift
Voor deze functie lijkt asymmetrische encryptie een middel te zijn dat afdoende
waarborgen biedt.

c) uiting van de wil van de betrokken partij
Indien biometrische methoden worden gebruikt zal het niet altijd mogelijk zijn om een
verband te leggen  tussen de elektronische handtekening en de verklaring, tenzij de
biometrische kenmerken worden meeversleuteld met de encryptie van het bericht. Indien dat
niet het geval is zal de verklaring op een andere wijze geuit moeten worden, waarna
biometrische controle van de betrokkene dient plaats te vinden.
Opgemerkt zij in dit verband dat het plaatsen van een elektronische handtekening in het
algemeen niet in aanwezigheid van derden plaatsvindt, waardoor niet kan worden
vastgesteld onder welke omstandigheden zulks geschiedt.

d) autorisatie van de rechtshandeling
Degene die een elektronische handtekening plaatst, geeft hiermee te kennen dat hij daartoe
bevoegd is. Zijn wederpartij mag hierop af gaan wanneer zij te goeder trouw is.

e) vaststelling van de non repudiation of origin
Aangezien de meeste elektronische handtekeningen niet persoonsgebonden zijn, kan uit het
feit dat een bepaalde elektronische handtekening is verbonden aan een verklaring, niet
zonder meer worden afgeleid dat deze verklaring ook daadwerkelijk van de houder van de
elektronische handtekening afkomstig is. Hierbij dient bedacht te worden dat bij een
elektronische document waaraan biometrische kenmerken gekoppeld zijn, deze
koppeling bij ontsleuteling van het document verloren gaat, waardoor er geen verband meer
bestaat tussen het document en de bijbehorende elektronische handtekening.
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f) vaststelling van de non repudiation of receipt
Hiervoor geldt mutatis mutandi  het onder e) gestelde.
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g) vaststelling van de kennisneming van de inhoud van het geschrift door partijen
Sommige elektronische handtekeningen worden geplaatst voordat de verklaring wordt
opgesteld. In die gevallen kan niet met zekerheid worden gesteld dat een partij kennis heeft
genomen van de inhoud van een document.
Verder dient erbij stil gestaan te worden dat personen in het algemeen niet zullen beseffen
dat het plaatsen van een elektronische handtekening dezelfde gevolgen kan hebben als het
plaatsen van een schriftelijke handtekening.

h) vaststelling van de integriteit en compleetheid van een geschrift
Gebleken is dat de inhoud van elektronische documenten gemakkelijk gewijzigd kan
worden. Het toevoegen van een elektronische handtekening kan dit niet voorkomen. Dit is
slechts anders bij het gebruik van encriptie of een encripte hashwaarde. Een wijziging van
een encripte tekst leidt er immers toe dat bij ontcijfering de tekst geen zinvolle inhoud meer
heeft. Bij wijziging van de inhoud van een document dat voorzien is van een encripte
hashwaarde, wordt de hashwaarde gewijzigd waardoor blijkt dat deze niet meer
overeenkomt met de oorspronkelijke hashwaarde.

i) vaststelling van de originaliteit van een geschrift
Zoals hiervoor bleek, kan niet gesproken worden van een echt elektronisch origineel. Er
kunnen immers van een elektronisch document altijd kopieën worden gemaakt die niet te
onderscheiden zijn van het oorspronkelijke elektronische document. Dit brengt met zich dat
er behoefte bestaat aan een procedure op grond waarvan een elektronisch document de
status van origineel verkrijgt en zich onderscheidt van de andere “gewone” kopieën. Die
behoefte zal zich, met de voortschrijdende kopieertechnieken, overigens ook steeds meer bij
papier manifesteren.

j) voorkoming van overijling door partijen
De waarschuwingsfunctie tegen overijling die de schriftelijke handtekening heeft, heeft de
elektronische handtekening nog niet. Mensen zullen momenteel wellicht onvoldoende
beseffen dat het plaatsen van een elektronische handtekening dezelfde juridische
consequenties kan hebben als het plaatsen van een handmatige handtekening. Een
uitzondering hierop wordt wellicht gevormd door de elektronische handtekening die
voorzien is van biometrische kenmerken. Door de koppeling met biometrie zouden
personen misschien bedachtzamer zijn bij het gebruik van deze vorm van een elektronische
handtekening.
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IV. Redenen om het plaatsen van een handtekening op een geschrift resp. een
elektronische handtekening voor te schrijven

a) bewijs
Bij gebruik van niet persoonsgebonden elektronische handtekeningen is het bewijs van de
identiteit van degene die de verklaring heeft afgelegd of degene die de ontvangst van het
document heeft bevestigd moeilijker te leveren dan bij gebruik van de schriftelijke
handtekening. Hiertegenover staat dat bij gebruik van bepaalde elektronische
handtekeningen de waarborg ten aanzien van de integriteit van de inhoud van het document
hoger is dan bij de schriftelijke handtekening.

b) origineel
Reeds is geconstateerd dat in de elektronische wereld een extra slag nodig is om een
exemplaar tot origineel te bestempelen.

c) bescherming
Elektronische handtekeningen, met uitzondering van de dynamische handtekening en de
elektronische handtekening die voorzien is van biometrische kenmerken, lijken momenteel
(nog) niet geschikt om een partij te beschermen tegen overijling. Dit betekent dat hiertoe
nadere maatregelen nodig zijn.

V. Specifieke redenen die partijen kunnen hebben om een rechtshandeling op schrift te
stellen

a) voldoen aan een vormvereiste
Het valt nu niet te zeggen of een rechter aan het plaatsen van een elektronische
handtekening dezelfde waarde zal toekennen als aan een schriftelijke handtekening.
Jurisprudentie hierover ontbreekt. Bij de onzekerheid ten aanzien van de bewijskracht van
elektronische handtekeningen zullen partijen een schriftelijke handtekening blijven
gebruiken ter voorkoming van eventuele ongeldigheid van de rechtshandeling.

b) originelen/bewijs
Het onder a vermelde geldt tevens voor dit punt.
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BIJLAGE 4: VERSLAG GESPREK MET EDIFORUM OP 24 JANUARI 1998

Aanwezig: mr. A.J.M. Van Bellen, mr. R.E. Van Esch (beiden van Ediforum), prof.mr.
N.J.H. Huls, mw. mr. M.L. Brunetti en mw. mr.drs. A.J.E.M. Buise-Jansen (resp.
voorzitter en secretariaat van de MDW werkgroep Electronisch verrichten van
rechtshandelingen)

De heer Huls geeft na een korte inleiding over de werkzaamheden van de werkgroep aan
dat de werkgroep behoefte heeft aan deskundige feed back op het vlak van veiligheids- en
bewaaraspecten, evenals over de mogelijkheden over een eventuele adequate vervanging
van papier.

De heer Van Bellen geeft aan dat Ediforum sinds 1989 bestaat en bedoeld is als nationaal
kennis- en coördinatiecentrum. Ediforum heeft als taken voorlichting, (internationale)
belangenbehartiging en coördinatie. Belangrijke activiteiten op dit moment zijn onder
andere het opstellen van de juridische paragraaf van het Nationaal Actie Plan II en het
opstellen van een “code of conduct”.

Op de vraag van welke technieken hij het meest verwacht geeft de heer Van Esch aan dat
de technieken die op encriptie zijn gebaseerd weliswaar niet persoonsgebonden zijn, maar
dat dit volgens hem geen probleem hoeft te zijn, indien blijkt dat er een maatschappelijke
behoefte is. Wel zal voorzien moeten worden in een vorm van risico-verdeling, waarbij
aansluiting moet worden gezocht bij het COVA-arrest (risico bij de ontvanger), of bij de
uitgangspunten van UNCITRAL (risico bij de afzender).
De ontwikkelingen rond TTP’s lopen vooruit op de maatschappelijke vraag, waardoor dit
proces vrij langzaam verloopt.

Als voorbeeld van een zakelijke behoefte aan een electronisch alternatief noemde de heer
Van Esch de verpanding van zakelijke vorderingen, waarbij de vereiste acte een
belemmering vormt voor banken èn klanten, maar ook het consumentenkrediet.

Als voorbeeld van de voorlichtingsfunctie die een electronisch alternatief moet vervullen en
als oplossing tegen het gevaar van overijling  noemde hij de bepaling in de richtlijn Kopen
op Afstand, waar is voorzien in een bedenktijd voor de koper van zeven dagen. Ten aanzien
van de bewaarverplichting maakte hij melding van een Brits project waarbij een
inventarisatie is gemaakt van alle wettelijke bewaarverplichtingen. Iets dergelijks zou
misschien ook door een organisatie als It en Recht in Nederland gedaan kunnen worden.

Ten aanzien van het probleem van het vastleggen van algemene voorwaarden gaf de heer
Van Esch aan dat dit bij een intranet-voorziening geen probleem oplevert; ze kunnen
worden toegestuurd aangezien het om een gesloten systeem gaat. Op het internet kan dit
uiteraard niet, maar gedacht zou kunnen worden om in dat geval de algemene voorwaarden
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op een aparte website te zetten. Ook gaf hij aan dat gewerkt wordt aan een zgn. E terms-
project, waarbij groepen van standaarden opgesteld worden waarnaar verwezen kan
worden in geval van virtuele koop.

De heer Van Esch gaf aan dat naar zijn mening in elk geval uitgegaan moet worden van
vrije bewijskracht; de rechter moet overtuigd worden van de waarde van het alternatief. Het
gelijkstellen aan een onderhandse acte leek hem niet verstandig. De overheid kan een
belangrijke rol spelen bij het scheppen van vertrouwen bij de rechter en het publiek,
waardoor het draagvlak voor dergelijke oplossingen wordt vergroot. De acceptatie van de
telefoon en het pinnen bijvoorbeeld is ook zo begonnen. De ontwikkeling van het internet is
in elk geval erg belangrijk.
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