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INLEIDING 

 

Onze maatschappij begint meer en meer gebruik te maken van elektronische middelen. Waar deze 

middelen vroeger wantrouwig onthaald werden, raken mensen tegenwoordig vertrouwd met een 

elektronische omgeving en gebruiken dit voor hun alledaagse bezigheden. Dat is vooral te danken aan 

de voordelen die dergelijke communicatiemiddelen met zich meebrengen, zijnde de snelheid en 

efficiëntie van gebruik, en het feit dat er van thuis uit gecommuniceerd kan worden. Gevolg hiervan is 

dat er ook steeds meer gecontracteerd wordt op elektronische wijze. De meest gebruikte 

telecommunicatiemiddelen zijn de website, de e-mail en de SMS. 

Het recht is een ordening van normen die erop gericht is onze samenleving te organiseren. Als onze 

samenleving echter evolueert kan ook ons recht niet achterop blijven hinken. Daar wringt nu net het 

schoentje. Er is nog maar weinig specifieke wetgeving omtrent het elektronisch contracteren, 

waardoor we voor heel wat aspecten moeten teruggrijpen naar ons klassieke verbintenissenrecht. Dat 

verbintenissenrecht zal echter dikwijls niet voldoende zijn voor de moderne problemen waarmee we te 

maken krijgen. Ook zal er dikwijls onzekerheid zijn over hoe dat bestaande recht dan moet worden 

toegepast op de nieuwe technieken. Verder is het in sommige gevallen ook moeilijk een onderscheid te 

maken tussen elektronische en niet-elektronische contracten. 

In dit werk wordt geprobeerd een antwoord te formuleren op al deze problemen. Er wordt nagegaan 

wat elektronisch contracteren nu precies is, welke vormen precies aan die strikte definitie voldoen, 

welke wetgeving er van toepassing is en hoe die wetgeving nu juist toegepast moet worden. Specifiek 

wordt er ingegaan op de totstandkoming van een elektronisch contract, en het bewijs. 
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Hoofdstuk I Algemene situering 

 

Afdeling 1 Wat is een elektronisch contract  

 

In dit werk beginnen we te onderzoeken aan welke specifieke vereisten voldaan moet worden om van 

een elektronisch contract te kunnen spreken. 

 SCHAUB definieert in zijn werk
1
 het elektronisch contract als volgt: “een contract dat enkel wordt 

gesloten met behulp van elektronische middelen, zonder dat de contracterende partijen in elkaars 

aanwezigheid zijn.” 

Een meer uitgebreide definitie vinden we bij DE CORTE
2
, die de omschrijving van een elektronische 

contract vanuit een dubbele invalshoek bekijkt. Vooreerst is er een juridisch luik: alleen de 

totstandkoming van een contract moeten elektronisch zijn opdat men van een elektronisch contract zou 

kunnen spreken. Informatie, aanbod, uitvoering en betaling kunnen zowel elektronisch als niet-

elektronisch verlopen. Enkel de totstandkoming zelf van het contract moet op elektronische wijze 

gebeuren, dit is een noodzakelijke maar voldoende voorwaarde. Ten tweede is er ook nog een 

technische invalshoek waarbij cumulatief aan drie technische vereisten voldaan moet worden om te 

kunnen spreken van een elektronisch contract. Als eerste vereiste moeten zowel afzender als 

bestemmeling gebruik maken van elektronische toestellen die aan dataverwerking kunnen doen, een 

computer of GSM-toestel voldoet hieraan. Als tweede vereiste moet de aanvaarding van het aanbod 

zowel bij verzender als ontvanger elektronisch ter beschikking zijn. Ten derde moet de communicatie 

van partijen via telecommunicatietechnieken verlopen. 

 

De meest gebruikte elektronische middelen om een elektronisch contract te sluiten zijn de website, e-

mail en de SMS. Er zijn tal van voorbeelden van transacties die met deze elektronische middelen 

kunnen uitgevoerd worden. Men kan overgaan tot de aankoop van een goed of dienst via een website, 

de afhandeling gebeurt dan meestal per e-mail. Een voorbeeld van een overeenkomst die wordt 

gesloten per SMS is bijvoorbeeld de aankoop van een vervoersbewijs bij vervoersmaatschappij De 

Lijn, dit heet dan een „SMS-ticket‟.  

Website betekent: „locatie op internet, bestaand uit een of meer pagina’s met informatie, foto’s, geluid 

enz’. 

Een e-mail kan worden gedefinieerd als volgt: „het versturen van berichten van een computer naar een 

andere computer’. 

                                                      

1
 SCHAUB, M., European Legal aspects of e-commerce, Groningen, Europa Law Pub, 2004, 201. 

2
 DE CORTE, R., Wat zijn in ‟s hemelsnaam elektronische contracten ?, Juristenkrant 2001, 1-5. 
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Het woord SMS staat voor „short message service’, hiermee bedoelt men: „het versturen van 

berichtjes per mobiele telefoon‟.
3
  

                                                      

3
 Zie: www.vandaele.nl 
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Afdeling 2 Het wetgevend kader 

 

In volgend deel wordt een beknopt overzicht gegeven van de voornaamste wetgeving die van 

toepassing is op elektronisch gesloten contracten. Er is de wet Elektronische Handel, de wetten met 

betrekking tot Elektronische Handtekening, en tot slot de wet Marktpraktijken. 

 

2.1 De wetgeving met betrekking tot de elektronische handel 

 

2.1.1  De richtlijn elektronische handel 

i) Het ontstaan van de richtlijn 

Zoals in de inleiding al werd vermeld is ons bestaande klassieke verbintenissenrecht niet voldoende 

om de elektronische vooruitgang voldoende te reguleren. Dit zorgt voor rechtsonzekerheid en 

wantrouwen ten aanzien van de nieuwe diensten van de informatiemaatschappij. Het uitvaardigen van 

nationale wetgeving biedt echter geen voldoende oplossing, het internet is namelijk een internationale 

aangelegenheid die beter op een hoger niveau wordt geregeld. Een dienstverlener die online opereert 

levert immers niet enkel diensten aan zijn land van vestiging, maar ook aan alle landen waar zijn site 

toegankelijk is. Hij moet zich dus evenzeer schikken naar al de toepasselijke reguleringen van de 

landen waar hij diensten aanbiedt. Hoewel het doel van de Europese Unie nu net het vrij verkeer van 

goederen en diensten is, wordt dit onmogelijk gemaakt door de vele afwijkende nationale regelingen. 

De ontwikkeling van de diensten van de informatiemaatschappij in de Europese gemeenschap wordt 

dus gehinderd door een aantal juridische belemmeringen die de goede werking van de interne markt in 

de weg staan
4
. 

 

Om dit euvel op te lossen werd op 8 juni 2000 de richtlijn Elektronische Handel goedgekeurd en 

gepubliceerd op 17 juni 2000
5
. De richtlijn moest worden omgezet naar nationaal recht tegen 17 

januari 2002
6
. De Belgische wetgever is hierin geslaagd op 11 maart 2003 met de Wet Elektronische 

Handel
7
.  

 

                                                      

4
 Overweging 5 bij de Richtlijn Elektronische Handel. 

5
 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische 

aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt, 

Pb. L. 17 juli 2000, afl. 178/1. Hierna „Richtlijn Elektronische Handel‟. 
6
 Art. 22, 1 Richtlijn Elektronische Handel 

7
 Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij. B.S. 17 maart 2003. Hierna „Wet Elektronische Handel‟. 
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ii) Doel en basisprincipes 

De richtlijn heeft tot doel bij te dragen aan de goede werking van de interne markt door het vrije 

verkeer van de diensten van de informatiemaatschappij tussen lidstaten te waarborgen
8
, een tweede 

doel bestaat in het creëren van meer rechtszekerheid en consumentenvertrouwen in de elektronische 

handel
9
. Om deze twee doelen te verwezenlijken wordt de richtlijn gestoeld op enkele basisprincipes: 

de vrijheid van vestiging, de minimale harmonisatie van de regels van de richtlijn, de verplichte 

wederzijdse erkenning van nationaal recht, het toezicht door het land van herkomst en de verplichting 

voor de lidstaten om contracteren langs elektronische weg mogelijk te maken. 

 

De vrijheid van vestiging wordt gegarandeerd door het verbod om zowel het starten en het uitoefenen 

van een activiteit van een dienstverlener op het gebied van de informatiemaatschappij afhankelijk te 

stellen van een voorafgaande vergunning of enig ander vereiste met gelijke werking
10

. 

Vergunningsstelsels die niet specifiek betrekking hebben op diensten van de informatiemaatschappij 

blijven toegelaten. Het gaat hier bijvoorbeeld om gereglementeerde beroepen die een diploma of 

getuigschrift vereisen, of om de verkoop van bepaalde producten zoals alcohol en tabak
11

. 

 

Het beginsel van toezicht op de dienstverlening door het land van herkomst van de dienstverlener, 

wordt ook wel het „home country control‟ principe genoemd. Iedere lidstaat moet ervoor zorgen dat de 

diensten van de informatiemaatschappij die worden verleend door een op zijn grondgebied gevestigde 

dienstverlener, voldoen aan de in die lidstaat geldende nationale bepalingen
12

. Hieraan kan het 

beginsel van de verplichte wederzijdse erkenning van nationaal recht worden vastgekoppeld. Lidstaten 

mogen het vrije verkeer van diensten van de informatiemaatschappij die vanuit een andere lidstaat 

worden geleverd, niet beperken om redenen die vallen binnen het door de richtlijn geregelde gebied
13

. 

De in België gevestigde dienstverlener moet zich dus enkel houden aan de Belgische regels, deze 

regels gelden dan ook wanneer hij diensten levert aan gebruikers die zich op het grondgebied van een 

andere lidstaat bevinden. Het toezicht moet aan de bron van de activiteit gebeuren en niet bij de 

ontvangst ervan
14

. 

 

Aangezien lidstaten regelgeving van andere lidstaten wederzijds moeten erkennen en de controle van 

een andere lidstaat op de dienstverlening moeten aanvaarden, is een minimumharmonisatie vereist van 

                                                      

8
 Art. 1, lid 1 Richtlijn Elektronische Handel. 

9
 Overweging 7 bij de Richtlijn Elektronische Handel. 

10
 Art. 4.1 Richtlijn Elektronische Handel. Dit werd overgenomen in art. 4, eerste lid Wet Elektronische Handel. 

11
 Art. 4.2 Richtlijn Elektronische Handel. Dit werd overgenomen in art. 4, tweede lid Wet Elektronische Handel. 

12
 Art. 3.1 Richtlijn Elektronische Handel. Dit werd overgenomen in art. 5, eerste lid Wet Elektronische Handel. 

13
 Art. 3.2 Richtlijn Elektronische Handel. Dit werd overgenomen in art. 5, tweede lid Wet Elektronische Handel. 

14
 P. VAN EECKE, „Artikelsgewijze bespreking van de wetten elektronische handel‟, in J. DUMORTIER en P. 

VAN EECKE (eds.), Elektronische handel. Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003, Brugge, Die Keure, 

2003, 5. 
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de regels die binnen de Europese Unie op de elektronische handel van toepassing zijn. Deze regels 

noemt men het gecoördineerde gebied. Het is echter niet duidelijk wat juist onder dit gecoördineerde 

gebied moet worden begrepen: een minderheid in de rechtsleer gaat voor een limitatieve benadering 

waarbij enkel de domeinen die expliciet door de Richtlijn elektronische handel onder het gebied 

vallen. Een meerderheid
15

 in de rechtsleer hanteert echter de exemplarische benadering, die veel meer 

gebieden omvat dan degene die worden behandeld in de richtlijn. De richtlijn behandelt echter 

bijzonder weinig domeinen: de vrijheid van vestiging, de informatieverstrekking, de commerciële 

communicatie, het afsluiten van elektronische contracten en de aansprakelijkheid van tussenpersonen. 

Wanneer men het gecoördineerde gebied dus limiteert tot de door de richtlijn geregelde gebieden, zal 

er bitter weinig geregeld worden en dit komt de rechtszekerheid niet ten goede. Wanneer men 

daarentegen het gecoördineerde gebied uitbreidt tot alle regels die te maken hebben met het opstarten 

en uitoefenen van een dienst van de informatiemaatschappij, gaat men dan weer te ruim. Het wordt 

moeilijk om de grenzen van het gecoördineerde gebied af te bakenen, bovendien zit met dan met 

gecoördineerde gebieden die niet door de richtlijn werden geharmoniseerd
16

.  

De Europese regelgever koos met de exemplarische benadering voor de kant van de meerderheid in de 

rechtsleer
17

. We kunnen besluiten dat de exemplarische benadering een ruimer gecoördineerd gebied 

omvat, maar dat het toch voor een meer harmonisatie zou zorgen mocht er meer worden opgenomen in 

de richtlijn. 

 

Als laatste beginsel bepaalt art. 9.1 Richtlijn Elektronische handel dat de nationale regelgeving geen 

belemmering mag vormen voor het gebruik van elektronische contracten, noch ertoe mag leiden dat 

dergelijke contracten zonder rechtsgevolgen blijven en niet rechtsgeldig zijn. Lidstaten zullen dus 

verplicht zijn hun wetgeving met betrekking tot contracten door te lichten en alle discriminatoire 

bepalingen weg te werken. In overweging nr. 34 bij de richtlijn Elektronische Handel zegt men: 

“iedere lidstaat moet zijn wetgeving aanpassen indien deze vereisten, met name vormvereisten, bevat 

die het langs elektronische weg sluiten van contracten in de weg staan. Onderzoek van de aan te 

passen wetgeving dient systematisch te geschieden en moet betrekking hebben op alle etappes en 

handelingen die voor de totstandkoming van het contract nodig zijn, inbegrepen de archivering van 

het contract. Deze aanpassing moet ertoe leiden dat langs elektronische weg gesloten contracten 

uitwerking hebben..” De richtlijn inzake elektronische handel verplicht dus niet tot opheffing van de 

                                                      

15
 P. VAN EECKE, „Artikelsgewijze bespreking van de wetten elektronische handel‟, in J. DUMORTIER en P. 

VAN EECKE (eds.), Elektronische handel. Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003, Brugge, Die Keure, 

2003, 10. 
16

 F. BRULOOT, “E-commerce en e-handtekening”: in J. BAECK, S. BEYAERT, F. BRULOOT en I. CLAEYS 

(ed.), Contractenrecht in beweging, Antwerpen, Kluwer, 2004, 125. 
17

 P. VAN EECKE, „Artikelsgewijze bespreking van de wetten elektronische handel‟, in J. DUMORTIER en P. 

VAN EECKE (eds.), Elektronische handel. Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003, Brugge, Die Keure, 

2003, 10. 
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vormvereisten, maar geeft aan dat aan deze vereisten, ook op elektronische manier moet kunnen 

tegemoet gekomen worden
18

.  

 

Overweging 35 bepaalt namelijk: “De richtlijn laat de mogelijkheid voor de lidstaten onverlet om voor 

contracten algemene of specifieke juridische eisen te handhaven of vast te stellen waaraan langs 

elektronische weg kan worden voldaan, met name eisen voor beveiligde elektronische 

handtekeningen.”  

 

Aan deze vereisten van de richtlijn wordt tegemoet gekomen in art. 16 Wet Elektronische Handel: §1 

bepaalt namelijk dat aan een elke wettelijke of reglementaire vormvereiste voor de totstandkoming van 

contracten langs elektronische weg is voldaan wanneer de functionele kwaliteiten van deze vereiste 

zijn gevrijwaard. De koning krijgt in §3 de machtiging om elke wettelijke of reglementaire bepaling 

aan te passen die een belemmering zou vormen voor het sluiten van contracten langs elektronische 

weg. Op de aanpassingen die de Belgische wet heeft doorgevoerd zal verder worden ingegaan onder 

het hoofdstuk van de totstandkoming van het elektronische contract.  

 

De richtlijn laat lidstaten toe om in bepaalde gevallen af te wijken van dit principe. Bepaalde soorten 

rechtshandelingen mogen door de lidstaten uitgesloten worden van het contracteren op elektronische 

wijze en blijven onderworpen aan hun oude vormvereisten. Het gaat om bepaalde zwaarwichtige 

contracten i.v.m. onroerende zakelijke rechten, contracten waarvoor de tussenkomst van een overheid 

vereist is, persoonlijke en zakelijke zekerheden en contracten die onder het familierecht of erfrecht 

vallen
19

. 

 

iii) Toepassingsgebied van de richtlijn 

Het territoriale toepassingsgebied van de Richtlijn Elektronische Handel is vanzelfsprekend beperkt 

tot het gebied van de Europese Unie. VAN EECKE stelt zich vragen bij de doeltreffendheid van de 

richtlijn, gezien de elektronische handel een mondiaal karakter heeft en de meeste online diensten 

vanuit de Verenigde Staten worden aangeboden
20

. 

Het materieel en personeel toepassingsgebied wordt verder besproken onder de wet Elektronische 

Handel, die dit volledig overneemt uit de richtlijn. 

 

 

                                                      

18
 M.v.T., Parl. St. Kamer 2002-2003, nr. 2100/001, 8. 

19
 Art. 9.2 Richtlijn Elektronische Handel. Overgenomen in art. 17 Wet Elektronische Handel. 

20
 P. VAN EECKE, „Artikelsgewijze bespreking van de wetten elektronische handel‟, in J. DUMORTIER en P. 

VAN EECKE (eds.), Elektronische handel. Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003, Brugge, Die Keure, 

2003, 5. 
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2.1.2 De Wet Elektronische Handel 

De wet betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij werd 

goedgekeurd op 11 maart 2003 en gepubliceerd op 17 maart 2003. De wet regelt de omzetting in 

Belgisch recht van de richtlijn Elektronische Handel. 

Er worden zaken geregeld met betrekking tot : informatie en doorzichtigheid, reclame, langs 

elektronische weg gesloten contracten, aansprakelijkheid van dienstverleners, een vordering tot 

staking, controlemaatregelen en sancties. In hoofdstuk 1 worden de definities van specifieke termen 

overgenomen uit de Richtlijn Elektronische Handel. In hoofdstuk 2 worden de grondbeginselen van 

vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten mogelijk gemaakt. 

VAN EECKE betreurt dat de Belgische wetgever er niet voor gekozen heeft om de regelen met 

betrekking tot elektronische handel te integreren in de bestaande wetgeving, in plaats van hiervoor een 

aparte wet te maken. Op deze manier maakt men een onderscheid tussen elektronische handel (online 

diensten) en de klassieke handel (offline diensten), zo wordt de elektronische handel als een apart 

domein beschouwd dat los staat van de klassieke handel. Het zou beter zijn om deze nieuwe regeling 

op te nemen in de bestaande wetgeving: Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Koophandel, 

Strafwetboek, Privacywet en Wet Marktpraktijken. Zo wordt deze nieuwe vorm van handeldrijven 

opgenomen in de algemene regels van het handelsrecht
21

.  

 

De beginselen die door de wet Elektronische Handel worden gehanteerd werden al besproken onder 

het deel met betrekking tot de Richtlijn Elektronische handel. Hieronder zal kort het toepassingsgebied 

van de wet worden besproken. 

 

i)  Materieel toepassingsgebied 

Deze wet is de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn elektronische handel. Art. 3, eerste lid van 

de wet bepaalt dat de wet bepaalde juridische aspecten van de “diensten van de 

informatiemaatschappij” regelt. Dit begrip wordt gedefinieerd als volgt: “elke dienst die gewoonlijk 

tegen vergoeding, langs elektronische weg op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van 

de dienst verricht wordt.”
22

 

De dienst moet dus “gewoonlijk tegen vergoeding” verricht worden. Dit betekent dat het moet kaderen 

in een economische activiteit
23

. Het is niet noodzakelijk vereist dat de afnemer zelf moet betalen voor 

de dienst, het kan ook betrekking hebben op diensten die gratis worden aangeboden, omdat ze 

                                                      

21
 P. VAN EECKE, „Artikelsgewijze bespreking van de wetten elektronische handel‟, in J. DUMORTIER en P. 

VAN EECKE (eds.), Elektronische handel. Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003, Brugge, Die Keure, 

2003, 12. 
22

 Art. 2, 1° wet elektronische handel. 
23

 F. BRULOOT, “E-commerce en e-handtekening”: in J. BAECK, S. BEYAERT, F. BRULOOT en I. CLAEYS 

(ed.), Contractenrecht in beweging, Antwerpen, Kluwer, 2004, 120. 
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bijvoorbeeld worden gesponsord door een derde
24

. De dienst moet „op afstand‟ worden verricht, dit 

betekent dat de partijen niet gelijktijdig mogen aanwezig zijn
25

. 

Er is ook vereist dat de dienst wordt geleverd „langs elektronische weg‟, dit betekent dat de dienst via 

elektronische apparatuur voor verwerking en de opslag van gegevens is verzonden en ontvangen, en 

geheel via dragen, radio, optische middelen of andere elektromagnetische middelen wordt verzonden, 

doorgeleid en ontvangen
26

. Hieruit kan worden besloten dat internet, WAP en SMS voldoen aan de 

vereiste van „langs elektronische weg‟ gesloten
27

, de diensten moeten namelijk online worden 

geleverd. Offline diensten, die bijvoorbeeld via de telefoon verlopen of via een automaat, vallen niet 

onder het toepassingsgebied van de wet. Bepaalde diensten kunnen gemengd zijn, omdat ze voor een 

deel online en voor een deel offline zijn. Deze diensten vallen dan enkel voor het online gedeelte 

onder de bepalingen van de wet
28

. 

 

Er zijn dus heel wat zaken die onder deze definitie vallen. Het is voor een jurist niet gemakkelijk om 

uit te maken of een bepaalde dienst onder het toepassingsgebied van de wet valt. Een praktisch 

voorbeeld hiervan wordt gegeven in de parlementaire stukken: het halen van geld uit een 

bankautomaat is geen dienst van de informatiemaatschappij, het heropladen van een kaart daarentegen, 

of het gebruik van internet-banking valt wel onder het toepassingsgebied
29

. 

Tenslotte moet de dienst „op individueel verzoek van de afnemer‟ gebeuren. Dit betreft dus enkel de 

point-to-point diensten, die aan een individueel persoon worden geleverd. Point-to-multipoint 

diensten, dit zijn diensten die aan een onbeperkt aantal ontvangers worden aangeboden, vallen niet 

onder de wet. 

In navolging van de richtlijn elektronische handel bepaalt artikel 3, tweede lid dat de wet niet van 

toepassing is op bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij:  

1. Fiscale aangelegenheden; 

2. Kwesties in verband met diensten van de informatiemaatschappij geregeld door de wet van 8 

december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking 

van persoonsgegevens; 

3. Kwesties in verband met kartelrecht; 

4. De volgende diensten van de informatiemaatschappij: 

a) de activiteiten van notarissen, voor zover die een direct specifiek verband met de 

uitoefening van de publieke taken inhouden; 

                                                      

24
 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij, Parl. St. Kamer 2002-2003, nr. 2100/001, 5596,  13. (hierna “M.v.t‟) 
25

 M.v.T., Parl. St. Kamer 2002-2003, nr. 2100/001, 5596, 14. 
26

 M.v.T., Parl. St. Kamer 2002-2003, nr. 2100/001,5596, 14. 
27

 F. BRULOOT, “E-commerce en e-handtekening”: in J. BAECK, S. BEYAERT, F. BRULOOT en I. CLAEYS 

(ed.), Contractenrecht in beweging, Antwerpen, Kluwer, 2004, 121. 
28

 M.v.T., Parl. St. Kamer 2002-2003, nr. 2100/001, 5596, 15. 
29

 M.v.T., Parl. St. Kamer 2002-2003, nr. 2100/001, 5596, 15. 
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b) de vertegenwoordiging van een cliënt en de verdediging van zijn belangen voor het gerecht; 

c) gokactiviteiten waarbij een geldbedrag wordt ingezet, met inbegrip van de loterijen en 

weddenschappen. 

 

Hierbij wens ik nog op te merken dat louter adviserende  activiteiten van notarissen en advocaten, die 

niets te maken hebben met publieke taken of met de vertegenwoordiging van een cliënt voor het 

gerecht, wel nog onder het toepassingsgebied van de wet kunnen vallen
30

. 

 

Het begrip “dienst van de informatiemaatschappij bevat een ruim aanbod aan economische 

activiteiten. In tegenstelling tot wat het woord „dienst‟ laat vermoeden, valt ook de online verkoop van 

goederen onder dit begrip
31

. 

 

ii)  Personeel toepassingsgebied 

De wet definieert vier verschillende personen in haar art. 2: de dienstverlener, de gevestigde 

dienstverlener, de afnemer van de dienst en de consument. 

 

De dienstverlener is volgens de definitie van art. 2, 3° WEH iedere natuurlijke of rechtspersoon die 

een dienst van de informatiemaatschappij levert. Wanneer we dit lezen in samenhang met art. 2, 1° 

WEH moet deze persoon ook online een economische activiteit uitoefenen. Een persoon die dus geen 

economische activiteit uitoefent, valt niet onder de WEH, evenals een persoon die wel een 

economische activiteit uitoefent, maar dit niet online doet. Dit begrip is nieuw in het Belgische recht
32

 

en mag niet worden verward met het begrip „verkoper‟ uit de WMPC, daar de dienstverlener van de 

informatiemaatschappij zowel een natuurlijke als een rechtspersoon kan zijn, en enkel onder de wet 

valt voor diensten die via elektronische weg worden aangeboden.  

 

De gevestigde dienstverlener wordt gedefinieerd in art. 2, 4° WEH. De dienstverlener moet duurzaam 

gevestigd zijn binnen de Europese Gemeenschap voor onbepaalde tijd en hij moet een daadwerkelijke 

economische activiteit uitoefenen
33

. Dit begrip is van belang voor art. 5 WEH dat bepaalt dat een op 

Belgisch grondgebied gevestigde dienstverlener, moet voldoen aan de in België van toepassing zijnde 

vereisten voor het verrichten van diensten van de informatiemaatschappij. Om misbruik tegen te gaan 

                                                      

30
 M.v.T., Parl. St. Kamer 2002-2003, nr. 2100/001, 5596, 25. 

31
 P. VAN EECKE, „Artikelsgewijze bespreking van de wetten elektronische handel‟, in DUMORTIER, J. en  P. 

VAN EECKE, (eds.), Elektronische handel. Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003, Brugge, Die Keure, 

2003, 13. 
32

 M.v.T., Parl. St. Kamer 2002-2003, nr. 2100/001, 5596, p. 17. 
33

 P. VAN EECKE, „Artikelsgewijze bespreking van de wetten elektronische handel‟, in DUMORTIER, J. en P. 

VAN EECKE, (eds.), Elektronische handel. Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003, Brugge, Die Keure, 

2003, 17. 
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wordt de vestiging van de dienstverlener bepaald op grond van kwalitatieve criteria, zoals 

daadwerkelijkheid (duurzame vestiging) en het uitoefenen van een economische activiteit
34

. Er wordt 

niet gekeken naar de aanwezigheid en het gebruik van technische middelen en technologieën die nodig 

zijn voor het leveren van de dienst, deze kunnen namelijk worden geveinsd door de dienstverlener om 

zo aan „legal shopping‟ te doen.  

 

De afnemer van de dienst is iedere natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet voor 

beroepsdoeleinden, gebruikmaakt van een dienst van de informatiemaatschappij, in het bijzonder om 

informatie te verkrijgen of toegankelijk te maken
35

. Zowel consumenten als professionelen vallen 

onder het begrip van „afnemer van een dienst‟, de WEH spitst zich dus zowel toe op „business-to-

business‟ relaties als op „business-to-consumer‟ relaties
36

. Een afnemer kan zowel de persoon zijn die 

informatie verkrijgt, als de persoon die informatie toegankelijk maakt. In de parlementaire stukken van 

de wet wordt als voorbeeld gegeven, degene die de advertentie leest en degene die de advertentie laat 

plaatsen
37

, beiden zijn afnemers van de dienst. 

 

Tot slot voert de WEH nog een extra bescherming in voor de consument. De consument is iedere 

natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden goederen of diensten verwerft 

of gebruikt
38

. Art. 6, tweede lid, 2° WEH verklaart art. 5 niet van toepassing op overeenkomsten met 

consumenten. Het tweede lid van art. 5 bepaalt namelijk dat het vrije verkeer van diensten van de 

informatiemaatschappij op Belgisch grondgebied, verricht door een in een andere lidstaat van de 

Europese Unie gevestigde dienstverlener, niet beperkt is door de vereisten toepasselijk in België of in 

andere staten. Dit zou niet overeenkomen met art. 6 van de Rome I verordening dat 

consumentenovereenkomsten laat beheersen door het recht van het land waar de consument zijn 

gewone verblijfplaats heeft. In het geval dat partijen een rechtskeuze gemaakt hebben, bepaalt art. 6.2 

Rome I dat van dwingende bepalingen, van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats 

heeft, niet kan worden afgeweken. De wet geeft nog een tweede bescherming aan de consument: de 

artikelen 8 tot 11 WEH leggen verplichtingen op aan de dienstverlener m.b.t. informatie en het 

uitvoeren van de order. Deze bepalingen zijn suppletief voor overeenkomsten met een niet-consument 

en dwingend voor overeenkomsten met een consument
39

. Art. 12 WEH legt bovendien de bewijslast 

bij de dienstverlener, hij moet bewijzen dat hij aan zijn plicht heeft voldaan.  

                                                      

34
 M.v.T., Parl. St. Kamer 2002-2003, nr. 2100/001, 5596, 18. 

35
 Art. 2, 5° wet elektronische handel 

36
 F. BRULOOT, “E-commerce en e-handtekening”: in J. BAECK, S. BEYAERT, F. BRULOOT en I. CLAEYS 

(ed.), Contractenrecht in beweging, Antwerpen, Kluwer, 2004, 123. 
37

 M.v.T., Parl. St. Kamer 2002-2003, nr. 2100/001, 5596,  19. 
38

 Art. 2, 6° wet elektronische handel. 
39

 Art. 11, eerste lid wet elektronische handel. 
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De definitie van het begrip „consument‟ in de WEH werd overgenomen uit art. 2, e) Richtlijn 

Elektronische Handel. Er bestond bij de inwerkingtreding van de WEH echter een verschil tussen het 

begrip „consument‟ in de wet Elektronische Handel en het begrip in de vroegere Wet 

Handelspraktijken
40

. Daar de nieuwe Wet Marktpraktijken rechtspersonen nu niet meer als consument 

beschouwt
41

, is er geen verschil meer tussen het begrip „consument‟ in de WEH en de WMPC. 

 

2.2 De wetgeving rond de elektronische handtekening 

 

2.2.1 De Europese richtlijn 

i) Het ontstaan en het doel van de richtlijn 

Een van de belangrijkste vormvereisten voor het sluiten van een contract is de schriftelijke 

handtekening. De elektronische communicatietechnieken evolueren echter zodanig dat de 

authenticiteit van een elektronische handtekening tegenwoordig met zekerheid gegarandeerd kan 

worden. Ons recht evolueert niet mee en zorgt door het vereisen van een schriftelijke handtekening 

voor een rechtsonzekerheid die het gebruik van de elektronische handtekening en daarmee dus ook 

van het elektronisch contract belemmert. Het is voor de burger niet duidelijk of de elektronische 

handtekening al dan niet rechtsgeldig is, en of deze dan wel identiek dezelfde rechtsgevolgen heeft als 

een klassieke schriftelijke handtekening.  

 

Als antwoord hierop begonnen lidstaten wetgevende initiatieven te nemen om dit probleem op te 

lossen
42

. Wanneer elk land echter eigen regels uitvaardigt omtrent de voorwaarden voor 

rechtsgeldigheid van een elektronische handtekening, komt dit het Europese rechtsverkeer niet ten 

goede. Dit vormt een serieuze belemmering voor het principe van de vrije dienstverlening binnen de 

Europese unie
43

. 

 

                                                      

40
 Art. 1, 7° WHPC. 

41
 Art. 2, 3° WMPC. 

42
 In Duitsland had men al een wet van 28 juli 1997 die een algemeen juridisch kader voor communicatiediensten 

wenste in te voeren, die ook de digitale handtekening regelde. In Italië keurde men op 15 maart 1997 een wet 

goed die de juridische gelijkwaardigheid tussen digitale handtekeningen en schriftelijke handtekeningen 

vaststelde. Het Verenigd Koninkrijk had al een Secure Electronic Commerce Statement van 28 april 1998. Ook 

in Nederland, België en Frankrijk was men bezig met het onderzoeken hoe de digitale handtekening kon worden 

ingepast in het klassieke verbintenissenrecht. 
43

 Overweging 4 bij de Richtlijn Elektronische Handtekening. 
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De richtlijn Elektronische Handtekening werd dan ook uitgevaardigd met als doel de verschillende 

internationale
44

 en nationale initiatieven met betrekking tot de elektronische handtekening te 

harmoniseren en zo een wettelijk kader te creëren voor de certificatiedienstverlening in Europa. Als 

tweede doel wenst de richtlijn de precaire juridische status van de elektronische handtekening te 

verhelpen om zo het vertrouwen van de markt in het gebruik van dergelijke middelen te stimuleren.  

Er werd een juridisch kader ingesteld dat ervoor zorgt dat een elektronische handtekening of 

certificatie, die in één lidstaat werd gemaakt, geldig is voor de hele gemeenschap. De elektronische 

handtekening verkrijgt dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening, mits er 

voldaan wordt aan specifieke vereisten. Er wordt ook bepaald dat een elektronische handtekening geen 

rechtsgeldigheid kan worden ontzegd, louter omwille van het feit dat de handtekening in elektronische 

vorm is opgesteld
45

. De vrije marktbelemmering werd aangepakt door het verbieden van het instellen 

van een nationale vergunningsplicht voor dienstverleners
46

. 

 

De richtlijn 1999/93/EG betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen 

werd op 13 december 1999 goedgekeurd
47

. De inwerkingtreding gebeurde op 19 januari 2000 en 

moest door de nationale wetgevers worden omgezet tegen 19 juli 2001.  

 

Omwille van de snelle technologische ontwikkelingen en de wereldwijde omvang van het internet wil 

de richtlijn een „technologieneutrale‟ regeling opleggen, d.w.z. dat die regeling openstaat voor de 

verschillende technologieën die de elektronische handtekening mogelijk maken
48

. Dit om tegemoet te 

komen aan de brede diversiteit van authentificatietechnologieën die in de toekomst zullen worden 

gebruikt. In de rechtsleer maakt men echter de bedenking dat dit geenszins het geval is. Zonder die 

letterlijke bewoordingen te gebruiken lijkt de richtlijn toch vooral de methode van de digitale 

handtekening naar voren te duwen
49

. Bij de definitie van het begrip “elektronische handtekening” blijft 

men nog technologieneutraal, maar wanneer men de “geavanceerde elektronische handtekening” 

definieert, legt men voorwaarden op waaraan uitsluitend de digitale handtekening kan voldoen
50

. 

 

                                                      

44
 De UNCITRAL had bijvoorbeeld al een model wet in 1996: United Nations Commission on International 

Trade Law (UNCITRAL), UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment, 

Verenigde Naties, New York, 1996, 150 p.  
45

 Art. 5. 1 en 5.2 Richtlijn Elektronische Handtekening. 
46

 Art. 3.1 Richtlijn Elektronische Handtekening. 
47

 Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een 

gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen, Pb., L13, 19 januari 2000, 12-20. (Hierna 

„Richtlijn Elektronische Handtekening‟). 
48

 Overweging 8 bij de Richtlijn Elektronische Handtekening. 
49

 P. VAN EECKE, De handtekening in het recht. Van pennentrek tot elektronische handtekening., Brussel 

Larcier, 2004, 413. 
50

 M. ANTOINE en D. GOBERT, “La directive européenne sur la signature électronique: vers la sécurisation des 

transactions sur l‟Internet ?”, J.T.D.E., 2000, 74. 
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ii) Toepassingsgebied 

Het territoriale toepassingsgebied van de richtlijn beslaat het gebied van de lidstaten van de Europese 

Unie, die de richtlijn moeten omzetten in nationaal recht. Dienstverleners die op het grondgebied van 

een derde land zijn gevestigd, maar hun activiteiten op de Europese interne markt richten, worden ook 

onderworpen aan de richtlijn. 

Het personeel toepassingsgebied wordt later uitgelegd, wanneer er wordt gesproken over de definitie 

van de certificatiedienstverlener. Het materiële toepassingsgebied wordt eveneens later besproken, dit 

bij de verklaring van het begrip „elektronische handtekening‟.  

 

2.2.2  De elektronische handtekening in het Belgisch recht 

Wanneer we spreken over de inpassing van de elektronische handtekening in het Belgische recht zijn 

er twee wetgevende initiatieven van belang.  

 

De eerste wet is die van 20 oktober 2000. Dit is een eerder Belgisch initiatief waarmee men al was 

begonnen voor de invoer van de Richtlijn Elektronische Handtekening. Deze wet voorziet een 

aanpassing van de bewijsregels met betrekking tot de handtekening aan de vernieuwende 

informatiemaatschappij. De wet zorgt er ook voor dat meer telecommunicatiemiddelen toegelaten 

worden in de gerechtelijke en buitengerechtelijke procedure. 

 

Het tweede wetgevend initiatief van 9 juli 2001 is de omzetting van de richtlijn Elektronische 

Handtekening in Belgisch recht. De wet voorziet een juridisch kader voor de elektronische 

handtekening en regelt de certificatiedienstverlening.  

 

i) Wet van 20 oktober 2000 

De wet van 20 oktober 2000
51

, die ook wel de wet „Bourgeois‟ genoemd wordt, voert enkele 

wijzigingen door aan het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek. Enerzijds worden de 

bewijsregels aangepast in art. 1322 B.W. om aan de noden van de informatiemaatschappij te kunnen 

beantwoorden. Anderzijds worden nieuwe telecommunicatiemiddelen toelaatbaar gemaakt in de 

gerechtelijke (art. 32 en 54 Ger. W.) en buitengerechtelijk procedure (art. 2281 B.W.). Deze laatste 

verandering heeft de bedoeling om de kennisgeving in gerechtelijke en buitengerechtelijke context ook 

mogelijk te maken op elektronische wijze, vb. via een fax of per elektronische post.  

 

                                                      

51
 Wet van 20 oktober 2000 tot invoering van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en van de elektronische 
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Art. 2 Wet Bourgeois breidt de betekenis van het begrip „handtekening‟ in art. 1322 B.W. verder uit: “ 

kan voor dit artikel, voldoen aan de vereiste van een handtekening, een geheel van elektronische 

gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van 

de inhoud van de akte aantoont.” De handtekening is een van de grondvoorwaarden voor het bestaan 

van een onderhandse akte
52

. Door het begrip „handtekening‟ uit te breiden naar de elektronische 

handtekening, maakt de wetgever bepaalde technieken van elektronische authentificatie juridisch 

gelijkwaardig aan de klassieke handgeschreven handtekening
53

. Een elektronisch ondertekend 

document zal nu ook als een originele onderhandse akte kunnen worden beschouwd
54

. Op het 

onderwerp van de handtekening zal in deze masterproef verder worden ingegaan onder het hoofdstuk 

„Bewijs‟. 

 

Art. 2281 B.W. voorziet de gelijkschakeling van bepaalde elektronische kennisgevingen met de 

schriftelijke kennisgeving. De wetgever heeft een ruime bepaling ingevoerd teneinde niet steeds 

wetswijzigingen te moeten doorvoeren om de snel wijzigende telecommunicatiemiddelen te kunnen 

bijbenen. De wijzigingen aan het gerechtelijk wetboek zijn in het kader van deze masterproef niet 

relevant en worden dus ook niet behandeld. 

 

De Wet Bourgeois werd afgekondigd op 20 oktober 2000 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 

op 22 december 2000. De artikelen die het Burgerlijk Wetboek wijzigden, traden in werking op 1 

januari 2001. 

 

ii)  Wet van 9 juli 2001 

Deze wet werd goedgekeurd op 9 juli 2001, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 september 

2001 en is in werking getreden op 9 oktober 2001. Er werd ook een koninklijk besluit
55

 uitgevaardigd 

om de accreditatie en de controle op de certificatiedienstverleners te regelen. 

Hieronder wordt kort de doelstelling van de wet besproken, de opbouw en de principes waarop men 

zich baseert. 

 

a. Doelstelling van de wet 

De wet van 9 juli 2001
56

 regelt de verdere omzetting van de richtlijn Elektronische handtekening. 

Waar de wet Bourgeois enkele artikels van het Burgerlijk Wetboek wijzigde om een juridisch kader 
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voor de elektronische handtekening te verwezenlijken, zorgt de wet Elektronische handtekening voor 

de uitwerking van de juridische waarde van elektronische handtekeningen en van de dienstverlening 

door certificatiedienstverleners. Hiermee wil men de dubbele doelstelling van de Richtlijn 

Elektronische Handel verwezenlijken: de versterking van de juridische draagkracht van de 

elektronische handtekening en het stimuleren van de veiligheid en het vertrouwen in het gebruik van 

elektronische middelen
57

. 

 

b. Opbouw 

De wet bestaat uit zes hoofdstukken. Men definieert eerst enkele begrippen en bepaalt het 

toepassingsgebied, daarna volgen de algemene principes waarop men zich baseert. Het vierde 

hoofdstuk regelt de vereisten waaraan een product voor een elektronische handtekening moet voldoen. 

Het vijfde hoofdstuk is het belangrijkste want hier wordt het juridisch kader bepaald waar de 

certificatiedienstverleners aan onderhevig zijn. De wet maakt een onderscheid tussen de 

dienstverleners die gekwalificeerde certificaten afleveren, en de dienstverleners die gelijk welke 

elektronische handtekening afleveren. Het zesde hoofdstuk wordt gewijd aan de verplichtingen 

waaraan de certificaathouders, dit zijn de gebruikers van het certificaat, zich moeten houden. Het 

laatste hoofdstuk regelt de controle en sancties. 

 

c. Principes 

Om bovenstaande doelstellingen te kunnen verwezenlijken, neemt de wet de twee principes over van 

de Europese richtlijn: het verbod van een nationale vergunningsplicht voor de 

certificatiedienstverleners en het verlenen van rechtsgeldigheid aan de elektronische handtekening. De 

Belgische wet voorziet nog een derde principe: de vrije keuze om een rechtshandeling al dan niet via 

elektronische weg te stellen. 

Een certificatiedienstverlener kan niet verplicht worden een voorafgaande machtiging aan te vragen 

voor de uitoefening van zijn activiteiten
58

. De certificatiedienstverleners moeten wel bepaalde 

inlichtingen meedelen aan het bestuur bij het ministerie van economische zaken
59

,maar zij kunnen niet 

worden onderworpen aan een vergunningsstelsel. Dit betekent niet dat de vergunning voor het starten 

van een handelsactiviteit voortaan verboden wordt, aangezien dit een algemene vergunningsplicht is. 
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De wet verbiedt enkel specifieke vergunningen voor bepaalde activiteiten
60

. De Europese richtlijn laat 

echter wel het gebruik van een vrijwillig systeem van accreditatie toe voor de 

certificatiedienstverlener
61

, op voorwaarde dat dit systeem erop gericht is de werking van de 

certificatiediensten te verbeteren. België heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door een 

vrijwillig accreditatiesysteem te voorzien in art. 17 van de Wet Elektronische Handtekening. De 

voorwaarden waaraan moet worden voldaan door de certificatiedienstverlener zijn te vinden in bijlage 

N2 van de wet. Het verkrijgen van een erkenning is niet noodzakelijk om certificatiediensten te 

kunnen leveren maar het geheel van vereisten waarborgt wel de deskundigheid en integriteit van de 

certificatiedienstverlener en moet zo het vertrouwen van de consument opkrikken
62

. 

Een tweede principe dat door de wet wordt gehanteerd is dat van de juridische erkenning van de 

elektronische handtekening. Deze juridische erkenning valt uiteen in twee bepalingen: art. 4 §4 Wet 

Elektronische Handtekening is een assimilatiebepaling die de geavanceerde elektronische 

handtekening
63

 gelijkstelt met een handgeschreven handtekening. Dit betekent dat de handtekening 

aanvaardbaar is als bewijsmiddel voor het gerecht en dat ze de bewijskracht moet krijgen die wordt 

toegekend aan een handgeschreven handtekening
64

. De rechter heeft geen appreciatiebevoegdheid 

meer
65

. In art. 4 §5 voert de wet een antidiscriminatie-bepaling in ten aanzien van de gewone 

elektronische handtekening, die niet voldoet aan de voorwaarden voor de geavanceerde elektronische 

handtekening. Aan dergelijke handtekening kan geen rechtsgeldigheid worden ontzegd en niet als 

bewijsmiddel in gerechtelijke procedures worden geweigerd louter om het feit dat ze elektronisch is, 

niet gebaseerd is op een gekwalificeerd certificaat of niet veilig zou zijn. Deze bepaling zorgt ervoor 

dat de gewone elektronische handtekening wel ontvankelijk zal zijn voor de rechter, de bewijswaarde 

ervan zal echter nog moeten worden bewezen
66

.  

Dit tweede principe gaat uit van een “tweesporenbenadering” die overgenomen wordt uit het Europese 

recht en die enerzijds alle mogelijke authenticatietechnieken wil toelaten, en anderzijds toch bepaalde 

meer betrouwbare technieken bevoordeelt
67

. Over ontvankelijkheid, bewijswaarde en bewijskracht van 

de elektronische handtekening wordt meer uitgeweid in het hoofdstuk over de elektronische 

handtekening. 
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Een laatste principe komt niet uit de Europese richtlijn, maar werd toegevoegd door de Belgische 

wetgever. Volgens art. 4 §1 Wet Elektronische Handtekening kan niemand verplicht worden om 

rechtshandelingen te stellen via elektronische weg. Elke persoon heeft de vrijheid om al dan niet een 

rechtshandeling langs elektronische weg te stellen. Het is niet duidelijk waarom de wetgever deze 

algemene antidiscriminatiebepaling opneemt in een wet die specifiek handelt over de elektronische 

handtekening. De rechtsleer heeft dan ook felle kritiek op dit beginsel. VAN EECKE voert aan dat 

men deze bepaling beter had opgenomen in de Wet Elektronische Handel van 11 maart 2003. Hij 

vraagt zich ook af of deze bepaling nu van openbare orde dan wel van dwingend recht is, of anders 

gezegd: kunnen partijen contractueel afwijken van deze bepaling door te bedingen dat een 

rechtshandeling enkel via elektronische weg mag verlopen ? Of heeft dit de nietigheid tot gevolg 
68

? 

 

iii) Is de Belgische wetgeving technologisch neutraal ? 

Net zoals de richtlijn pretenderen de twee Belgische wetten een neutraal technologisch kader op te 

stellen. Er wordt gepoogd rekening te houden met de verschillende bestaande en toekomstige 

technologieën, die de authenticiteit van een elektronische handtekening kunnen garanderen. Art. 1322 

B.W. slaagt hierin. In de memorie van toelichting van de wet Elektronische Handel beweert men de 

definities zo ruim mogelijk te hebben gehouden, teneinde geen welbepaalde techniek van 

elektronische handtekening te bevoordelen. Men voegt er echter wel aan toe dat de digitale 

handtekening eigenlijk wel de meest geschikte is
69

. 

Naar mijn mening is deze laatste wet geenszins technologieneutraal, en dit om drie redenen. In de 

memorie van toelichting zelf stelt men al dat de techniek van de digitale handtekening de beste is. 

Enkel de digitale handtekening slaagt erin te voldoen aan de definitie van de „geavanceerde 

elektronische handtekening‟ uit art. 2, 2° Wet Elektronische Handtekening
70

. En daarenboven stelt 

men voor de erkenning door het vrijwillig accreditatiesysteem zodanig strenge voorwaarden dat enkel 

de certificatiedienstverleners die een digitale handtekening leveren een erkenning kunnen krijgen
71

. 

Niettegenstaande het Burgerlijk Wetboek een technologieneutrale benadering van de elektronische 

handtekening kan opzetten, slaagt de Belgische wetgever toch niet in zijn opzet, doordat de tweede 

wet teveel aandacht schenkt aan de specifieke techniek van de digitale handtekening. Hierdoor bestaat 

de kans dat nieuwe technieken voor elektronische authentificatie geen kans zullen krijgen en dat er 
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over enkele jaren een grondige aanpassing of zelfs opnieuw een volledig nieuwe wetgeving zal moeten 

worden ontworpen
72

. 

 

2.3 De wet Marktpraktijken 

 

In veel gevallen zal een elektronisch contract ook een overeenkomst op afstand zijn, die zal moeten 

voldoen aan de regels van de wet marktpraktijken
73

. Art. 2, 21° WMPC geeft een definitie van de 

overeenkomst op afstand
74

. Het voornaamste verschil tussen een elektronische overeenkomst en een 

overeenkomst op afstand, is dat deze laatste regeling enkel van toepassing is op overeenkomsten met 

consumenten. De definitie dekt niet alleen de traditionele technieken voor overeenkomsten op afstand, 

zoals de briefwisseling en de telefoon, maar ook de meer recente communicatietechnieken van e-mail, 

website en SMS
75

. Vereist is dat er voor de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een 

of meer communicatietechnieken op afstand, wat betekent dat de partijen zich op geen enkel moment 

in elkaars fysieke aanwezigheid bevinden. Daarnaast is het noodzakelijk dat er door de verkoper een 

systeem werd georganiseerd om een verkoop op afstand mogelijk te maken
76

.  

 

De regels met betrekking tot de verkoop op afstand zullen vooral van belang zijn wanneer er wordt 

gesproken over de informatieplichten van de verkoper. Een korte vermelding verdient ook het art. 74 

WMPC die de lijst van onrechtmatige bedingen bevat, deze is van toepassing op elke overeenkomst 

die wordt gesloten tussen een onderneming en een consument. 
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Hoofdstuk II Totstandkoming van het elektronisch contract 

 

In principe gelden voor de totstandkoming van een elektronisch contract geen andere regels dan ons 

gemeenrechtelijke verbintenissenrecht. Doordat er echter verwezen wordt naar schriftelijke 

documenten en omdat er dikwijls specifieke vormvereisten worden opgelegd, is ons gemeenrecht 

dikwijls onaangepast aan deze nieuwe vorm van contracteren. Een bijkomend probleem is het feit dat 

partijen zich niet gelijktijdig in elkaars fysieke aanwezigheid bevinden bij het sluiten van een 

overeenkomst. Een aanpassing van ons geldende verbintenissenrecht dringt zich dus op, om te kunnen 

blijven overeenstemmen met de elektronische evolutie in het sluiten van contracten. 

 

Zoals hoger vermeld vereist art. 9.1 van de Richtlijn Elektronische handel dat alle juridische 

belemmeringen voor het gebruik van elektronische contracten worden weggenomen. Om aan deze 

verplichting tegemoet te komen heeft de Belgische wetgever dus in art. 16 §1 Wet Elektronische 

Handel een functionele gelijkstelling ingevoerd voor elektronische technieken die aan de 

voorgeschreven vormvereisten kunnen beantwoorden. 

 

Het heeft geen zin de klassieke verbintenisrechtelijke regels met betrekking tot de totstandkoming van 

contracten nog eens te herhalen, daarom worden hier de verschillende stappen van de totstandkoming 

van een elektronisch contract behandeld, waarbij wordt vermeld welke aanpassing de 

gemeenrechtelijke regels nodig hadden zodat elektronisch contracteren mogelijk wordt en welke 

handelingen als constitutief moeten worden beschouwd opdat een elektronische overeenkomst zou zijn 

gesloten. Zoals eerder vermeld speelt de wet Elektronische Handel hierin een grote rol.  

 

Afdeling 1 Aanbod en voorstel 

 

In het Belgische recht ontstaat een overeenkomst door de loutere wilsovereenstemming tussen twee 

partijen
77

. Dit impliceert dat de ene partij een aanbod doet, dat door de andere partij wordt aanvaard. In 

de elektronische handel is dat niet anders, hier is echter nog een bijkomende orderbevestiging vereist. 

 

1.1 De constitutieve bestanddelen van het aanbod 

 

Een aanbod kan worden gedefinieerd als een door een van de partijen gedaan voorstel tot contracteren 

waarin alle voor de sluiting van de overeenkomst essentiële bestanddelen aanwezig zijn, zodat de 
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andere partij om de overeenkomst te doen ontstaan, alleen nog moet aanvaarden
78

. Er moet steeds een 

materieel en een intentioneel element aanwezig zijn om van een aanbod te kunnen spreken. Het 

materieel element bestaat erin dat alle essentiële bestanddelen van de overeenkomst bepaald moeten 

zijn. Het psychologisch element vereist dat de aanbieder ook de intentie moet gehad hebben om te 

contracteren
79

. Indien die twee elementen er niet zijn, hebben we niet te maken met een aanbod maar 

werd gewoon een voorstel of een „invitatio ad offerendum‟ gedaan. 

 

De rechtsgevolgen van beiden zijn zeer verschillend. Wanneer het om een aanbod gaat, is de aanbieder 

volgens het Belgisch recht contractueel gebonden op het ogenblik dat de bestemmeling kennis neemt 

van het aanbod 
80

. Hij kan zijn aanbod niet meer intrekken zodra de bestemmeling van het aanbod 

kennis heeft kunnen nemen. De gebondenheid van de afzender gaat in bij de aankomst van die 

kennisgeving bij de bestemmeling, en niet bij de eventuele bevestiging achteraf
81

. 

 

Een voorstel is niet bindend, dit is enkel een voorstel tot contracteren, waarna de geadresseerde zelf 

een aanbod kan formuleren
82

. 

 

1.2 Hebben we te maken met een aanbod of met een voorstel ? 

 

Het is dus belangrijk om steeds na te gaan of men met een aanbod of met een voorstel te maken heeft. 

Dit moet worden beoordeeld aan de hand van de begeleidende omstandigheden en hangt ook af van 

land tot land
83

. Gezien de elektronische handel een internationale werking heeft, moet men dus steeds 

het toepasselijke recht gaan opzoeken
84

.  

 

Men kan enkel aan de hand van de concrete feiten bepalen of men met een aanbod of met een voorstel 

te maken heeft. Volgens sommigen ligt het verschil tussen beiden in de vraag of de consument de 
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mogelijkheid heeft om het contract te sluiten op de tijd en de plaats waar de publiciteit werd 

waargenomen
85

.  

 

De meerderheid van de rechtsleer is van mening dat het aanbod via elektronische weg in de meeste 

gevallen een bindend aanbod zal zijn. Hiervoor wordt gekeken naar de informatieplicht die verbonden 

is aan het contract: de informatieplicht van art. 7 en 8 Wet Elektronische Handel is op zichzelf niet 

voldoende uitgebreid opdat alle essentiële bestanddelen voor het aanbod erin zouden zijn vervat. Deze 

informatieplicht handelt namelijk hoofdzakelijk over de modaliteiten van de contractsluiting en de 

identiteit van de dienstverlener, maar zegt niet genoeg over het voorwerp zelf van de overeenkomst
86

. 

Wanneer de essentiële bestanddelen met betrekking tot dit voorwerp niet voldoende gespecificeerd 

worden, kan men niet van een bindend aanbod spreken. Een elektronische overeenkomst zal echter in 

veel gevallen ook een overeenkomst op afstand
87

 zijn. Zodat de dienstverlener ook de informatieplicht 

van art. 45 WMPC moet naleven. De belangrijkste kenmerken van het goed en de prijs zijn enkele van 

de verplichte vermeldingen onder deze wet. Wanneer een elektronisch contract dus ook een verkoop 

op afstand is, zal het steeds om een bindend aanbod gaan, tenzij de dienstverlener uitdrukkelijk te 

kennen heeft gegeven dat het louter om een voorstel gaat
88

. Hierbij moet evenwel nog opgemerkt 

worden dat elk beding verboden en nietig is, dat een onmiddellijke en onherroepelijke verbintenis van 

de consument inhoudt terwijl de verkoper contracteert onder een voorwaarde waarvan de 

verwezenlijking enkel van zijn wil afhangt
89

. 

 

Een andere stelling in de rechtsleer is de Duitse en Engelse opvatting toegedaan. Volgens hen mag de 

aanbieding van een verkoper via elektronische weg in geen geval beschouwd worden als een bindend 

aanbod, omdat zij niet op voorhand hun aantal klanten kunnen inschatten en ook de identiteit en 

solvabiliteit van hun afnemer niet kennen
90

. De aanbieding van een goed op een website is volgens hen 

dan slechts een „invitatio ad offerendum‟. Wanneer de consument daarna een bestelling plaatst op de 

website, doet hij eigenlijk een aanbod tot contracteren, wat door de verkoper kan worden aanvaard of 
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geweigerd
91

. Anderen antwoorden hierop dat een openbare aanbieding, die bijvoorbeeld op een 

website geplaatst wordt, bindend is zolang de voorraad strekt
92

.  

 

Zoals hoger reeds vermeld kunnen we besluiten dat deze discussie eigenlijk een feitenkwestie is 

waarbij men geval per geval moet nagaan of de voorwaarden om te kunnen spreken van een aanbod 

voldaan zijn. Wanneer het aan de klant is om de essentiële bestanddelen van een contract te bepalen, 

mag men ervan uit gaan dat hij zelf een bindend aanbod doet (materieel element). Het is ook van 

determinerend belang dat de koper zich ervan bewust is dat hij zelf een bindend aanbod doet 

(intentioneel element). Dit laatste is echter niet zo vanzelfsprekend. Door de snelheid en 

gemakkelijkheid van elektronische transacties, zal de precieze draagwijdte van zijn handelingen de 

consument dikwijls ontglippen. Hij zal denken dat hij een aanbod aanvaardt, terwijl hij eigenlijk zelf 

het bindend aanbod doet
93

. 

 

1.3 Beperking in de tijd en in de ruimte 

 

Een aanbod kan worden beperkt in de tijd en in de ruimte. 

Als er een geldigheidsduur bepaald wordt in het aanbod, dan is dit aanbod bindend voor die bepaalde 

termijn. Indien er geen termijn bepaald wordt, geldt er een redelijke termijn. De duur van deze termijn 

is afhankelijk van verschillende factoren zoals: de aard van de overeenkomst, de aard van het goed of 

de dienst en de gebruikte communicatiemiddelen
94

.  

In de veronderstelling dat de bestelling van de koper als een bindend aanbod wordt beschouwd, mag 

de geldigheidsduur van dit aanbod zeker niet te lang zijn. Elektronische uitwisselingen kunnen 

namelijk op een zeer snelle manier verlopen en er mag dan ook van de verkoper worden verwacht dat 

hij het aanbod van de klant quasi onmiddellijk accepteert. Contracten die dit niet respecteren kunnen 

in conflict komen met de regel van art. 74, 1° WMPC die het verbiedt om een onherroepelijk 

engagement van de consument te verwachten, terwijl de koper zelf kan beslissen over de uitvoering 

van het contract
95

.  

Het is interessant om op te merken dat bij de verkoop op afstand, art. 45, 9° WMPC vereist dat de 

geldigheidsduur van het aanbod ook uitdrukkelijk op voorhand meegedeeld wordt aan de klant.  
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Een aanbod kan ook worden beperkt in de ruimte. Niettegenstaande het feit dat een aanbieding op het 

internet een wereldwijde markt verschaft aan de verkopers, zijn sommige aanbieders niet bereid of niet 

gemachtigd om hun activiteiten uit te oefenen in bepaalde landen. Een aanbieder kan zijn aanbod dan 

beperken tot een bepaald territoriaal gebied
96

.  

 

Afdeling 2 De order 

 

Voor de totstandkoming van een contract is niet alleen een aanbod vereist, dit aanbod moet ook 

aanvaard worden door de geadresseerde. De aanvaarding gebeurt van zodra de geadresseerde van het 

aanbod zijn wil heeft geuit, op dat moment komt de overeenkomst tot stand. Het is vereist dat deze 

aanvaarding onvoorwaardelijk is, om van de totstandkoming van een overeenkomst te kunnen spreken. 

Wanneer de aanvaarding voorwaarden bevat, waardoor de essentiële bestanddelen van het aanbod 

worden gewijzigd, is het geen aanvaarding maar wel een tegenaanbod. 

 

2.1. Geen definitie van het begrip order 

 

In de context van elektronische contracten heeft men het echter niet zo simpel gemaakt. Men gebruikt 

in de Wet Elektronische Handel niet het begrip „aanvaarding‟, maar het begrip „order‟. De wet geeft 

hiervoor geen definitie, omdat het begrip „order‟ ook in de Europese richtlijn Elektronische Handel 

niet gedefinieerd wordt. De opmaak van het begrip order in de Richtlijn Elektronische Handel werd 

een moeilijke bevalling. Oorspronkelijk had men de bedoeling om het moment van totstandkoming 

van een elektronisch contract vast te leggen op Europees niveau. De Europese landen hebben echter 

verschillende systemen voor het vastleggen van het moment van totstandkoming van een 

overeenkomst, ook ken niet elk land de begrippen „aanbod‟ en „aanvaarding‟
97

. Gevolg hiervan is dat 

men het moment van totstandkoming en het begrip order niet heeft willen bepalen in de richtlijn. Dit 

om het nationale contractenrecht niet in de weg te staan. 

De Belgische wetgever heeft het begrip order gewoon overgenomen in de wet Elektronische Handel 

zonder er een definitie aan te geven. De term order moet neutraal zijn om elke verwijzing naar de 

begrippen aanbod en aanvaarding, alsook naar het tijdstip van het sluiten van het contract, te 

vermijden
98

.  
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De rechtsleer betreurt dat de Belgische wetgever het niet heeft aangedurfd om een definitie te geven 

aan het begrip „order‟. De wetgever had er beter een nationale definitie aan gegeven om zo de 

rechtsonzekerheid te vermijden die nu heerst
99

. 

 

2.2 Wat is een order dan wel ? 

 

Om te voldoen aan het begrip „order‟ is het geenszins vereist dat er voldaan wordt aan de voorwaarden 

van aanbod of aanvaarding
100

.  

Het begrip moet in een zeer algemene betekenis begrepen worden. Zo kan het gratis leveren van 

diensten van de informatiemaatschappij, nadat ze door de bestemmeling werden besteld bij de 

dienstverlener, ook als een order worden beschouwd
101

. 

De rechtspraak en rechtsleer zullen duidelijkheid moeten scheppen over de betekenis die het begrip 

dan wel zal moeten krijgen. Volgens de parlementaire voorbereidingen moet het worden 

geïnterpreteerd als „een bestelling‟
102

, wat dus zeer ruim is. 

 

Afdeling 3 Orderbevestiging 

 

In het traditionele verbintenissenrecht is het voldoende dat een aanbod wordt gevolgd door een 

aanvaarding, om een overeenkomst tot stand te doen komen. In de elektronische wereld is het voor de 

koper echter moeilijker te achterhalen of zijn bestelling de verkoper daadwerkelijk bereikt heeft. 

Daarom verplicht de richtlijn elektronische handel een zo spoedig mogelijke bevestiging van de 

ontvangst van de order van de afnemer
103

. De wet elektronische handel nam deze verplichting over in 

art. 10, 1° en verplicht de dienstverlener bovendien in art. 10, 2° om in het ontvangstbewijs een 

samenvatting van de order op te nemen. Door deze samenvatting kan de bestemmeling enerzijds de 

juistheid van de order verifiëren en anderzijds een bewijs van de inhoud van het contract bewaren in 
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geval van betwisting
104

. Anderzijds is men in de rechtsleer van mening dat het niet vereist is dat de 

afnemer dit ontvangstbewijs kan opslaan
105

. 

Met betrekking tot de vorm van de orderbevestiging werd de dienstverlener vrij gelaten. Het is enkel 

vereist dat de bevestiging via elektronische weg gebeurt. Dit kan via e-mail, SMS, MMS
106

 of door het 

afbeelden van een webpagina. Om bewijsredenen verdient het sturen van een e-mail echter de 

voorkeur
107

. 

Volgens de richtlijn elektronische handel kan de orderbevestiging van de dienstverlener bestaan in de 

online levering van de bestelde dienst
108

, en is er dus geen uitdrukkelijke mededeling van de 

orderbevestiging nodig. Onze Belgische wet elektronische handel legt echter de bijkomende 

verplichting van de samenvatting van de inhoud van de order op, waardoor een impliciete bevestiging 

in de meeste gevallen niet zal volstaan. Volgens de rechtsleer moet dit mogelijk blijven voor zover de 

afnemer duidelijk kan afleiden wat precies is besteld
109

. 

 

 

Afdeling 4. De uiteindelijke totstandkoming van het contract 

 

Opdat een geldige overeenkomst zou ontstaan, is de aanvaarding van een aanbod niet voldoende. Er 

moet bij het sluiten van een overeenkomst ook een aantal geldigheidsvoorwaarden worden vervuld. 

Dit is niet anders voor elektronische contracten. Het spreekt voor zich dat het in het kader van deze 

masterproef geen nut heeft om een uitvoerige uiteenzetting inzake de geldigheidsvoorwaarden van een 

contract te geven. In volgend deel wordt er ingegaan op de impact van de gemeenrechtelijke 

geldigheidsvoorwaarden op het elektronische contract (A). Omdat die geldigheidsvoorwaarden 

dikwijls onaangepast zijn aan een elektronische omgeving, waren enkele aanvullingen nodig door de 

wet elektronische handel (B). 

 

Wanneer we dan een geldig gesloten contract hebben is het van belang om het tijdstip van de sluiting 

vast te leggen (C), teneinde bepaalde rechtsgevolgen te doen ingaan. Het tijdstip en de plaats van de 

sluiting van het elektronisch contract worden dus ook besproken in dit deel dat handelt over de 

                                                      

104
 M.v.T., Parl. St. Kamer 2002-2003, nr. 2100/001, 5596, 34. 

105
E. TERRYN, “Nieuwe informatieverplichtingen voor de dienstverlener”, in J. DUMORTIER en P. VAN 

EECKE (eds.), Elektronische handel. Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003, Brugge, die Keure, 2003, 

78.  
106

 Mobile Messaging System. 
107

 P. VANDEVELDE, “Elektronische handel. Online contracten.”, in Praktijkboek recht en internet, Brugge, 

Vandenbroele, 2009, 29. 
108

 Overweging nr. 34 richtlijn elektronische handel. 
109

 E. TERRYN, “Nieuwe informatieverplichtingen voor de dienstverlener”, in J. DUMORTIER en P. VAN 

EECKE (eds.), Elektronische handel. Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003, Brugge, die Keure, 2003, 

79. 



36 

 

totstandkoming. Door de grensoverschrijdende praktijk van de elektronische handel zal de plaats van 

totstandkoming van een overeenkomst niet zo gemakkelijk te bepalen zijn (D). 

 

4.1 Geldigheidsvoorwaarden 

 

De vier geldigheidsvereisten van art. 1108 B.W. zijn onverkort van toepassing op de elektronische 

contracten. De cumulatieve voorwaarden van toestemming, bekwaamheid, bepaald voorwerp en 

geoorloofde oorzaak worden hierna besproken in het kader van de sluiting van het elektronisch 

contract. Een contract dat niet voldoet aan deze geldigheidsvereisten wordt gesanctioneerd met 

nietigheid. 

 

De richtlijn elektronische handel laat art. 1108 B.W. onaangetast, maar voorziet wel enkele 

aanvullingen. De richtlijn behandelt enkel de geldigheidsvereiste van de toestemming, de andere drie 

vereisten worden niet besproken. De Europese regelgever wou de nationale regelingen inzake de 

traditionele contracten intact laten in de mate dat zij de rechtsgeldige totstandkoming van het 

elektronisch contract niet in de weg staan
110

. De lidstaten kunnen bijkomende geldigheidsvereisten 

invoeren, mocht dat nodig zijn om specifieke doelstellingen te bereiken
111

.  

 

4.1.1  Toestemming 

Om van een geldige toestemming te kunnen spreken zijn er drie vereisten: het moet om een 

volwaardige wil gaan met de bedoeling rechtsgevolgen teweeg te brengen, de partijen moeten hun wil 

jegens elkaar uitdrukken en er mogen geen wilsgebreken zijn
112

. 

 

Om van een volwaardige wil te kunnen spreken moeten de partijen zich kunnen en zich willen 

verbinden. Dit betekent respectievelijk dat partijen over het vermogen moeten beschikken om de 

gevolgen van hun daden te kunnen inzien en dat zij ook de wil hebben om zich juridisch te verbinden 

en rechtsgevolgen teweeg te brengen
113

.Bij een elektronisch contract zal de wilsovereenstemming van 

                                                      

110
 D. COUNYE, “de totstandkoming en het bewijs van de overeenkomst in een virtuele omgeving: 

overeenkomsten op afstand en de elektronische handtekening” in X, Privaatrecht in de reële en virtuele wereld, 

Antwerpen, Kluwer, 2002, 51-52.  
111

 Art. 3, lid 4 richtlijn elektronische handel. 
112

 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, p. 64-67. 
113

 F. BRULOOT, “E-commerce en e-handtekening”: in J. BAECK, S. BEYAERT, F. BRULOOT en I. 

CLAEYS (ed.), Contractenrecht in beweging, Antwerpen, Kluwer, 2004, 156. 



37 

 

een partij meestal moeten worden geuit door het aanvinken van een hokje of het aanklikken van een 

“button”
114

. 

 

Wanneer we de volwaardige wil bekijken in het kader van de elektronische handel, doen er zich een 

probleem voor bij de zogenaamde “click-wrapovereenkomsten”. Bij deze overeenkomst wordt de 

bezoeker van een site verplicht zich akkoord te verklaren met bepaalde voorwaarden, vooraleer hij 

bijkomende informatie kan krijgen in verband met een product. Het is hierbij echter niet steeds 

duidelijk of die persoon ook wel degelijk de bedoeling had om rechtsgevolgen teweeg te brengen, toen 

hij akkoord ging met de voorwaarden. Wanneer dit niet het geval is, kan geen geldige overeenkomst 

tot stand komen, tenzij de verkoper zich kan beroepen op de schijnleer
115

. 

 

Partijen moeten hun wil jegens elkaar hebben uitgedrukt om van een geldige toestemming te kunnen 

spreken. Het spreekt voor zich dat de wilsuitingen van de partijen op alle essentiële en substantiële 

punten met elkaar in overeenstemming moeten zijn, opdat men van een overeenkomst zou kunnen 

spreken
116

. Het kan echter gebeuren dat er een discrepantie bestaat tussen de werkelijke wil en de 

uitgedrukte wil. In dat geval komt er geen geldige overeenkomst tot stand, tenzij men zich kan 

beroepen op de vertrouwensleer
117

. Om dergelijke discrepanties tussen de werkelijke en de uitgedrukte 

wil te vermijden verplicht art. 9 wet elektronische handel de afnemer ertoe om passende technische 

middelen ter beschikking te stellen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en 

gecorrigeerd. Op deze manier kan de afnemer vóór het sluiten van de overeenkomst controleren of zijn 

verklaarde wil overeenstemt met zijn werkelijke wil. De dienstverlener die deze mogelijkheid niet ter 

beschikking stelt kan zich naderhand, niet beroepen op de vertrouwensleer, mocht er een verschil zijn 

tussen de werkelijke en de uitgedrukte wil
118

. 

 

Tot slot mag de toestemming niet worden aangetast door een wilsgebrek. De mogelijke wilsgebreken 

zijn dwaling, bedrog, geweld
119

 en de gekwalificeerde benadeling. Het gebruik van geweld zal niet 

vaak voorkomen bij elektronisch gesloten overeenkomsten: het is moeilijk om fysieke of morele 
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dwang uit te oefenen. Aangezien de verkoper meestal de behoeften en zwakheden van zijn tegenpartij 

niet zal kennen en er dus geen misbruik van zal kunnen maken, zal ook de gekwalificeerde benadeling 

niet zo vaak voorkomen
120

.  

 

De twee andere wilsgebreken daarentegen zijn wel denkbaar in een elektronische omgeving. Dwaling 

is een verkeerde voorstelling van een partij over een bestanddeel van de overeenkomst, die hem ertoe 

brengt een overeenkomst te sluiten. De dwaling moet de zelfstandigheid van de zaak betreffen, 

verschoonbaar zijn en doorslaggevend zijn
121

. Bedrog is het geval waarin een van de contractspartijen 

bewust kunstgrepen aanwendt die de andere partij misleiden en waardoor hij een contract sluit dat hij 

zonder de aanwending van de kunstgrepen niet of niet tegen dezelfde voorwaarden gesloten zou 

hebben
122

. 

 

In het kader van de elektronische handel doen zich dan ook enkele problemen voor die dwaling of 

bedrog in hoofde van een van de partijen zouden kunnen veroorzaken. Ten eerste geven websites, via 

dewelke een overeenkomst kan worden gesloten, soms onvolledige, dubbelzinnige, tegenstrijdige of 

onnauwkeurige informatie. Hierdoor is het niet ondenkbaar dat een contractpartij zich een verkeerde 

voorstelling maakt van het product of de dienst die wordt aangeboden op het internet
123

. 

Men moet ook rekening houden met het feit dat de inhoud van een website of een verzonden e-mail 

zeer snel kan worden veranderd
124

. Een contractspartij kan dus maar beter zijn voorzorgen nemen om 

het bestaan en de inhoud van een website of e-mail te kunnen bewijzen
125

.  

Een derde, meer specifiek, probleem situeert zich eerder in hoofde van de verkoper en heeft ook te 

maken met de bekwaamheid van de contractspartij. Het internet biedt een anonimiteit waarvan men 

gemakkelijk misbruik kan maken. Het verifiëren van de juiste identiteit van een contractspartij is dus 

van groot belang dat, niet alleen om zijn bekwaamheid te kunnen controleren, het is eveneens 

noodzakelijk bij contracten intuitu personae. Enkel een overeenkomst intuitu personae zal nietig 

verklaard kunnen worden op grond van een dwaling met betrekking tot de identiteit van de 
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contractspartij. Een oplossing voor dit probleem kan worden geboden door de digitale handtekening en 

de daaraan gekoppelde authentificatie die voor meer rechtszekerheid kan zorgen
126

. 

 

4.1.2  Bekwaamheid 

De tweede vereiste voor het sluiten van een contract, is de handelingsbekwaamheid
127

. Zoals hoger 

reeds vermeld, speelt de hoge maat van anonimiteit die het internet biedt ook in deze context een rol. 

Een contractspartij kan niet gemakkelijk nagaan of iemand wel over de juiste bekwaamheid beschikt 

om een bepaalde overeenkomst aan te gaan.  

Het probleem situeert zich hier meestal bij minderjarigen die zich voordoen als meerderjarigen om zo 

via het internet een overeenkomst te sluiten. In de rechtsleer geeft men de oplossing van een 

leeftijdscontrole, bijvoorbeeld door de opgave van een kredietkaartnummer te vragen. Dit systeem is 

echter niet geheel sluitend, gezien de minderjarige nog steeds de kredietkaart van een meerderjarige 

kan ontvreemden om te gebruiken
128

. 

 

4.1.3  Geldig voorwerp en geoorloofde oorzaak 

Voor een geldige overeenkomst is ook een geldig voorwerp en een geoorloofde oorzaak vereist. Dit 

voorwerp moet in de handel zijn en bepaald of bepaalbaar zijn
129

. De oorzaak moet werkelijk en 

geoorloofd zijn
130

. Op het eerste zicht lijkt over deze voorwaarden weinig te vertellen. In de virtuele 

wereld worden hiertegen echter veel inbreuken gepleegd, denk maar aan de verkoop van 

geneesmiddelen waarvoor normaal een doktersvoorschrift wordt vereist, illegale kopieën van muziek, 

verkoop van menselijke organen en de verkoop van drugs
131

.  

 

4.2 Specifieke aanvullingen voor elektronische contracten 

 

Zoals reeds vermeld, gelden de gemeenrechtelijke regels en vormvereisten ook onverkort voor het 

sluiten van elektronische overeenkomsten. Niettegenstaande het beginsel van het consensualisme, zijn 

er vandaag de dag steeds meer vormvereisten voor de geldigheid van een contract. Jammer genoeg is 
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ons gemeen verbintenissenrecht dikwijls onaangepast aan de elektronische middelen. Onze 

rechtsregels veronderstellen meestal nog dat het contract via een papieren drager worden gesloten. 

 

Een eerste stap werd gezet door art. 9.1 van de richtlijn elektronische handel, dat de lidstaten verplicht 

om de bepalingen in hun wetgeving, die hinderlijk zijn voor het contracteren langs elektronische weg, 

weg te werken. Dit betekent niet dat alle hinderlijke vormvereisten moesten worden afgeschaft, de 

vormvereisten moesten enkel mogelijk zijn in een elektronische omgeving
132

. Deze verplichting werd 

door de Belgische wetgever netjes omgezet in art. 16 wet elektronische handel. De wetgever heeft er 

voor gekozen om niets te wijzigen aan de bestaande vormvereisten, er werd enkel een aanvulling 

gedaan bij de bestaande regeling. Via de transversale bepalingen van art. 16 wet elektronische handel 

werd de “theorie van de functionele gelijkstelling” ingevoerd. De functionele gelijkstelling betekent 

dat alle technologieën, die de klassieke vormvoorwaarden voor het sluiten van een contract op 

functionele wijze kunnen vervullen, erkend moeten worden
133

. 

 

Een “vormvereiste” kan in deze context worden gedefinieerd als “elk voorschrift dat het juridisch 

onmogelijk maakt online een contract te sluiten, of dat een elektronisch bewijsstuk minder juridische 

uitwerking geeft dan een schriftelijk bewijs op papier”
134

.  

 

4.2.1 Een algemene transversale bepaling 

Art. 16, §1 wet elektronische handel bepaalt: “Aan elke wettelijke of reglementaire vormvereiste voor 

de totstandkoming van contracten langs elektronische weg is voldaan wanneer de functionele 

kwaliteiten van deze vereiste zijn gevrijwaard.” Deze eerste paragraaf is een algemene transversale 

bepaling, die bepaalt dat elektronische middelen, die kunnen verzekeren dat de essentiële functies van 

de bestaande vormvereisten zullen worden geëerbiedigd, gelijkgesteld moeten worden met de 

traditionele middelen voor contractsluiting
135

. Een geldige contractsluiting wordt dus ook mogelijk 

langs elektronische weg. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat het gaat om vormvereisten voor de 

“totstandkoming” van het contract, dit betekent dat alle stappen die nodig zijn om tot de sluiting van 

het contract te komen, hieronder vallen. 
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Er kunnen vijf mogelijke essentiële functies van een vormvereiste worden onderscheiden
136

: 

1° de bescherming van de met het contract instemmende partij, door duidelijke en nauwkeurige 

informatie te verschaffen over de verbintenis; 

2° de bevordering van het toezicht op het gesloten contract door een bestuursrechtelijke instantie of 

door een rechter; 

3° de bewijslevering van het bestaan van het contract en de rechten die eruit voortvloeien te 

vergemakkelijken; 

4° de tegenstelbaarheid aan derden van deze rechtshandeling mogelijk maken; 

5° de bescherming van het openbaar belang. 

Wanneer men er dus in slaagt alle functies van een vormvereiste te ontdekken, en te waarborgen dat 

deze worden vervuld door de vormvereisten van een elektronisch contract, moet het elektronisch 

contract dezelfde juridische waarde krijgen als een papieren contract.  

 

In de rechtsleer wordt kritiek geuit op deze werkwijze van de wetgever
137

. Hij laat het namelijk aan de 

partijen over om te beslissen of er via een bepaalde technologie al dan niet voldaan is aan de 

functionele kwaliteiten van een vormvereiste. Dit is geen gemakkelijke opdracht voor de partijen, 

gezien de meeste vormvereisten meerdere en zeer verschillende functies hebben
138

. Daarbij komt nog 

eens dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid hierover toch bij de rechter ligt. Wanneer de rechter 

dus stelt dat niet aan de functionele kwaliteiten werd voldaan, kan het elektronisch contract niet 

worden bewezen tussen de partijen. Op deze manier wordt de ongelijkheid tussen elektronische en 

papieren contracten niet opgelost, gezien de partijen nog steeds in een rechtsonzekerheid verkeren
139

. 

Anderzijds strekt het ook tot het voordeel van de partijen, gezien zij het contractuele proces kunnen 

vormgeven naar hun eigen goeddunken.  

 

4.2.2 Drie specifieke transversale bepalingen 

Bepaalde begrippen keren steeds terug, daarom werden in het tweede lid ook drie specifieke 

transversale bepalingen ingevoerd, die meer vorm moeten geven aan de vage bepaling van art. 16, §1 

wet elektronische handel. De drie begrippen, die zo belangrijk worden geacht dat ze specifieke 

aandacht krijgen van de wetgever, zijn : het geschrift, de handtekening en de geschreven vermelding.  
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i) Het geschrift 

“Aan de vereiste van een geschrift is voldaan door een opeenvolging van verstaanbare tekens die 

toegankelijk zijn voor een latere raadpleging, welke ook de drager en de transmissiemodaliteiten 

ervan zijn.”
140

 Door de invoering van deze bepaling veronderstelt de vereiste van een geschrift niet 

meer dat een papieren drager nodig is. Voortaan kan een geschrift ook worden vastgelegd op een 

diskette, CD-R, CD-RW, DVD, USB-stick, chipkaart, optische vezel, enz.
141

.  

 

Daarvoor moet het elektronische document aan de twee functionele kwaliteiten van het geschrift 

voldoen: verstaanbaarheid en stabiliteit. De verstaanbaarheid vereist dat het geschrift voor de mens 

leesbaar en begrijpbaar moet zijn, eventueel met behulp van een computer, daartoe bestemde software 

of  een decoderingsprogramma
142

. De stabiliteit vereist toegankelijkheid voor latere raadpleging. 

Hierbij gaat het om de duurzaamheid van het geschrift, en niet de duurzaamheid van de drager. Het 

kan dus zijn dat het noodzakelijk wordt om de akte te verplaatsen naar een andere drager, omdat de 

oorspronkelijke drager niet meer intact is, dit levert geen probleem op, zolang het origineel karakter 

van de inhoud behouden blijft
143

. Sommige elektronische dragers zijn beter in staat om op een 

duurzame manier informatie te bewaren, dan andere. Zo hebben optische dragers een langere 

levensduur dan magnetische dragers, deze laatste zijn ook gevoeliger voor vocht en magnetische 

velden
144

. Dit is echter niet verschillend van de papieren omgeving, waar de ene drager ook al 

duurzamer is dan de andere
145

. 

 

ii) De elektronische handtekening 

Ook de elektronische handtekening is een vereiste die dikwijls wordt opgelegd voor de geldige 

totstandkoming van een contract. De functies van de handtekening liggen in de identiteit en de 

wiluitdrukking van de ondertekenaar
146

.  

 

Een elektronische handtekening die de functionele kwaliteiten uit de transversale bepaling van art. 16, 

§2, tweede streepje Wet elektronische handel kan garanderen, zal dezelfde juridische waarde krijgen 

als een handgeschreven handtekening. Dit artikel bepaalt dat een elektronische handtekening moet 
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voldoen aan de voorwaarden van art. 1322, tweede lid B.W. en art. 4, §4 wet certificatiediensten. Deze 

twee bepalingen zullen verder worden uitgelegd onder het deel over de handtekening. 

 

Interessant om op te merken is dat de wetgever in art. 16, §2, derde streepje wet elektronische handel 

uitgaat van een automatische functionele gelijkstelling, van zodra de elektronische handtekening 

voldoet aan de voorwaarden van de twee wetsbepalingen. Dit schakelt de discretionaire bevoegdheid 

van de rechter uit
147

. 

 

iii) De geschreven vermelding 

Een laatste specifieke transversale bepaling heeft betrekking op de vereiste van een “geschreven 

vermelding”. “Aan de vereiste van een geschreven vermelding van degene die zich verbindt, kan 

worden voldaan door om het even welk procedé dat waarborgt dat de vermelding effectief uitgaat van 

deze laatste
148

.” Om aan deze functionele kwaliteit te kunnen voldoen, moet men middelen gebruiken 

die de authenticiteit van gegevens kunnen garanderen, het is namelijk vooral van belang dat men de 

identiteit van de auteur van de geschreven vermelding kan verifiëren. Hier zal dus bijvoorbeeld weer 

kunnen worden teruggevallen op de elektronische handtekening
149

. 

 

4.2.3 De bevoegdheid van de koning 

Er zijn echter nog andere vormvereisten die niet kunnen worden opgelost via de algemene transversale 

bepaling en ook niet worden genoemd in de drie specifieke bepalingen, maar die het elektronisch 

rechtsverkeer wel nog kunnen verhinderen. Voor deze vormvereisten heeft de wetgever ook nog een 

oplossing bedacht, via art. 16, §3 wet elektronische handel krijgt de koning de bevoegdheid om alle 

wettelijke en reglementaire bepalingen aan te passen die een belemmering zouden kunnen vormen 

voor het sluiten van contracten langs elektronische weg en die niet vallen onder de toepassing van §1 

of §2.  

Deze bevoegdheid van de koning diende wel te worden uitgevoerd binnen de achttien maanden na de 

inwerkingtreding van de wet elektronische handel. Hier werd echter geen gebruik van gemaakt. 
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4.2.4 Uitzonderingen 

De richtlijn elektronische handel voorziet vier uitzonderingen op het principe dat het sluiten van 

contracten langs elektronische weg mogelijk moet zijn
150

. Deze uitzonderingen werden door de 

Belgische wet integraal overgenomen in art. 17 wet elektronische handel. 

 

Het gaat om volgende soorten contracten: contracten die rechten doen ontstaan of overdragen ten 

aanzien van onroerende zaken (met uitzondering van huurrechten); contracten waarvoor de wet 

tussenkomst voorschrijft van de rechtbank, de autoriteit of de beroepsgroep die een publieke taak 

uitoefent; contracten voor persoonlijke en zakelijke zekerheden welke gesteld worden door personen 

die handelen voor doeleinden buiten hun handels- of beroepsactiviteit; contracten die onder het 

familierecht of erfrecht vallen. 

 

Deze categorieën van contracten kunnen dus op dit moment niet via elektronische weg worden 

gesloten, de bedoeling is dat dit op termijn wel mogelijk wordt
151

.  

 

4.3 Tijdstip van de totstandkoming 

 

Het bepalen van het tijdstip van het sluiten van het contract is van belang om te determineren wanneer 

aan de vier geldigheidvereisten moet worden voldaan, wanneer eigendom en risico overgaan bij een 

koop, wanneer de leverings- en vrijwaringstermijnen beginnen te lopen en wanneer de verjaring 

ingaat
152

. 

Met betrekking tot het moment van totstandkoming van de elektronische overeenkomst bestaan er vier 

mogelijke theorieën, die in het ontwerp van de richtlijn elektronische handel werden besproken
153

. Een 

eerste theorie bepaalt dat de overeenkomst tot stand komt op het ogenblik waarop de aanvaarding van 

de klant wordt verstuurd naar de aanbieder. In een tweede theorie kiest men voor het ogenblik waarop 

de aanbieder de aanvaarding ontvangt
154

. Een derde mogelijkheid is het moment waarop de aanbieder 

een ontvangstbevestiging van de aanvaarding verstuurt naar zijn klant. De laatste mogelijkheid is het 

moment waarop de klant de ontvangstbevestiging ontvangt
155

. 
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Welke theorie moet worden toegepast om het tijdstip van de totstandkoming te bepalen wordt fel 

bediscussieerd in de rechtsleer. 

 

4.3.1 De Europese richtlijn bepaalt niet wanneer het contract effectief gesloten wordt. 

Hoewel men in het ontwerp uitvoerig de verschillende mogelijkheden heeft besproken, bepaalt de 

richtlijn elektronische handel niet op welk tijdstip de elektronische overeenkomst wordt gesloten
156

. 

De Europese regelgever heeft dit vermoedelijk willen overlaten aan de nationale wetgever.  

 

Een andere stelling in de rechtsleer meent dat het moment van totstandkoming van een elektronisch 

contract kan worden afgeleid uit art. 11.1, derde lid richtlijn elektronische handel. Dit artikel gaat als 

volgt: “de order en het ontvangstbewijs worden geacht te zijn ontvangen, wanneer deze toegankelijk 

zijn voor de partijen tot wie zij zijn gericht.” Men leidt hieruit af dat de Europese richtlijn de 

ontvangsttheorie hanteert
157

. 

Nog een andere stelling zou uit art. 11.1, tweede lid richtlijn elektronische handel
158

 kunnen afleiden 

dat het ogenblik waarop het ontvangstbewijs door de aanbieder wordt verstuurd, in acht moet worden 

genomen om het tijdstip van de totstandkoming te bepalen. Anderzijds kan ook worden gesteld dat dit 

artikel enkel een informatieplicht oplegt aan de verkoper
159

. 

 

Er is niet alleen verwarring omtrent het tijdstip waarop de totstandkoming volgens de Europese 

regelgever moet worden vastgesteld. De richtlijn zou ook niet voldoende verduidelijken op welke 

situaties men deze regel van toepassing moet achten. De richtlijn zegt namelijk: “… volgende 

beginselen moeten in acht worden genomen wanneer een afnemer van een dienst met behulp van 

technologische middelen zijn order plaatst”
160

. Dit artikel heeft het enkel over de situatie waarin de 

dienstverlener een aanbod doet aan de gebruiker, waarna de gebruiker een order plaatst. De 

omgekeerde situatie wordt niet vermeld, en dit zorgt voor verwarring. Een letterlijke interpretatie stelt 

dat art. 11.1 van de richtlijn enkel de situatie regelt waarin de gebruiker van de dienst een concreet 

aanbod krijgt van de dienstverlener, en hierna een order plaatst. De situatie waarin het de gebruiker is 

die het aanbod doet, wordt niet geregeld en daarvoor zou men dan moeten teruggevallen op het 
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nationaal recht van de plaats waar het contract gesloten werd
161

. Er zou dus een verschillende 

behandeling zijn voor gelijke contracten. 

 

Dit kan niet de bedoeling van de Europese regelgever geweest zijn. Naar mijn mening leiden deze 

theorieën te ver en heeft de richtlijn niet de intentie gehad om een tijdstip van totstandkoming vast te 

leggen. Men moet aan art. 11.1 van de richtlijn niet meer rechtsgevolgen willen verbinden dan wat 

men er letterlijk uit kan afleiden. Dit artikel heeft enkel als bedoeling twee regels aan de dienstverlener 

op te leggen, die door de Europese regelgever belangrijk worden geacht. Daarenboven moet men de 

beginselen van minimale harmonisatie en subsidiariteit in acht nemen die de lidstaten vrij laten om 

zelf de juridische gevolgen van deze regel te bepalen
162

.  

 

4.3.2 De Belgische theorie 

Niettegenstaande de Europese regelgever het issue heeft willen overlaten aan de wetgevers van de 

nationale staten, heeft onze Belgische wetgever zich niet willen wagen aan een oplossing
163

, en zijn de 

bepalingen van de richtlijn letterlijk overgenomen
164

. 

 

De rechtsleer grijpt terug naar de traditionele regeling voor de totstandkoming van een overeenkomst. 

De rechtspraak van het Hof van cassatie past de „gecorrigeerde ontvangsttheorie‟ toe voor 

contractpartijen die zich tijdens de sluiting van de overeenkomst niet in mekaars aanwezigheid 

bevinden. Deze theorie impliceert dat dergelijke overeenkomst wordt geacht gesloten te zijn op het 

moment waarop de aanbieder kennis neemt of redelijkerwijze kan nemen van de aanvaarding van het 

aanbod
165

. De regeling is evenwel suppletief zodat partijen er kunnen van afwijken zolang het geen 

consumentenovereenkomst betreft
166

.  

 

Deze leer van de ontvangsttheorie moet dus ook worden toegepast op de elektronische handel, voor 

zover wordt voldaan aan de vereiste dat personen zich niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Hieruit 
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volgt dat men een onderscheid moet maken naargelang het gebruikte communicatiemiddel. Volgens 

het Hof van cassatie is een overeenkomst die wordt gesloten via de middelen van fax en telex, 

onderworpen aan de ontvangsttheorie
167

, omdat partijen hier van elkaar verwijderd zijn. Hieruit wordt 

afgeleid dat overeenkomsten gesloten via een website, per SMS of via e-mail gelijkgesteld moeten 

worden met overeenkomsten via fax en telex
168

. Anderzijds bestaan er ook elektronische 

overeenkomsten die gesloten worden “in real time”, dit betekent dat de communicatie tussen de 

partijen direct verloopt, alsof ze zich in elkaars aanwezigheid zouden bevinden. In dit geval is de 

overeenkomst onmiddellijk gesloten op het ogenblik van de aanvaarding van het aanbod
169

. Dit 

gebeurt wanneer overeenkomsten bijvoorbeeld via de telefoon, chat of videoconferentie worden 

gesloten
170

.  

Wanneer we terugkoppelen naar de wet elektronische handel moet nog worden gesproken over art. 10, 

3° van de wet. Dit artikel neemt letterlijk de bepaling uit de richtlijn
171

 over die bepaalt dat “de order 

en het ontvangstbewijs worden geacht te zijn ontvangen wanneer deze toegankelijk zijn voor de 

partijen tot wie zij zijn gericht.” Zoals reeds vermeld heeft deze bepaling niet de bedoeling om het 

moment van totstandkoming van de overeenkomst vast te leggen. Zij wenst eerder een wettelijk 

onweerlegbaar vermoeden met betrekking tot het tijdstip van ontvangst van de order of het 

ontvangstbewijs vast te leggen
172

. Uit art. 10, 3° volgt dat de overeenkomst, waarbij partijen van elkaar 

verwijderd zijn, wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de order, respectievelijk het 

ontvangstbewijs toegankelijk is voor de bestemmeling
173

. Nog verder doorgetrokken betekent dit dat 

de elektronische overeenkomst wordt geacht gesloten te zijn op het moment dat de server van de 

aanbieder het bericht (of in dit geval, de e-mail) met de aanvaarding heeft ontvangen
174

. Met het al dan 

niet onmiddellijk openen van het bericht wordt daarbij geen rekening gehouden. Wanneer de 

overeenkomst via een website wordt gesloten, wordt het bericht geacht te zijn ontvagen wanneer het 

op het scherm van de bestemmeling verschijnt
175

. 
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In het kader van de elektronische overeenkomsten die worden gesloten via een communicatiemiddel 

waarbij partijen ogenblikkelijk met elkaar kunnen spreken, heeft art. 10, 3° Wet elektronische handel 

geen belang. Deze overeenkomst wordt, zoals reeds vermeld, geacht onmiddellijk gesloten te zijn op 

het ogenblik van de aanvaarding. 

 

4.4 Plaats van totstandkoming 

 

De plaats van totstandkoming van de overeenkomst is, zoals reeds gezegd, van belang om te bepalen 

welke rechter territoriaal bevoegd is om van een geschil met betrekking tot de overeenkomst kennis te 

nemen en in grensoverschrijdende gevallen ook om te bepalen welke wetgeving van toepassing is op 

de overeenkomst. De wet elektronische handel bevat wederom geen bepalingen die de plaats van 

totstandkoming van het contract specifiek willen regelen
176

, de traditionele regeling moet worden 

toegepast. Zoals reeds besproken past deze regeling de “gecorrigeerde ontvangsttheorie” toe voor 

partijen die van elkaar verwijderd zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De overeenkomst 

komt dan tot stand op de plaats waar de aanbieder van de aanvaarding kennis neemt of had kunnen 

nemen
177

. Bij partijen die zich in mekaars aanwezigheid bevinden, of die onmiddellijk met elkaar 

kunnen communiceren, komt de overeenkomst tot stand op de plaats waar het aanbod wordt aanvaard. 

 

De gecorrigeerde ontvangsttheorie van ons Hof van cassatie lost echter niet alle problemen op die zich 

kunnen stellen bij het sluiten van een elektronische overeenkomst. De elektronische handel trekt zich 

namelijk niets aan van de landsgrenzen en heeft een wereldwijde strekking. Normaal gezien zou de 

toepassing van de gecorrigeerde ontvangsttheorie er moeten op neer komen dat een overeenkomst die 

via mail verloopt, wordt geacht te zijn gesloten op de plaats waar het bericht van aanvaarding de 

server heeft bereikt van de persoon die het aanbod heeft gedaan
178

. Het is echter mogelijk dat de 

aanbieder zijn mail opent op een andere plaats dan de plaats waar de server van deze berichtendienst 

zich bevindt
179

. Wanneer we dus blijven vast houden aan de plaats waar de server zich bevindt, komen 

we voor twee problemen te staan: enerzijds kan de persoon die aanvaardt niet voorzien waar de server 

van de aanbieder gelegen is, en anderzijds kan de server ook in een ander land gesitueerd zijn dan het 
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land waar de aanbieder zelf gevestigd is
180

. Het zou ridicuul zijn om de plaats van de sluiting van de 

overeenkomst te situeren in een land waar de partijen geen enkele binding mee hebben, louter omwille 

van het feit dat de server van de berichtendienst daar gesitueerd is. Dit is een suppletieve regeling, 

waar de partijen dus naar goeddunken kunnen van afwijken
181

. 

 

In de rechtsleer heeft men dan de theorie van de “contractuele voorzienbaarheid” geïntroduceerd. Deze 

theorie houdt in dat de overeenkomst dan wordt gesloten op de plaats waar degene die aanvaard, er 

redelijkerwijze kon van uitgaan dat de overeenkomst op die plaats zou worden gesloten
182

. Om deze 

plaats te bepalen kijkt men naar de begeleidende omstandigheden bij de sluiting van de overeenkomst. 

Een belangrijke aanwijzing hierbij kan worden gegeven door de verplichting die de wet elektronische 

handel oplegt aan de dienstverlener om ervoor te zorgen dat afnemers van een dienst direct toegang 

kunnen krijgen tot informatie met betrekking tot het geografische adres van de dienstverlener
183

. 

Wanneer de afnemer het geografische adres van de dienst verlener dan verifieert, kan hij ervan uitgaan 

dat de overeenkomst ook op die plaats zal worden gesloten.  

 

Kort dient ook nog vermeld te worden dat sommige auteurs menen dat het onweerlegbaar vermoeden 

van art. 10, 3° wet elektronische handel met betrekking tot het tijdstip van de totstandkoming van de 

overeenkomst, ook invloed heeft op het bepalen van de plaats van totstandkoming
184

. Anderen zijn het 

hier niet mee eens en menen dat deze regel enkel geldt voor het bepalen van het tijdstip van de 

totstandkoming, gezien dit artikel het enkel heeft over “wanneer de order en het ontvangstbewijs 

toegankelijk zijn”
185

. Naar mijn mening is deze discussie niet zo relevant, gezien deze geen invloed 

heeft op de theorie die gebruikt moet worden om de plaats van totstandkoming te bepalen. Het enige 

punt waarop deze discussie invloed zou kunnen hebben, is op het al dan niet dwingend toepassen van 

de regel van art. 10, 3° wet elektronische handel. Wanneer we het standpunt van CORNELIS en 

HOFSTRÖSSLER volgen, moeten partijen zich dwingend aan het vermoeden houden. Op grond van 

het andere standpunt, kunnen partijen de plaats van totstandkoming van de overeenkomst vastleggen, 

doordat zij het tijdstip waarop het aanbod wordt geacht te zijn aanvaard vrij kunnen regelen. Mijns 
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inziens verdient de tweede theorie de voorkeur, omwille van de hoger uiteengezette redenering, zowel 

met betrekking tot consumentenovereenkomsten als tussen professionelen. Het verdient de voorkeur 

dat partijen zelf de plaats van totstandkoming kunnen kiezen, daar zij zo ook het toepasselijke recht 

bepalen. Het is niet wenselijk het recht van een land toepassing te laten worden, waarmee de partijen 

geen enkele binding hebben
186

. 

 

Afdeling 5. Bijkomende verplichtingen van de dienstverlener 

 

In het voorgaande werden kort al enkele precontractuele verplichtingen van de dienstverlener 

aangehaald, in dit hoofdstuk wordt de informatieplicht nader toegelicht. 

  

5.1. De informatieplicht van de dienstverlener uit de Wet Elektronische Handel 

 

De Wet elektronische handel wijdt een volledig hoofdstuk aan de informatieplichten van de 

dienstverlener, hoofdstuk drie luidt: “informatie en doorzichtigheid. De wetgever had als doel de 

eerlijkheid en doorzichtigheid van de elektronische handel te bevorderen. Het vertrouwen van de 

gebruikers moet worden gewonnen, door de dienstverleners te verplichten een reeks inlichtingen te 

verstrekken, alsook betrouwbare technieken aan te wenden
187

.  

 

Samenvattend kan worden gesteld dat de informatieverplichtingen uit de wet kunnen worden 

opgesplitst in drie verschillende categorieën: de informatie die door elke dienstverlener van de 

informatiemaatschappij moet worden verstrekt, de informatie die moet worden verstrekt voor het 

plaatsen van een online order, en ten derde de informatie die ter beschikking moet worden gesteld naar 

aanleiding van het plaatsen van een online order. Op elk van deze drie categorieën zal verder worden 

ingegaan, evenals op de sancties die de wet heeft voorzien en de controlemaatregelen. 

 

De wet heeft een “stelsel van twee snelheden” ingevoerd: enerzijds zijn alle regels dwingend voor 

overeenkomsten met een consument, anderzijds zijn bepaalde regels aanvullend in relaties tussen 

professionelen
188

. Men heeft dit onderscheid ingevoerd vanuit de optiek dat de consument nood heeft 

aan een hoog niveau van informatie en bescherming, en dat professionals liever meer soepelheid 

krijgen in hun handelsrelaties
189

. Op de vraag welke regels nu aanvullend zijn voor de professioneel, 
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zal hieronder worden geantwoord, wanneer de specifieke informatieplichten afzonderlijk worden 

besproken. 

Om de consument extra te beschermen bepaalt art. 12 van de wet dat de bewijslast met betrekking tot 

de uitvoering van de informatieplichten bij de dienstverlener ligt. Deze verplichting komt niet voor in 

de richtlijn elektronische handel maar er bevindt zich wel een gelijkaardige bepaling in de WMPC. De 

ratio legis van deze omgekeerde bewijslast is de overweging dat  de consument niet over de nodige 

technologieën beschikt om bepaalde elektronische bewijsmiddelen te bewaren. Daarnaast is het voor 

de consument moeilijker om het bewijs van een negatief feit te leveren
190

. Voor de dienstverleners is 

het echter ook niet zo eenvoudig, hoe moet men pakweg het bewijs leveren dat bepaalde informatie 

permanent op de website beschikbaar was? Volgens de rechtsleer kan de dienstverlener hiervoor een 

beroep doen op een derde vertrouwenspartij
191

. 

  

Tenslotte mag niet worden vergeten dat de informatieplichten uit de wet elektronische handel geen 

afbreuk doen aan de bestaande precontractuele informatieplichten die voortvloeien uit het gemeenrecht 

en uit andere wettelijke en reglementaire bepalingen
192

. De wet heeft het dan ook over 

informatieplichten met betrekking tot “ten minste” bepaalde informatie. Hieruit volgt dat deze plicht 

aanvullend en afwijkend is
193

. De gegevens die moeten worden verstrekt komen bijvoorbeeld bovenop 

de normaal gevergde informatie. 

 

5.1.1 Informatie die moet worden verstrekt door elke dienstverlener van de 

informatiemaatschappij 

Deze informatieplicht, die wordt opgelegd in art. 7 van de wet elektronische handel, is een algemene 

informatieplicht die door elke dienstverlener van de informatiemaatschappij
194

 moet worden 

nageleefd, ongeacht of deze dienstverlener de mogelijkheid biedt om al dan niet een online order te 

plaatsen. Het kan dus bijvoorbeeld ook gaan om dienstverleners die online informatie geven over 

contracten die verder via verschillende offline stappen moeten worden gesloten
195

. De informatie moet 

permanent op de website toegankelijk zijn, of er nu een contract gesloten wordt of niet
196

. De reden 

waarom de informatie op een website moet staan, is dat niet alleen de afnemers maar ook de bevoegde 
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autoriteiten de mogelijkheid moet krijgen de informatie te controleren. Wanneer deze informatie dus 

zou worden verstrekt via een e-mail of SMS, kunnen autoriteiten dit niet controleren. 

 

Een eerste vereiste die art. 7 oplegt is algemeen: “de afnemers van de dienst en de bevoegde 

autoriteiten moeten gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegang krijgen tot de informatie…
197

” De 

wetgever vereist een icoon of een logo met een hyperlink die zichtbaar is op alle pagina‟s van de site, 

en die verwijst naar de verplichte informatie. Het is niet voldoende dat de “internetter” slechts na 

langdurig zoeken in verschillende rubrieken de verplichte informatie vindt. Enkel een hyperlink op de 

onthaalpagina is evenmin afdoend,  aangezien niet elke gebruiker via de onthaalpagina de website 

binnenkomt. Het kan zijn dat hij via een “diepe link”
198

 op een andere website of via een zoekmachine 

op een andere pagina de site van de dienstverlener terecht komt
199

. 

 

Art. 7 wet elektronische handel houdt twee verschillende informatieplichten in: paragraaf 1 heeft 

betrekking op gegevens betreffende de identiteit van de dienstverlener en zijn activiteiten. De tweede 

paragraaf verplicht dienstverleners om hun prijzen op een bepaalde manier aan te duiden. 

 

i) Gegevens met betrekking tot de identiteit van de dienstverlener en zijn activiteiten 

De gegevens die worden gevraagd in art. 7, §1, tweede lid wet elektronische handel hebben onder 

meer betrekking op: naam of handelsnaam van de dienstverlener, zijn geografische adres, gegevens die 

een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met hem mogelijk maken, het 

handelsregister waar hij is ingeschreven en zijn inschrijvingsnummer, zijn BTW-nummer, …  

De doelstelling van deze regel bestaat erin om zowel de dienstgebruiker als de overheden de 

mogelijkheid te geven inlichtingen in te winnen over de persoon die achter de website schuil gaat
200

. 

 

Het geografische adres van de dienstverlener kan worden afgeleid uit art. 2, 4° wet elektronische 

handel
201

: de plaats waar een dienstverlener een duurzame vestiging heeft en waar hij voor onbepaalde 

tijd daadwerkelijk een economische activiteit uitoefent. Hierbij zijn de aanwezigheid en het gebruik 

van technische middelen en technologieën die nodig zijn voor het leveren van de dienst, geen 

aanwijzingen voor de duurzame vestiging van de dienstverlener
202

.  
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Uit het feit dat de dienstverlener gegevens moet meedelen die een snel contact en een rechtstreekse en 

effectieve communicatie met hem mogelijk maken, kan men afleiden dat de opgave van een e-

mailadres verplicht is voor de dienstverlener. Hij kan ook andere gegevens vermelden, zoals een 

telefoonnummer
203

.  

Naast bovenvermelde gegevens moet de dienstverlener ook informatie meedelen over zijn 

toezichthoudende overheid, ingeval zijn activiteit zou onderworpen zijn aan een vergunningsstelsel
204

. 

Wanneer hij een gereglementeerd beroep uitoefent, moet hij informatie geven over de 

beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is ingeschreven, zijn beroepstitel en de staat waar hij 

gekend is. Een verwijzing naar de van toepassing zijnde beroepsregels en de wijze van toegang ertoe 

mag ook niet ontbreken
205

. Bovenstaande informatieplichten werden letterlijk overgenomen uit art. 5 

van de richtlijn elektronische handel.  

 

Als laatste plicht moet de dienstverlener nog vermelden welke gedragscodes hij heeft onderschreven, 

alsook de informatie over de manier waarop die codes langs elektronische weg kunnen worden 

geraadpleegd
206

. Deze verplichting werd overgenomen uit art. 10, lid 2 van de richtlijn elektronische 

handel
207

. Doordat de Belgische wetgever dit gegeven heeft verplaatst naar de algemene 

informatieplicht, heeft men de informatieplicht strenger gemaakt, nu ook de dienstverleners die niet de 

mogelijkheid van een online contract aanbieden deze informatie moeten vrijgeven
208

. Wat de 

overeenkomsten tussen professionelen betreft, is dit een aanvullende regel
209

. 

 

Het onderschrijven van gedragscodes wordt geenszins verplicht door de wet elektronische handel. Het 

is een vorm van “zelfregulering” waarbij dienstverleners zich bij bepaalde gedragscodes aansluiten om 

zo het vertrouwen van de consumenten te winnen. Ze maken dit meestal kenbaar door een label op hun 

website te plaatsen, dat toegang geeft tot de inhoud van de gedragscode. De opmaak van dergelijke 

gedragscodes wordt trouwens gestimuleerd door de Europese regelgever in art. 16 richtlijn 

elektronische handel
210

. Tussen professionele partijen wordt er dikwijls voorafgaandelijk 

overeengekomen om een bepaalde gedragscode of “code of conduct” te erkennen. De inhoud van zo‟n 
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gedragscode zal dikwijls afhankelijk zijn van de doelstellingen die de professionele partijen hebben bij 

de onderhandelingen
211

.  

 

Tenslotte is het belangrijk om te vermelden dat de algemene informatieplicht met betrekking tot 

gedragscodes, niet van toepassing is op contracten die uitsluitend via uitwisseling van elektronische 

post zijn gesloten
212

. 

 

ii) Verplichtingen met betrekking tot de manier van prijsaanduiding 

Paragraaf twee van art. 7 wet elektronische handel vereist dat de prijzen die door de dienstverlener 

aangegeven worden, duidelijk en ondubbelzinnig zijn en vermelden of belasting en leveringskosten 

inbegrepen zijn. Dit is geen verplichting om de prijzen effectief weer te geven. Het artikel vereist 

enkel dat, ingeval men ervoor zou kiezen de prijzen aan te duiden op een website, men dit dan op een 

duidelijke en ondubbelzinnige wijze moet doen. Dit betekent ook niet dat de leveringskosten, taksen 

en belastingen sowieso moeten worden weergegeven, de wet vereist enkel dat er wordt aangegeven of 

ze al dan niet zijn inbegrepen in de prijs
213

. De verplichting van een duidelijke prijsaanduiding houdt 

ook dat de munteenheid wordt aangegeven
214

, en de WMPC verplicht een prijsaanduiding in euro
215

.  

 

De prijsaanduiding behoort tot de algemene informatieverplichting die, zoals hoger vermeld, niet 

enkel van toepassing is op dienstverleners die effectief de mogelijkheid bieden om online contracten te 

sluiten, maar ook op dienstverleners die deze mogelijkheid niet verlenen. Zo zijn sites die uitsluitend 

bedoeld zijn om een offline verkoop te bevorderen en een catalogus van producten en diensten 

aanbieden, zonder dat er effectief een online order kan worden geplaatst, ook onderhevig aan de 

bepaling van art. 7, §2 wet elektronische handel
216

.  

 

Tenslotte mag niet uit het oog worden verloren dat de prijsaanduiding ook aan verschillende andere 

wettelijke bepalingen onderhevig is. Dit geldt dan vooral voor de consumentenovereenkomsten die 

ook onder de regels van de WMPC vallen. Zo verplicht art. 5 WMPC de schriftelijke en 

ondubbelzinnige aanduiding van de prijs. Art. 6 WMPC verplicht de verkoper om de totale prijs aan te 

duiden, waar de BTW en andere taksen en kosten ook inbegrepen zijn. Dan zijn er ook nog de 

verplichtingen van art. 45, 3° en 4° WMPC met betrekking tot de verkoop op afstand. 
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5.1.2  Informatie die moet worden verstrekt voor het plaatsen van een order 

Dit is een meer specifieke informatieverplichting die wordt opgelegd aan dienstverleners die de 

mogelijkheid bieden een online order
217

 te plaatsen. In dit geval is de dienstverlener niet verplicht om 

de informatie permanent op zijn website te plaatsen, hij kan er voor kiezen om de informatie te geven 

vlak voor dat een order wordt geplaatst. De enige vereiste die wordt gesteld is dat de informatie op een 

duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnig wijze wordt verstrekt
218

. Het is ook niet meer vereist dat 

deze informatie op de website wordt verstrekt, gezien de gegevens enkel relevant zijn voor de afnemer 

van de dienst en dus alleen ter zijner beschikking moet staan. De informatie kan via e-mail of SMS 

worden gegeven, of zelfs offline, bijvoorbeeld op een papieren drager
219

. 

 

Ook hier wordt de informatieplicht dwingend ten aanzien van de beschermde consument en suppletief 

tussen professionelen
220

. De bepalingen van art. 8 §1 wet elektronische handel zijn niet van toepassing 

op contracten die uitsluitend via uitwisseling van elektronische post gesloten zijn
221

. 

 

Zoals hieronder duidelijk zal worden verplicht art. 8, §1 wet elektronische handel informatie omtrent 

de volgende gegevens: de talen waarin het contract kan worden gesloten, de verschillende technische 

stappen om tot de sluiting van het contract te komen, de technische middelen waarmee invoerfouten 

kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd vóór het plaatsen van de order, antwoord op de vraag of 

de dienst verlener het gesloten contract zal archiveren en of het toegankelijk zal zijn. 

 

i) De taal van het contract 

Voordat hij een order plaatst, moet de afnemer kunnen weten in welke taal zijn contract zal worden 

gesloten. Hiermee wordt de praktijk vermeden waarbij het aanbod in verschillende talen wordt 

aangeboden maar het contract uiteindelijk slechts in één taal beschikbaar is
222

. 

Het geval waarin een afnemer de keuze krijgt in welke taal hij de website wenst te lezen, maar waar 

hij bij het afsluiten van de overeenkomst een meer beperkte keuzemogelijkheid krijgt, voldoet niet aan 

de taalvereiste
223

. 
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Noch de richtlijn, noch de wet elektronische handel leggen op welke talen moeten worden gebruikt bij 

de opmaak van een elektronisch contract. Dergelijke verplichting kan ook niet worden teruggevonden 

in het Belgische recht, behalve bij enkele specifieke contracten. Een taalvereiste is volgens TERRYN 

moeilijk te aanvaarden om redenen van het vrije verkeer van diensten in de Europese Unie en het 

beleid van Europa om de cultuur- en taalverscheidenheid te bevorderen.
224

.   

ii) Het contractueel proces 

De volgende informatieverplichting bestaat uit drie onderdelen die de afnemer meer zekerheid moeten 

verschaffen omtrent de verschillende stappen in het contractuele proces. 

De Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp wijst op de gemakkelijkheid en snelheid waarmee 

een elektronisch contract kan worden gesloten, wat het risico inhoudt dat de afnemer van een dienst 

zich door een onoplettendheid laat verbinden door een overeenkomst die hij initieel niet heeft gewild. 

Het gebeurt dat de afnemer akkoord moet gaan met een aantal stappen, vooraleer hij bepaalde 

essentiële informatie voor de sluiting van het contract, te weten kan komen. Dikwijls is hier dan geen 

weg meer terug en heeft de afnemer gecontracteerd zonder het zelf goed en wel te beseffen. De 

informatieplicht uit art. 8 wet elektronische handel heeft dan ook vooral de intentie het contractuele 

proces te verduidelijken ten aanzien van de afnemer
225

.  

 

Art. 8, §1, 2° van de wet verplicht de dienstverlener om de verschillende technische stappen, om tot de 

sluiting van het contract te komen, te vermelden. De informatie mag voorafgaand aan het plaatsen van 

een order worden gegeven, maar dit ontslaat de dienstverlener niet van de verplichting om inlichtingen 

te geven in de loop van het proces van bestelling: gaande van de selectie van het product tot de 

effectieve sluiting van het contract
226

. De afnemer moet kunnen weten op welk tijdstip het contract 

precies tot stand komt en welke handelingen hij moet stellen vooraleer het contract er definitief is
227

. 

 

Ten tweede verplicht de wet om informatie te geven over de technische middelen waarmee 

invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd vooraleer een order wordt geplaatst
228

. De 

klant moet hierover niet alleen worden ingelicht, het houdt ook een verplichting in om die passende 

technische middelen effectief ter beschikking te stellen
229

. Die technische middelen moeten enkel 

materiële fouten kunnen opsporen die specifiek zijn voor contracteren via elektronische weg. Dit zijn 

fouten die kunnen voorkomen ten gevolge van een vergissing, onoplettendheid of onhandigheid. 
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Gezien niet alle afnemers even vertrouwd zijn met de moderne communicatietechnologieën is het 

denkbaar dat er vlugger een materieel foutje wordt begaan. Intellectuele fouten, zoals de Memorie van 

Toelichting stelt, moeten niet kunnen worden opgespoord via de technische opsporingsmiddelen. Die 

fouten zijn niet eigen aan alle contracten en hebben eerder betrekking op de substantiële eigenschap 

van het aangeboden goed of de dienst. Dergelijke vergissingen kunnen worden verholpen door de 

rechtsmiddelen uit het gemeenrecht, waaronder de leer van de wilsgebreken
230

. 

 

Tot slot vraagt art. 8, §1, 4° wet elektronische handel om de afnemer te informeren of het gesloten 

contract zal worden gearchiveerd en of dit dan ook toegankelijk zal zijn. Dit houdt geen verplichting in 

voor de dienstverlener om zijn contracten ook effectief te archiveren. 

 

5.1.3  Informatie die moet worden verstrekt bij het plaatsen van een order 

Naast de twee voorgaande informatieplichten voorziet de wet nog een derde informatieplicht, waaraan 

moet worden voldaan op het moment dat er effectief een order langs elektronische weg werd geplaatst. 

Deze informatieplicht wordt opgelegd in art. 10 wet elektronische handel en verplicht de volgende 

gegevens: 1° een zo spoedig mogelijke bevestiging van de ontvangst van de order van de afnemer; 2° 

een samenvatting van de order; 3° de order en het ontvangstbewijs worden geacht te zijn ontvangen 

wanneer deze toegankelijk zijn voor de partijen tot wie zij zijn gericht. Het doel van deze bepalingen 

is om de afnemer te garanderen dat zijn bestelling effectief werd ontvangen. 

 

In overeenkomsten tussen professionelen en in overeenkomsten die per elektronische post werden 

gesloten is het wederom niet verplicht om een orderbevestiging met samenvatting van de order ter 

beschikking te stellen
231

. In de praktijk zullen dienstverleners het meestal gemakkelijker vinden om 

geen onderscheid te maken tussen de twee soorten afnemers, gezien ze dan maar een systeem moeten 

toepassen op hun website.  

 

Er wordt niet verder ingegaan op deze informatieplicht, gezien dat hoger al uitvoerig werd besproken 

onder het deel met betrekking tot de orderbevestiging en het tijdstip van totstandkoming van de 

elektronische overeenkomst.  
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5.1.4  De algemene voorwaarden van het contract 

Wie een elektronische overeenkomst sluit, is meestal gebonden door algemene voorwaarden die door 

de verkoper werden opgelegd, en waarover niet onderhandeld kan worden. Elektronische 

overeenkomsten zijn namelijk dikwijls toetredingsovereenkomsten, die te nemen of te laten zijn. De 

zwakkere contractspartij heeft geen zeggenschap over de inhoud van de overeenkomst, die eenzijdig 

wordt opgelegd door de verkoper. Vooral de vereiste van een geldige toestemming wordt wel eens met 

de voeten getreden bij het opleggen van die algemene voorwaarden. In de rechtsleer stelt men zich 

vragen bij de tegenstelbaarheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden bij elektronische 

contracten
232

. 

Wat de inhoudelijke rechtmatigheid van de algemene voorwaarden betreft, kan worden verwezen naar 

de lijst van onrechtmatige bedingen van art. 74 WMPC en het verbod van art. 75 WMPC. Gezien hier 

voor de elektronische contracten niets verandert wordt hier niet verder op in gegaan. 

 

Het issue van de tegenstelbaarheid is wel interessant in het kader van de elektronische handel. Opdat 

algemene voorwaarden tegenstelbaar zouden zijn aan de klant, moet aan twee voorwaarden worden 

voldaan: de klant moet daadwerkelijk kennis hebben genomen of redelijkerwijze kennis hebben 

kunnen nemen van de algemene voorwaarden en hij moet hier uitdrukkelijk of stilzwijgend mee 

akkoord gegaan zijn
233

. De daadwerkelijke kennisname wordt gegarandeerd door art. 8 §2 wet 

elektronische handel dat de dienstverlener verplicht om de contractuele bepalingen en algemene 

voorwaarden van een contract op een zodanige wijze ter beschikking te stellen dat de afnemer deze 

kan opslaan en weergeven. Om aan deze verplichting te voldoen moeten dienstverleners er voor 

zorgen dat hun klanten de contractuele voorwaarden kunnen downloaden, opslaan en uitprinten
234

. 

Van de afnemer wordt wel verwacht dat hij actief moeite doet om de algemene voorwaarden te kunnen 

bemachtigen
235

. De wet verplicht evenwel niet dat de voorwaarden op een duurzame drager worden 

aangeboden en bepaalt evenmin op welk moment tijdens de totstandkoming van een contract de 

voorwaarden moeten worden meegedeeld. Belangrijk om te onthouden is dat deze regel niet suppletief 

is, er kan dus niet van worden afgeweken, ook niet bij een contract tussen handelaren
236

. 
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De wet elektronische handel legt echter niet de verplichting op om de contractuele voorwaarden ook 

effectief mee te delen. Deze mededelingsplicht wordt bepaald door het gemeenrecht
237

. Volgens 

DEBUSSERÉ houdt dit in dat de dienstverlener krachtens de wet elektronische handel niet verplicht is 

om de voorwaarden op zijn website te vermelden. Hij kan de voorwaarden ook op een andere wijze 

meedelen aan de klant. Wanneer hij ze echter op de website vermeldt, moeten de afnemer de 

mogelijkheid krijgen de contractuele voorwaarden op te slaan en weer te geven
238

. 

 

Strengere eisen worden opgelegd door de WMPC met betrekking tot de verkoop op afstand. Bij de 

tekoopaanbieding zelf moeten de betalings-, leverings- en uitvoeringsvoorwaarden reeds worden 

vermeld
239

. De informatie die de dienstverlener na de totstandkoming van de overeenkomst moet 

bezorgen, moet bovendien schriftelijk of op een andere duurzame drager worden vermeld
240

. Zoals 

hoger reeds vermeld is echter niet elk elektronisch contract ook een verkoop op afstand. 

 

Zoals gezegd verplicht de wet elektronische handel geen effectieve kennisgeving van de algemene 

voorwaarden, maar wordt de kennisname en aanvaarding wel verplicht gesteld door het gemeenrecht, 

teneinde de algemene voorwaarden tegenstelbaar te maken aan de klant. De beste manier om op een 

website aan de kennisgeving van deze algemene voorwaarden te voldoen, is de integrale weergave van 

de voorwaarden op de website, een verwijzing naar de vindplaats van de voorwaarden via een 

hyperlink, of een stapsgewijze totstandkoming van de overeenkomst, waarbij de algemene 

voorwaarden moeten worden aanvaard, vooraleer de overeenkomst kan worden gesloten. Deze laatste 

mogelijkheid verdient de voorkeur, omdat deze de zekerheid geven dat de wederpartij er effectief 

kennis heeft van kunnen nemen
241

.  

 

Algemeen kan nog worden opgemerkt dat de WMPC ook vereist  dat de schriftelijke bedingen van een 

overeenkomst tussen een onderneming en een consument op duidelijke en begrijpelijke wijze moeten 

worden opgesteld
242

. Schriftelijke bedingen moeten worden gelijkgesteld met bedingen op een 

website
243

. Dit wordt dan ook verplicht door de functionele gelijkstelling van art. 16 wet elektronische 

handel. Verder zou het moeten verboden worden om de algemene voorwaarden te wijzigen binnen de 

                                                      

237
 M.v.T., Parl. St. Kamer 2002-2003, nr. 2100/001, 5596, p. 33. 

238
 F. DEBUSSERÉ, “Enkele verbintenisrechtelijke beginselen bekeken door de bril van de elektronische 

handel”, in P. VAN EECKE en J. DUMORTIER (eds.), Elektronische Handel. Commentaar bij de wetten van 11 

maart 2003, Brugge, die Keure, 2003, p. 145. 
239

 Art. 45, 5° WMPC. 
240

 Art. 46 §1 WMPC. 
241

 F. DEBUSSERÉ, “Enkele verbintenisrechtelijke beginselen bekeken door de bril van de elektronische 

handel”, in P. VAN EECKE en J. DUMORTIER (eds.), Elektronische Handel. Commentaar bij de wetten van 11 

maart 2003, Brugge, die Keure, 2003, p. 146. 
242

 Art. 40 §1 WMPC 
243

 L. CORNELIS en P. GOETHALS, “Contractuele aspecten van e-commerce”, in Tendensen in het 

bedrijfsrecht, Brussel, Bruylant, 1999, p.24. 



60 

 

uren waarop een website beschikbaar is en pleit men er ook voor om de dienstverlener te verplichten 

elke aanpassing van de voorwaarden sinds de laatste aankoop te melden aan de gebruiker
244

. 

 

5.1.5 De sanctionering van de informatieplicht 

De informatieplicht heeft natuurlijk geen beschermende waarde als die niet afgedwongen kan worden 

en daarom heeft de wet elektronische handel een ruim aanbod aan sancties voorzien. Er kan een 

vordering tot staken worden ingesteld, er kunnen strafsancties worden opgelegd en er is een 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid voorzien voor vennootschappen en verenigingen. 

 

Daarnaast kan ook nog worden teruggevallen op de gemeenrechtelijke sancties. Zo kan een contract 

nietig worden verklaard wegens een wilsgebrek, wanneer niet volledig aan de informatieplicht werd 

voldaan
245

. Ook via art. 1382 B.W. kan een schadevergoeding worden gevorderd op grond van de 

precontractuele aansprakelijkheid. 

 

i) Vordering tot staking 

De vordering tot staking wordt voorzien in een aparte wet
246

. Art. 3 van deze wet voorziet in een 

vordering tot staking voor elke overtreding van de bepalingen van de wet elektronische handel. De 

vordering kan dus niet enkel worden ingesteld tegen schendingen van de informatieplichten, maar 

tegen gelijk welke overtreding van de wet elektronische handel. In principe is de voorzitter van de 

rechtbank van eerste aanleg bevoegd, voor geschillen tussen kooplieden
247

 is het de voorzitter van de 

rechtbank van koophandel
248

. Art. 3, §2 van de wet voorziet in categorieën van personen die een 

vordering kunnen instellen, ruimer dan de categorieën die krachtens de WMPC een vordering tot 

staking kunnen instellen. Naast een belanghebbende, de bevoegde minister en andere overheden, 

kunnen nu ook beroeps- en consumentenverenigingen een vordering instellen
249

.  

De rechtsleer stelt zich wel vragen bij het nut van dit rechtsmiddel. Wanneer een afnemer een contract 

heeft afgesloten waarbij hij heeft vertrouwd op verkeerde of onvolledige informatie zal zo‟n vordering 
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tot staking weinig effect teweeg brengen. In zo‟n geval zal een gemeenrechtelijke sanctie meer effect 

genereren
250

. 

Voor het verschaffen door de dienstverlener van foutieve informatie kan een gemeenrechtelijke 

vordering op grond van dwaling, bedrog, incidenteel bedrog of precontractuele aansprakelijkheid 

worden ingesteld. Onvolledige informatie kan op dezelfde manier worden gesanctioneerd, gezien er 

met betrekking tot de informatieplicht uit de wet elektronische handel een plicht tot spreken bestaat die 

volledige informatie vereist
251

. De rechtspraak stelt dat dwaling verschoonbaar kan zijn wanneer deze 

is veroorzaakt of versterkt door een tekortkoming van de wederpartij aan de informatieplicht
252

.  

 

ii) Strafsancties en burgerlijke aansprakelijkheid van vennootschappen en verenigingen  

De strafrechtelijke sancties met betrekking tot de overtredingen van de wet elektronische handel 

worden opgesomd in art. 26, §2 en §4. Personen die de informatievoorschriften van art. 7 tot 10 wet 

elektronische handel overtreden worden gestraft met een geldboete van 250 tot 10.000 euro, de 

personen die dit ter kwader trouw doen worden mogen een geldboete van 500 tot 50.000 euro 

verwachten. 

Daarnaast voorziet art. 26, §6 van de wet elektronische handel ook in een burgerlijke 

aansprakelijkheid van vennootschappen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid voor de 

veroordelingen van aangestelden of organen wegens overtredingen van de wet elektronische handel. 

De wet heeft het over veroordelingen tot geldboeten, schadevergoeding, kosten, verbeurdverklaringen, 

teruggave en geldelijke sancties van welke aard ook. Deze aansprakelijkheid wordt evenwel beperkt 

tot de sommen of waarden die de verrichting de vennootschap of vereniging heeft opgebracht. 

 

We besluiten dat de drie voormelde sancties de overtredende dienstverlener misschien wel kordaat 

kunnen straffen en de overtreding doen ophouden, maar dat de afnemer die schade ondervindt zich 

toch vooral zal moeten beroepen op de gemeenrechtelijke sancties om genoegdoening te vinden. 

 

5.1.6 Controlemaatregelen 

Een tweede manier om de wet te handhaven is via een van de drie controlemechanismen uit het 

hoofdstuk 7 van de wet elektronische handel. In een eerste afdeling voorziet de wet de 

waarschuwingsprocedure waardoor de bevoegde overheid
253

, die een overtreding van de wet 
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elektronische handel vaststelt, een waarschuwing kan richten aan de overtredende dienstverlener en dit 

binnen een termijn van drie weken na vaststelling van de feiten
254

. De waarschuwing kan worden ter 

kennis gebracht via aangetekende brief, door de overhandiging van een afschrift van een proces-

verbaal, per fax of per elektronische post. De ten laste gelegde feiten en de overtreden 

wetsbepaling(en) moeten worden meegedeeld in deze waarschuwing. Evenals de termijnen 

waarbinnen de feiten moeten worden stopgezet en de gevolgen van het negeren van een 

waarschuwing.  

Wanneer de dienstverlener geen gevolg geeft aan de waarschuwing van de FOD economische zaken, 

kan nog een procedure tot minnelijke schikking worden ingesteld. Dit houdt in dat dezelfde 

ambtenaren eerst een proces-verbaal van vaststelling opmaken, en daarna de betaling van een 

administratieve geldboete voorstellen aan de overtreder, in ruil voor een verval van de 

strafvordering
255

. De administratieve geldboete kan nooit meer bedragen dan strafrechtelijke sancties. 

Het voorstel van minnelijke schikking moet worden aanvaard door de overtreder, wanneer hij dit niet 

doet wordt het proces-verbaal van vaststelling toegezonden aan de procureur des Konings en wacht 

hem een strafrechtelijke procedure
256

. 

 

De opsporings -en vaststellingsbevoegdheid van de FOD economische zaken wordt toegelicht in art. 

23 wet elektronische handel. Een proces-verbaal dat door een ambtenaar van de FOD werd opgemaakt 

heeft bewijskracht tot het tegendeel bewezen is. De processen-verbaal kunnen worden toegestuurd aan 

het openbaar ministerie. 

 

5.2 De informatieplicht uit de wet markpraktijken 

 

Wanneer de elektronische handel wordt besproken is de verkoop op afstand van art. 45 WMPC nooit 

ver weg. Ook de WMPC legt een informatieplicht op, waarop de informatieplichten uit de wet 

elektronische handel eigenlijk grotendeels gebaseerd zijn, en waarop deze laatste aanvullend zijn
257

. In 

een masterproef over elektronisch contracteren is het niet de bedoeling een brede uiteenzetting te 

geven over de informatieplichten van de dienstverlener bij een verkoop op afstand, maar het niet 

vermelden van die plichten zou toch een tekortkoming zijn, gezien de meeste elektronische 

overeenkomsten ook een overeenkomst op afstand zijn
258

. 
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Zoals gezegd zijn de informatieplichten uit de wet elektronische handel grotendeels overlappend met 

de plichten van de WMPC, die hierna zullen worden uitgelegd. De WMPC voorziet echter ook nog 

een verzakingsrecht waarover de consument ook moet worden geïnformeerd. 

 

5.2.1 De informatieplicht bij het aanbod van een overeenkomst op afstand 

 

Art. 45 WMPC voorziet een reeks gegevens die aan de consument moeten worden verschaft op het 

moment dat een product of een dienst wordt aangeboden. Waar de wet elektronische handel vooral 

gegevens met betrekking tot de identiteit van de dienstverlener wenst te verzamelen, wenst de 

informatieplicht van art. 45 WMPC hiernaast ook al meer te weten te komen over de kenmerken van 

het goed of de dienst die wordt aangeboden. Zo moeten de prijs, de leveringskosten, de wijze van 

betaling, de wijze van levering, de wijze uitvoering en andere elementen reeds worden meegedeeld. 

Men vereist ook dat dit op een ondubbelzinnige, heldere en begrijpelijke wijze gebeurt en dat het 

middel waarmee deze informatie wordt verstrekt aangepast is aan de gebruikte techniek voor 

communicatie op afstand. Dit betekent dat verkopers die via een website werken, de informatie ook 

via deze website zullen moeten vrijgeven. Wanneer de verkoop via e-mail gebeurt, moet de informatie 

via e-mail worden gegeven
259

. 

 

5.2.2 De informatieplicht na het sluiten van de overeenkomst op afstand 

 

Een tweede reeks inlichtingen moet worden gegeven na het sluiten van de overeenkomst op afstand. 

Voor goederen is dit ten laatste op moment van de levering, voor diensten is dit ten laatste vóór de 

uitvoering van de dienstenovereenkomst
260

. De gegevens worden blijkbaar door de wetgever zo 

belangrijk geacht dat ze nog eens moeten worden herhaald, het betreft vooral de herhaling van enkele 

gegevens die reeds werden vermeld in art. 45 WMPC, gegevens met betrekking tot de uitoefening van 

het herroepingsrecht, het geografische adres waaraan klachten mogen worden geadresseerd, de 

bestaande diensten na verkoop, de commerciële waarborgen en de voorwaarden voor een 

opzegging
261

.  

De mededeling moet schriftelijk of op een andere duurzame drager worden gedaan. Vereist is dat de 

consument deze informatie kan opslaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk 
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maakt voor toekomstig gebruik en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie 

mogelijk maakt
262

. Dit kan bijvoorbeeld een cd-rom, een DVD of een e-mail zijn
263

. 

 

De wet marktpraktijken verleent aan de consument een verzakingsrecht van veertien kalenderdagen 

om de overeenkomst op afstand te herroepen, tenzij in enkele uitzonderlijke gevallen
264

. Met 

betrekking tot dit herroepingsrecht  bestaat ook een informatieplicht in art. 46, §1, 2° WMPC. De 

consument moet de voorwaarden en wijze van uitoefening van het herroepingsrecht ontvangen. Als er 

geen herroepingsrecht is, dan moet dit ook aan de consument worden meegedeeld. De rechtsleer vindt 

dat het strenge formalisme van deze verplichting, die “vetgedrukte letter in een kader los van de tekst 

op de eerste bladzijde” verplicht, niet tegemoet komt aan de wens van art. 9 van de richtlijn 

elektronische handel om de bestaande belemmeringen voor het contracteren langs elektronische weg te 

verwijderen
265

.  
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Hoofdstuk III. Bewijs van het elektronisch contract 

 

 

Een contract kan dan wel geldig gesloten zijn, de partijen moeten er ook op kunnen rekenen dat ze het 

contract jegens elkaar kunnen inroepen. De elektronische handel kan niet tot een doorbraak komen, 

wanneer er nog teveel rechtsonzekerheid bestaat met betrekking tot de bewijswaarde van een 

elektronisch gesloten contract. De belangrijkste uitdaging van de wetgever bestaat erin om de 

aanvaarding door de rechtbank van een elektronisch document als bewijsmiddel te realiseren
266

. 

 

 In principe is het klassieke bewijsrecht van toepassing op de elektronische overeenkomsten, ook op 

dit vlak had de wetgeving echter enkele aanpassingen nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de 

voortdurende technologische vernieuwingen. In dit deel zal dan ook specifiek worden ingegaan op die 

aanpassingen aan het bewijsrecht die van belang zijn voor de totstandkoming van elektronische 

overeenkomsten. Om dit te kunnen kaderen zal ook een kort overzicht moeten worden gegeven van 

ons huidig bewijssysteem, waarna de plaats van het elektronisch contract in dit systeem nader zal 

worden toegelicht. 

 

Kort zal eerst worden ingegaan op de bewijsmiddelen voor de elektronische kennisgeving (onder 1.), 

en op de ondertekende kennisgeving, omdat die laatste de afzender een hogere bescherming biedt. 

Daarna wordt aandacht besteedt aan het geschrift als hoogste bewijsmiddel in het klassieke 

bewijsrecht, en de invulling van het bewijs door geschrift in de context van de elektronische handel 

(onder 2.). Tot slot wordt de elektronische handtekening behandelt, die via de wijziging van art. 1322 

B.W. werd gelijkgesteld met een gewone elektronische handtekening, wanneer aan bepaalde vereisten 

is voldaan (onder 3.). Er bestaan echter verschillende technieken van elektronische handtekeningen, 

die niet allen voldoen aan de vereisten van art. 1322 B.W. Hierop zal ook verder worden ingegaan. 

 

Afdeling 1. De kennisgeving 

 

Het aanbod, de order en de orderbevestiging zijn alle drie kennisgevingen die gebeuren langs 

elektronische weg. In het kader van deze masterproef is het toch interessant om even in te gaan op de 

tegenstelbaarheid van elektronische kennisgevingen. Het beginsel van consensualisme in het Belgisch 

contractenrecht zou in principe een voordeel moeten opleveren voor het elektronisch contracteren. 

Veelal komt de wetgever echter tussen om in specifieke gevallen toch bepaalde vormvereisten in te 
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voeren
267

. Deze vormvereisten kunnen de elektronische handel belemmeren en rechtsonzeker maken. 

Wel moet worden opgemerkt dat de meeste vormvereisten, niet werden opgelegd om een 

bestaansformalisme in te roepen, maar wel om andere redenen, zoals de bescherming van de 

consument, zodat de sanctionering dan ook meestal niet tot absolute nietigheid van het contract zal 

leiden
268

. Wat de belemmering door vormvereisten betreft, speelt art. 9.1 Richtlijn Elektronische 

Handel een belangrijke rol, omdat het de lidstaten verplicht om hun wetgeving aan te passen zodat 

elektronische contracten mogelijk worden. De Belgische wetgever is aan deze vereiste 

tegemoetgekomen door enkele aanpassingen door te voeren aan het Burgerlijk en Gerechtelijk 

wetboek. Met betrekking tot de kennisgeving in het bijzonder is de invoering van art. 2281 B.W. van 

groot belang geweest. Dit artikel regelt de geldigheid van de kennisgeving. 

 

Een kennisgeving kan worden gedefinieerd als een eenzijdige rechtshandeling, die de uitoefening van 

een recht vormt. Het is een wilsverklaring
269

. In de beginselen van het Europees contractenrecht 

definieert men een kennisgeving als: “een mededeling van een belofte, standpunt, een aanbod, een 

aanvaarding, een verzoek, een eis of elke andere verklaring
270

.” 

 

1.1 Het onderscheid tussen de geldigheid van de kennisgeving en de 

gebondenheid door de kennisgeving 

 

Met betrekking tot de kennisgeving moet volgens STORME een onderscheid worden gemaakt tussen 

twee cruciale vragen: “Is de afzender zelf gebonden door zijn kennisgeving ?” en “Kan de 

kennisgeving worden ingeroepen tegen de bestemmeling
271

?”  

 

De eerste vraag is een typisch bewijsrechtelijk probleem en zal dan ook worden behandeld in het punt 

C, dat handelt over bewijs. De tweede vraag handelt over de geldigheid en van de rechtshandeling en 

de tegenstelbaarheid ten aanzien van de bestemmeling. In dit geval wil een afzender zich beroepen op 

een kennisgeving die hij heeft gedaan aan die persoon. Wanneer de kennisgeving op een geldige 

manier is gebeurd, moet de bestemmeling dit ook erkennen. Deze laatste kan echter aanvoeren dat de 
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kennisgeving niet in de vereiste vorm is gebeurd
272

. Op de vormvereisten voor de geldigheid van een 

elektronische kennisgeving wordt hieronder verder ingegaan. 

 

1.2 Art. 2281 B.W. 

 

Het eerste lid van dit artikel luidt als volgt: “Wanneer een kennisgeving schriftelijk dient te gebeuren 

om door de kennisgever te kunnen worden aangevoerd, wordt ook een kennisgeving per telegram, 

telex, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk 

stuk aan de zijde van de geadresseerde, als een schriftelijke kennisgeving beschouwd. Hetzelfde geldt 

wanneer de kennisgeving slechts daarom niet in een schriftelijk stuk resulteert aan de zijde van de 

geadresseerde omdat deze een andere wijze van ontvangst hanteert.” 

 

Dit artikel impliceert niet dat een kennisgeving sowieso schriftelijk moet zijn. Het betekent enkel dat, 

wanneer de wet of het contract bepaalt dat een kennisgeving schriftelijk moet gebeuren, hier ook aan 

kan worden voldaan via een van de in art. 2281 B.W. genoemde telecommunicatiemiddelen. Zo 

betekent “de verzending van een kennisgeving” ook niet noodzakelijk dat die kennisgeving schriftelijk 

moet gebeuren
273

. 

 

Bij de kennisgeving van de aanvaarding van een aanbod is de schriftelijkheid in principe niet 

voorgeschreven
274

. Het is natuurlijk wel mogelijk dat een specifieke wet of een contractuele bepaling 

de schriftelijkheid van de kennisgeving vereist. In dat geval zorgt art. 2281 B.W. er dus voor dat een 

aanvaarding ook via elektronische weg kan gebeuren.  

Het geval waarin de aanbieder, ter voldoening van zijn wettelijke plicht, informatie aan de 

bestemmeling bezorgt, is ook een kennisgeving. Art. 46, §1 WMPC vereist bijvoorbeeld dat de 

consument bepaalde informatie schriftelijk of op een of andere duurzame drager, te zijner beschikking 

staand en voor hem toegankelijk, moet ontvangen. Deze vereiste valt ook onder het toepassingsgebied 

van art. 2281 B.W. Aan deze vormvereiste moet worden voldaan, opdat de afzender bevrijd zou 

kunnen zijn van zijn informatieplicht en opdat de kennisgeving van de informatie tegenstelbaar zou 

kunnen zijn aan de geadresseerde. 

 

Het doel van art. 2281 B.W. is niet om gelijk welk elektronisch telecommunicatiemiddel toe te laten 

als schriftelijke kennisgeving. De kennisgeving moet steeds toelaten een schriftelijk stuk te produceren 
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aan de zijde van de ontvanger
275

. De ontvanger moet in de mogelijkheid zijn om de kennisgeving op 

papier te ontvangen, uit te printen of op te slaan op een duurzame wijze. Zo is een SMS niet voldoende 

als kennisgeving, gezien dit niet resulteert in een elektronisch document dat op een duurzame wijze 

kan worden opgeslaan en uitgeprint
276

. Een e-mail of fax daarentegen kan door de bestemmeling op 

een duurzame wijze worden opgeslaan of op papier worden gezet. 

 

In sommige gevallen legt de wet een vereiste van aangetekende zending op, dit gaat over een 

vormvereiste voor het bestaan van de kennisgeving zelf, de rechtshandeling zelf wordt hier niet door 

beïnvloed. Wanneer de wet of overeenkomst een aangetekende brief vereist, kan art. 2281 B.W. niet 

worden toegepast. Een elektronisch aangetekende zending is wel mogelijk
277

, gelet op de bepaling van 

art. 16, §1 Wet Elektronische Handel. Deze bepaling zal verder nog worden besproken. 

 

Een elektronische kennisgeving die dus voldoet aan art. 2281 B.W. moet tegenstelbaar worden geacht 

ten aanzien van de bestemmeling. 

 

1.3 De bewijsmiddelen voor een elektronische kennisgeving 

 

Zoals reeds vermeld, moet de tegenstelbaarheid van een kennisgeving worden onderscheiden van de 

gebondenheid of bewijskracht van deze kennisgeving. In dit tweede geval wil de ontvanger de 

kennisgeving die hij heeft ontvangen inroepen tegen de afzender. De afzender kan zijn gebondenheid 

door de kennisgeving echter betwisten op twee manieren. Hij kan beweren dat niet aan de 

vormvereisten voor de bewijskracht is voldaan of hij kan aanvoeren dat hij die rechtshandeling niet 

heeft gesteld
278

. In beide gevallen is er een bewijsprobleem, waarop nu zal worden ingegaan. 

 

Het bewijs van een kennisgeving moet worden geleverd door het bewijs van de verzending en vooral 

de ontvangst van een kennisgeving. Zoals reeds vermeld is de ontvangst een rechtsfeit, dat door alle 

mogelijke middelen kan worden bewezen. Voor de elektronische kennisgeving is dit niet anders, enkel 

de technische aspecten van de bewijsmiddelen zullen verschillend zijn van de traditionele 

bewijsmiddelen
279

.  
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De middelen die kunnen worden gebruikt om de verzending of ontvangst van een elektronische 

kennisgeving te bewijzen zijn: de ontvangstbevestiging door de ontvanger, de elektronische 

aangetekende zending en de e-poststempel
280

. De ontvangstbevestiging is een bewijs van ontvangst 

van de kennisgeving, dat uitgaat van de ontvanger of van een derde persoon
281

. Zoals hoger reeds werd 

besproken, legt art. 10, 1° Wet elektronische handel de dienstverlener de verplichting op om zo 

spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de order van de afnemer te bevestigen. 

Deze verplichting wordt door de wet opgelegd, opdat aan de afnemer een schriftelijk bewijs zou 

worden verschaft van de ontvangst van de order.  

 

De aangetekende zending kan worden verplicht door de wet, een overeenkomst of kan vrijwillig 

worden verricht door de afzender, omdat hij zichzelf hiermee een waarborg verschaft tegen de risico‟s 

van verlies, diefstal of beschadiging van de kennisgeving. Op zijn verzoek kan hij ook een bewijs van 

ontvangst bij de geadresseerde bekomen
282

. Zoals hoger reeds vermeld, voldoet de elektronisch 

aangetekende zending ook aan de vereiste van een aangetekend schrijven. Er bestaat ook de 

mogelijkheid van een „afgedrukte elektronische aangetekende zending‟. Via zo‟n soort zending kan de 

afzender op elektronische wijze een aangetekende zending versturen, die vervolgens wordt afgedrukt 

en naar de bestemmeling in België wordt gestuurd via de klassieke aangetekende post. Dit gebeurt via 

een postdienstverlener
283

, waarbij enkel de afzender een account moet hebben bij deze dienstverlener. 

Er kan echter niet worden gegarandeerd dat deze afgedrukt elektronische aangetekende zending 

dezelfde geldigheid en bewijskracht heeft als een klassieke aangetekende zending
284

. 

 

Tenslotte is er ook nog de mogelijkheid van een “e-poststempel”. Een ”tijdstempelautoriteit” 

garandeert met zo‟n tijdsstempel het tijdstip van verzending. Het zou zelfs mogelijk zijn om het 

tijdstip van ontvangt te certificeren
285

. 

 

1.4 Probleem van de handtekening 
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Een geldige kennisgeving op zich is voldoende voor de afzender om zich erop te kunnen beroepen ten 

aanzien van de tegenpartij. De ontvanger kan er in principe ook rechten uit afleiden, maar wanneer de 

kennisgeving niet werd ondertekend loopt hij wel een risico. Bij een gebrek aan een handtekening kan 

de afzender namelijk aanvoeren dat hij niet door de kennisgeving gebonden is. 

 

Een oplossing wordt voorzien in art. 2281, derde lid B.W.: “Ontbreekt een handtekening in de zin van 

art. 1322 B.W., dan kan de geadresseerde de kennisgever zonder onnodig uitstel verzoeken om een 

origineel ondertekend exemplaar na te zenden. Doet hij dit niet zonder onnodig uitstel, of gaat de 

kennisgever zonder onnodig uitstel op dit verzoek in, dan kan de geadresseerde het ontbreken van een 

handtekening niet aanvoeren.” 

 

Er wordt van de ontvanger wel een actief optreden vereist. Wanneer hij een niet-ondertekende 

kennisgeving ontvangt en geen bevestiging van de handtekening vraagt, is de kennisgeving wel geldig, 

maar loopt hij het risico dat de verzender zijn gebondenheid betwist
286

. Wanneer hij wel een 

ondertekende bevestiging vraagt en die ook effectief krijgt, dan zijn beide partijen door de 

kennisgeving gebonden en kunnen zij die kennisgeving beiden tegenover elkaar inroepen. Wanneer hij 

een bevestiging vraagt, maar niet krijgt, mag de kennisgeving volgens de rechtsleer als ongeldig 

worden beschouwd. De ontvanger kan een niet-ondertekende kennisgeving verwerpen wegens 

ongeldig
287

. STORME is echter van mening dat uit de ratio legis van de wet en uit de algemene 

rechtsbeginselen voortvloeit dat de ontvanger een effectief belang moet hebben bij het verwerpen van 

een niet-ondertekende kennisgeving. Hij moet ook niet te lang wachten om een origineel ondertekend 

exemplaar te vragen, de wet bepaalt uitdrukkelijk dat hij hierom „zonder onnodig uitstel‟ moet 

verzoeken. 

Het begrip „elektronische handtekening‟ wordt hierna verder behandeld in punt 3 van dit hoofdstuk. 

 

Afdeling 2. De schriftelijke akte 

 

In beginsel komen overeenkomsten in het Belgische recht tot stand op consensuele wijze. Wie echter 

wil bewijzen dat er een overeenkomst gesloten werd en dat de andere partij dus een rechtshandeling 

heeft gesteld om zich te verbinden, zal zichzelf een schriftelijk bewijs moeten verschaffen. Zonder 

schriftelijk bewijs zal men geen rechtshandeling kunnen bewijzen en zullen de verklaringen van de 
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tegenpartij slechts als een rechtsfeit kunnen worden beschouwd, waaruit dan via bepaalde rechtsregels 

rechtshandelingen zouden kunnen worden afgeleid, maar niet bewezen
288

. 

 

Om te kunnen verduidelijken hoe de wetgeving werd aangepast in functie van de elektronische handel, 

moet eerst iets worden gezegd over ons traditioneel bewijsrecht, dat natuurlijk ook van toepassing is 

op de elektronische overeenkomsten. Daarna zal worden ingegaan op de wetgeving die specifiek iets 

heeft gewijzigd om het bewijs van elektronische overeenkomsten eenvoudiger te maken. 

 

2.1 Het klassiek Belgisch burgerrechtelijk bewijssysteem 

 

2.1.1 De algemene basisstructuur in het bewijsrecht 

Ons Belgisch bewijsrecht wordt gekenmerkt door een zeer strikte reglementering die slechts een 

limitatieve lijst van bewijsmiddelen toelaat: het schriftelijk bewijs, het bewijs door getuigen, de 

vermoedens, de bekentenis van partijen en de eed
289

. Tussen deze verschillende bewijsmiddelen 

bestaat een hiërarchie, waarbij de schriftelijke akte de hoogste bewijskracht heeft. Dit kan worden 

afgeleid uit art. 1341 B.W. dat een authentieke of onderhandse akte verplicht stelt voor alle zaken die 

375 EUR te boven gaan
290

. Het bewijs voor getuigen wordt zelfs expliciet niet toegelaten tegen of 

boven de inhoud van akten. Dit betekent dat online aankopen beneden de 375 EUR met alle middelen 

van recht kunnen worden bewezen, heel wat online aankopen vallen hier dus onder
291

. 

 

Onontbeerlijk om te vermelden is dat art. 25 W. Kh. een vrijstelling inhoudt voor de bewijsregels uit 

het burgerlijk recht, voor wat betreft overeenkomsten tussen handelaars. In handelstransacties is er een 

vrije bewijsregeling waarbij het getuigenbewijs ook is toegelaten
292

. Voor wat betreft overeenkomsten 

tussen consumenten en handelaren, mag de consument het bestaan van een online overeenkomst 

bewijzen met alle middelen van recht. De handelaar zal ten aanzien van de consument echter 

gebonden zijn door de bewijsregels van het burgerlijk recht. 
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Er moet ook een onderscheid worden gemaakt tussen rechtshandelingen en rechtsfeiten. Zo is de 

kennisgeving een rechtsfeit waarop een vrije bewijsregeling van toepassing is. Het elektronisch 

contract daarentegen is een rechtshandeling, bedoeld door de partijen om rechtsgevolgen teweeg te 

brengen, en moet dus voldoen aan een strengere bewijsregeling
293

. Belangrijk om hieraan toe te 

voegen is dat deze bewijsregeling in principe niet van openbare orde en zelfs niet van dwingend recht 

is, partijen kunnen er dus van afwijken door overeenkomst
294

. Ten aanzien van consumenten mag art. 

74, 21° WMPC niet worden vergeten, dit artikel verbiedt bedingen die de bewijsmiddelen waarop de 

consument een beroep kan doen op ongeoorloofde wijze beperken of hem een onredelijke bewijslast 

opleggen. 

 

Tot slot mag niet worden vergeten dat de rechter een aanzienlijke appreciatiebevoegdheid heeft inzake 

de bewijswaarde van aangevoerde bewijsmiddelen. De rechter mag in beginsel vrij beslissen over het 

gevolg dat hij zal verlenen aan de inhoud van een aangevoerd bewijsmiddel. Dit geldt niet in het geval 

dat het bewijsmiddel een bewijswaarde krijgt uit kracht van de wet
295

. Net die vrije 

appreciatiebevoegdheid van de rechter zal er in de praktijk voor zorgen dat elektronische documenten 

weinig kans zullen krijgen om te worden aanvaard als bewijsmiddel van een overeenkomst. 

 

Om inzicht te krijgen in de veranderingen die de drie wetten
296

 hebben teweeg gebracht in de 

bewijsregeling voor elektronische contracten, moet eerst het onderscheid worden uitgelegd tussen de 

kwalificatie van een bewijsmiddel, de ontvankelijkheid en de materiële bewijswaarde van dit middel. 

 

2.1.2 De kwalificatie van een bewijsmiddel als onderscheiden van de ontvankelijkheid en 

de materiële bewijswaarde van dit middel297 

Bij de waardering van een bewijsmiddel moet men steeds drie stappen onderscheiden: enerzijds de 

“kwalificatie” van het bewijsmiddel. Na de kwalificatie volgt een oordeel over de “ontvankelijkheid” 

ervan en daarna beslist men welke “materiële bewijswaarde” een bewijsmiddel kan hebben ten aanzien 

van een bepaald feit. Sommige bewijsmiddelen hebben op grond van de wet een bepaalde “uitwendige 

bewijskracht” gekregen. 
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i) De kwalificatie van het bewijsmiddel en de ontvankelijkheid 

Elk bewijsmiddel moet eerst worden gekwalificeerd als een bepaald bewijsmiddel uit de limitatieve 

lijst van bewijsmiddelen die ons recht beheerst
298

. Hiervoor zal moeten worden gekeken of het 

voorgelegde middel voldoet aan alle voorwaarden van een bepaald bewijsmiddel, daarna kan het 

middel worden gekwalificeerd. De rechter staat in voor de “verificatie”. 

 

Vervolgens moet de ontvankelijkheid van dit bewijsmiddel worden bekeken. Volgens de Memorie van 

Toelichting bij de wet van 9 juli 2001 moet de rechter altijd eerst onderzoeken of bepaalde 

“bewijskrachtige elementen” al dan niet toegelaten zijn als bewijsmiddel voor een bepaald feit. De 

ontvankelijkheid van een bewijsmiddel betekent niet noodzakelijk dat het middel invloed zal hebben 

op de beslissing van de rechter
299

. Hij kan bijvoorbeeld oordelen dat een bepaald bewijsmiddel 

ontvankelijk is voor een bepaald feit, doch het feit daarmee niet bewezen is. Men haalt ook het 

voorbeeld aan van art. 1341 B.W. dat bepaalt dat een bewijs voor getuigen niet toegelaten (of 

onontvankelijk) is als er een geschreven akte bestaat. 

 

De ontvankelijkheid zal verschillen naargelang het feit dat ermee moet worden bewezen. Voor 

sommige bewijsmiddelen geldt de dwingende regel dat dit middel verplicht het bewijs oplevert van 

een bepaald rechtsfeit of –gevolg
300

. Andere bewijsmiddelen hebben een vrije bewijswaarde, dit 

betekent dat dit het bewijs van iets kan opleveren, maar niet noodzakelijk. Nog andere bewijsmiddelen 

worden verboden voor bepaalde rechtsfeiten
301302

. Hier moet ook worden teruggekoppeld naar het 

onderscheid tussen rechtshandelingen en rechtsfeiten, dat hierboven reeds werd uitgelegd. Bepaalde 

rechtshandelingen kunnen alleen maar met specifieke bewijsmiddelen worden bewezen, andere 

bewijsmiddelen worden daarvoor dan uitgesloten. Voor rechtsfeiten geldt de vrije bewijsregeling. 

 

ii) De materiële bewijswaarde van een middel 

Nadat men over de kwalificatie en de ontvankelijkheid van een bepaald bewijsmiddel geoordeeld 

heeft, kan men bepalen of  het middel al dan niet een bewijswaarde heeft. Zoals reeds vermeld zal een 

ontvankelijk bewijsmiddel de rechter niet noodzakelijk overtuigen. De bepaling van de bewijswaarde 

is van belang om te weten welke rechtsfeiten of –gevolgen uit dat middel moeten worden afgeleid. 

Anders verwoord: kan een bepaald soort bewijsmiddel al dan niet tot het bewijs van bepaalde feiten 
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leiden ? De rechter zal bewijswaarde toekennen aan een bewijsmiddel, wanneer hij oordeelt dat het 

middel een betrouwbare weergave van de feiten is. Pas vanaf dit moment kan men spreken van een 

écht bewijs
303

. 

 

Binnen de materiële bewijswaarde bestaat er nog een onderscheid tussen de “onmiddellijke” en de 

“middellijke” bewijswaarde van een bewijsmiddel. Een bewijsmiddel met onmiddellijke bewijswaarde 

levert een bewijs van rechtsgevolgen op. Een bewijsmiddel dat slechts een middellijke bewijswaarde 

heeft kan enkel het bewijs van rechtsfeiten leveren. Uit die bewezen rechtsfeiten zouden dan 

rechtsgevolgen kunnen worden afgeleid, maar het levert geen bewijs op van rechtsgevolgen
304

.  

 

Tenslotte zijn er ook bewijsmiddelen die op grond van de wet reeds op zichzelf een “uitwendige 

bewijskracht” bezitten. Bij dergelijke middelen levert de uitwendige vorm op zichzelf al voldoende 

bewijswaarde op, waardoor de beoordelingsvrijheid van de rechter wordt ontnomen
305

. De wet zal 

bijzondere bewijskracht toekennen aan bepaalde bewijsmiddelen, omdat die middelen garanties 

hebben die de juistheid van de inhoud van het middel garanderen. Deze uitwendige bewijskracht is het 

gevolg van de hiërarchie die er bestaat tussen de verschillende bewijsmiddelen. Wanneer twee 

bewijsmiddelen mekaar tegenspreken, zal men rekening houden met het bewijsmiddel waaraan de wet 

de grootste bewijskracht geeft
306

. Zo‟n uitwendige bewijskracht zal vanzelfsprekend enkel worden 

verleend aan bewijsmiddelen die een voldoende “betrouwbaarheidsgraad” hebben
307

. 

 

2.1.3 Vereisten voor een geschrift en een akte 

Nadat het onderscheid tussen de kwalificatie, ontvankelijkheid en de materiële bewijswaarde 

hierboven werd uitgelegd, kan dit nu worden toegepast op het geschrift en meer specifiek op de akte.  

 

i) Het geschrift 

In het Burgerlijk wetboek bestaat er geen definitie van de term “geschrift”. De wetgever heeft het 

begrip niet willen definiëren, teneinde de logische samenhang van het B.W. niet in het gedrang te 

brengen
308

. Een ruime definitie die zou kunnen worden gegeven is: “een vastlegging van karakters, die 

een boodschap bevatten en die ontcijferd en begrepen kunnen worden dankzij een daartoe geëigend 
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procedé in een voor de mens begrijpelijke taal”
309

. Dit is een extensieve interpretatie van het begrip 

“geschrift”
310

, sinds de wet elektronische handel bestaat er nu ook een functionele benadering van het 

begrip geschrift. De leesbaarheid en stabiliteit zijn de functionele kwaliteiten van een geschreven 

document, die door elektronische documenten moeten worden gewaarborgd, opdat die laatste zouden 

kunnen worden erkend als een geschrift
311

. 

 

Een geschrift heeft een lagere bewijswaarde dan een akte en heeft geen uitwendige bewijskracht. 

Wanneer een geschrift aan bepaalde vereisten voldoet kan het worden gekwalificeerd als een akte. 

Men zou kunnen stellen dat elke akte een geschrift is, maar niet elk geschrift is een akte, gezien het 

begrip “geschrift” een veel ruimere lading dekt. 

 

ii) De akte 

Eenvoudig gezegd kan worden gesteld dat er drie geldigheidsvereisten zijn voor een schriftelijke akte: 

het moet om een geschrift gaan, dat werd opgesteld om als bewijs te dienen, en dat een handtekening 

bevat van de partij die de rechtsgevolgen aanvaardt
312

. 

 

Opdat een geschrift zou kunnen worden gekwalificeerd als een akte moet het voldoen aan enkele 

voorwaarden
313

:  

1° het document moet een “beschikking” inhouden
314

; 

2° het document moet definitief bestemd zijn voor de persoon die zich er ook op beroept, hiervoor is 

de ondertekening en afgifte van de akte vereist door de persoon tegen wie men zich beroept
315

; 

3° het stuk moet kunnen worden toegerekend aan de persoon tegen wie het wordt ingeroepen
316

, 

4° het document moet een “blijvende integriteit” kunnen verzekeren, men moet er zeker van kunnen 

zijn dat de inhoud van de akte niet werd gewijzigd of vervalst sinds de ondertekening
317

. 
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Een akte heeft een “onmiddellijke” materiële bewijswaarde
318

, dit betekent dat de akte een 

onmiddellijk bewijs verschaft van de inhoud van het contract. Hiermee kunnen verbintenissen en 

rechtsgevolgen direct worden bewezen. Deze materiële bewijswaarde is ook dwingend, de rechter is 

verplicht om de inhoud van de akte te erkennen als bewezen. De akte kan wel nog worden afgewezen 

op grond van een “materiële valsheid”
 319

., bijvoorbeeld omdat de handtekening vervalst is en niet 

afkomstig is van de persoon tegen wie de akte word ingeroepen. Opgemerkt moet nog worden dat de 

onmiddellijke bewijswaarde van een akte, enkel werkt tussen de partijen, ten aanzien van derden is de 

akte slechts een rechtsfeit, die met alle middelen van recht kan worden bewezen. Opdat de inhoud een 

onmiddellijke bewijswaarde zou hebben is een authentieke akte vereist. Bij een onderhandse akte met 

vaste datum is het tijdstip van de akte wel tegenstelbaar aan derden. 

 

Wanneer de akte niet voldoet aan de vier bovenstaande vereisten voor een uitwendige bewijskracht, is 

het slechts een geschrift. Een geschrift heeft geen uitwendige bewijskracht en geen onmiddellijke 

bewijswaarde, de toelaatbaarheid als bewijsmiddel en de bewijswaarde zal moeten worden onderzocht 

door de rechter. Een geschrift kan een begin van geschreven bewijs of een eenvoudig vermoeden 

vormen, de rechter oordeelt vrij
320

. 

 

De vereisten van een inhoudelijke beschikking door de partijen en de integriteit van het document, 

zullen in de meeste gevallen ook aanwezig zijn bij een gewoon geschrift. In die zijn kunnen we dus 

stellen dat de handtekening de enige voorwaarde is om van een geschrift een onderhandse akte te 

maken
321

.  

 

Een uitzondering hierop is de regel van art. 1325 B.W. die bepaalt dat wederkerige overeenkomsten, 

slechts geldig zijn voor zover zij zijn opgemaakt in zoveel originelen als er partijen zijn die een 

onderscheiden belang hebben. Dit zou een belemmering kunnen vormen voor elektronisch gesloten 

overeenkomsten. De bewijsregel van art. 1325 B.W. is echter niet van openbare orde, waardoor 

partijen hiervan ook kunnen afwijken. Bovendien hebben we nu art. 16, §1 wet elektronische handel 

dat bepaalt dat enkel de functionele kwaliteiten van een vormvereiste moeten zijn gevrijwaard. De 
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doelstellingen van de bepaling van art. 1325 B.W. bestaat erin om de vervalsing van het bewijsmiddel 

te vermijden door de partij die er het enige exemplaar zou van bezitten
322

. Deze doelstelling kan ook 

worden verwezenlijkt door het gebruik van een digitale handtekening
323

. Hieruit besluit de rechtsleer 

tot de niet-toepasselijkheid van de regel van art. 1325 B.W. bij elektronische overeenkomsten
324

. 

 

2.2. De aanpassingen voor elektronische documenten 

 

Zoals reeds al enkele keren werd vermeld zorgen de vele bewijsvereisten in ons recht, die vooral 

gericht zijn op papieren documenten, voor heel wat belemmeringen in de elektronische handel. De 

verplichting art. 1341 B.W. om een akte op te maken voor alle zaken die de waarde van 375 EUR 

overschrijden,  is een voorbeeld van zo‟n hinderlijke vormvereiste, die echter onverkort van toepassing 

blijft op een elektronisch contract. 

 

 Hierna zullen de verschillende wetgevende initiatieven, die van belang zijn voor het voldoen van een 

elektronisch document aan het begrip “geschreven akte”, chronologisch worden besproken. 

 

2.2.1 De aanpassing van art. 1322, tweede lid B.W. 

Het begrip „akte‟ is niet uitdrukkelijk gewijzigd door de wet. De betekenis van het begrip is echter 

ingrijpend veranderd doordat de wet Bourgeois
325

 de definitie van het begrip “handtekening” heeft 

uitgebreid met het nieuwe art. 1322, tweede lid B.W. De definitie van het begrip “handtekening” 

moest worden veranderd, opdat een elektronisch document zou kunnen voldoen aan de voorwaarden 

voor een “akte”. Twee van de voorwaarden voor een geschreven akte zijn namelijk dat een 

handtekening een finaliteit moet geven aan de akte, en dat de ondertekenaar moet kunnen worden 

geïdentificeerd. 

 

Art. 1322 B.W. luidt: “Een onderhandse akte die erkend is door degenen tegen wie men zich daarop 

beroept, of die wettelijk voor erkend wordt gehouden, heeft tussen de ondertekenaars van de akte en 

tussen hun erfgenamen en rechtverkrijgenden dezelfde bewijskracht als een authentieke akte. 
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Kan, voor de toepassing van dit artikel, voldoen aan de vereiste van een handtekening, een geheel van 

elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de 

integriteit van de inhoud van de akte aantoont.” 

 

Dankzij dit artikel kan een elektronisch geschrift, dat wordt ondertekend door een elektronische 

handtekening, worden erkend als een onderhandse akte, waaruit men rechtsgevolgen kan afleiden. De 

elektronische handtekening zal in een apart deel worden behandeld, eerst zal verder worden ingegaan 

op het elektronisch document als onderhandse akte.  

 

De rechter heeft op grond van art. 4, §5 wet certificatiediensten echter wel nog een 

appreciatiebevoegdheid met betrekking tot de erkenning van de elektronische handtekening. Deze 

appreciatiebevoegdheid zal verder nog worden besproken. Het belang van die bevoegdheid van de 

rechter in deze context ligt echter in het feit een afwijzing door de rechter van een elektronische 

handtekening, automatisch tot gevolg heeft dat een elektronisch document niet kan worden erkend als 

een geschreven akte
326

. 

 

2.2.2  De transversale bepalingen van de wet elektronische handel. 

De functionele gelijkstelling in de transversale bepalingen van de wet elektronische handel werden 

hoger reeds besproken. Deze gelijkstelling is niet alleen van belang voor de vormvereisten voor de 

geldigheid van een rechtshandeling, maar ook voor het bewijs van een rechtshandeling. 

 

 

Afdeling 3. De elektronische handtekening 

 

De handtekening is een belangrijk onderdeel van de bewijslevering van een contract. Om het bewijs 

van een contract te leveren, is een akte vereist. Dit betekent in essentie een geschrift dat werd 

opgesteld om als bewijs te dienen, en dat een handtekening bevat van de partij die de rechtsgevolgen 

aanvaardt. Een elektronisch contract impliceert dus ook een elektronische handtekening. 

Eenvoudigweg kan een elektronische handtekening worden gedefinieerd als: “een handtekening die op 

elektronische wijze op een elektronisch document is geplaatst
327

.” De bewijswaarde van een 

elektronische handtekening kan worden bepaald door de partijen in hun overeenkomst. Wanneer zij 
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hieromtrent niets zijn overeengekomen, moet met het bewijsrecht toepassing dat in grote mate 

suppletief is
328

. 

 

Hieronder zullen de verschillende wetgevende initiatieven worden besproken die het gebruik van een 

elektronische handtekening mogelijk maken in de bewijslevering van een elektronisch contract: de wet 

Bourgeois, de wet certificatiediensten en de wet elektronische handel. 

 

3.1 De wet Bourgeois 

 

De wet Bourgeois is het eerste initiatief dat het begrip handtekening poogde aan te passen aan een 

elektronische omgeving. Zoals hoger reeds werd vermeld, is het dankzij dit initiatief dat een 

elektronisch document, voorzien van een elektronische handtekening, kon worden erkend als een 

onderhandse akte. De handtekening heeft eigenlijk slechts bestaansreden door het bestaan van het 

geschrift waarop het betrekking heeft
329

, anderzijds is het wel de handtekening die het geschrift de 

volle juridische waarde van een akte verschaft. Art. 2 wet Bourgeois wijzigt het art. 1322, tweede lid 

B.W. 

 

3.1.1 Definitie 

Het tweede lid van art. 1322 B.W. luidt  nu: “Kan, voor de toepassing van dit artikel, voldoen aan de 

vereiste van een handtekening, een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon 

kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont.” 

 

De handtekening heeft de dubbele functie van identificatie van de ondertekenaar en zijn wilsuiting om 

zich de inhoud van de ondertekende akte toe te eigenen
330

. De derde functie, zijnde het verzekeren van 

de integriteit van het document, vloeit voort uit het gebruik van papier als drager van de handtekening: 

de inhoud van het document mag later niet kunnen worden gewijzigd
331

. Een elektronische 

handtekening die de functies van identificatie, toe-eigening en integriteit kan verzekeren, kan dezelfde 

juridische waarde krijgen als een handgeschreven handtekening. 
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Met deze bepaling voldoet de Belgische wetgever aan de antidiscriminatieverplichting van art. 5, §2 

van de richtlijn elektronische handtekening
332

. 

 

3.1.2 Het beperkte toepassingsgebied van art. 1322 B.W. 

De wijziging van art. 1322 B.W. is van toepassing op alle onderhandse akten, voor zover er geen 

specifieke wetgeving geldt. Het adagium “lex specialis derogat lex generalis” mag niet worden 

vergeten. Aan vorm- of bewijsvereisten uit specifieke wetgeving kan geen afbreuk worden gedaan
333

. 

 

Zo kan de elektronische handtekening ook niet worden gebruikt voor het ondertekenen van 

authentieke akten, die vooralsnog niet kunnen worden opgesteld langs elektronische weg
334

. Het 

probleem hierbij ligt in de papiervereiste en de vereiste van persoonlijke verschijning voor de notaris. 

De mogelijkheid van een authentieke akte langs elektronische weg wordt ook niet vereist door de 

Europese richtlijnen. 

 

Verder moet de elektronische handtekening worden verricht via een elektronisch procedé, waardoor 

andere procedés niet toelaatbaar zijn
335

. Anderzijds had de wetgever wel de bedoeling een algemeen 

begrip in te voeren dat verscheidene technologieën dekt, zolang zij maar de functies vervullen die 

worden verwoord in art. 1322 B.W. Men heeft dit gedaan omdat het B.W. niet telkens zou moeten 

worden aangepast. 

 

3.1.3  De appreciatiebevoegdheid van de rechter 

Zoals art. 1322 B.W. zegt, kan een elektronische handtekening worden gelijkgesteld met een 

handgeschreven handtekening. Dit heeft echter enkel betrekking op de ontvankelijkheid van de 

elektronische handtekening als bewijsmiddel, niet op de bewijswaarde ervan.  

 

Een elektronische handtekening zal dus niet onvoorwaardelijk worden gelijkgesteld met een 

handgeschreven handtekening, de rechter behoudt een discretionaire appreciatiebevoegdheid omtrent 

de bewijswaarde van een elektronische handtekening. Deze bepaling moet ervoor zorgen dat ingeval 
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van betwisting over het bewijs van een akte, de rechter elektronische gegevens kan beschouwen als 

een handtekening in de zin van het Burgerlijk wetboek
336

. De rechtspraak vereiste voorheen namelijk 

dat een handtekening eigenhandig en rechtsreeks op het geschrift aangebracht diende te worden
337

, 

enkel de handgeschreven handtekening kon hieraan voldoen. Door deze wetswijziging moet een 

elektronisch geschrift met een elektronische handtekening niet meer aan de vereiste van een 

eigenhandig en rechtstreeks geschreven handtekening voldoen.  

 

3.1.4 Ontkenning van de handtekening 

De Memorie van Toelichting bepaalt uitdrukkelijk dat de wijziging van art. 1322 B.W. geen afbreuk 

doet aan de bepalingen van art. 1323 en 1324 B.W. De persoon tegen wie men zich op een 

onderhandse akte beroept, kan zijn elektronisch schrift of elektronische handtekening ontkennen. In 

dat geval zal een gerechtelijk onderzoek naar de echtheid ervan worden bevolen en uitgevoerd 

conform art. 883 Ger. W. Volgens de rechtsleer is het absurd om te bepalen dat de procedure van 

schriftonderzoek uit art. 883 Ger. W. zou kunnen worden gebruikt bij de ontkenning van een 

elektronische handtekening
338

. Hier moet namelijk geen schriftonderzoek worden gevoerd maar wel 

een onderzoek naar de toerekenbaarheid van de elektronische handtekening aan een van de partijen. 

Dit zal een onderzoek door deskundigen worden, met name informaticaspecialisten.   

 

Volgens de rechtsleer zijn er twee mogelijkheden
339

: ten eerste kan de certificaathouder
340

 aanvoeren 

dat iemand anders, die onbevoegd was, gebruik heeft gemaakt van zijn private sleutel
341

. Dit kan 

gebeuren bij diefstal of wanneer de ondertekenaar zijn private sleutel is verloren. In deze gevallen 

wordt hij echter geacht om zijn private sleutel te herroepen. Het ontkennen van zijn handtekening zal 

geen gevolg hebben ten aanzien van de wederpartij, aangezien het risico voor misbruik van zijn 

private sleutel bij de ondertekenaar zelf ligt
342

. Het onrechtmatige gebruik van de derde zal worden 

toegerekend aan de ondertekenaar, die houder is van de private sleutel. 
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Een tweede mogelijkheid is dat de partij aanvoert dat het document niet met zijn elektronische 

handtekening, dus niet met zijn private sleutel, werd ondertekend. In dat geval moet men aan de 

certificaatuitgever
343

 het bewijs van ondertekening vragen. 

Het kan zijn dat de aanmaak van de elektronische handtekening vervalst werd
344

. De rechtsgevolgen 

zullen afhangen van het feit of de ontvanger van de handtekening zijn verplichting tot verificatie al 

dan niet heeft uitgevoerd. Wanneer de ontvanger de geldigheid van de ontvangen elektronische 

handtekening niet heeft geverifieerd, kan hij zich niet beroepen op de vertrouwensleer en zal hij zich 

niet kunnen verhalen op de certificaathouder
345

. Hij zal zich dan moeten verhalen op de persoon die de 

elektronische handtekening heeft vervalst. Indien de ontvanger de elektronische handtekening wel 

geverifieerd heeft, moet de elektronische handtekening ook effectief worden toegerekend aan de 

certificaathouder. Deze laatste zal zich dan moeten verhalen op de vervalser. De aansprakelijkheid van 

de certificatiedienstverlener kan in bepaalde gevallen ook in aanmerking komen: wanneer deze een 

zware tekortkoming heeft begaan in de verplichting om voor de nodige beveiliging te zorgen tegen het 

vervalsen van handtekeningen. Dit kan echter moeilijk worden bewezen. 

 

3.2 Wet certificatiediensten 

 

Art. 1322, tweede lid B.W. is een zeer abstracte bepaling die enkel het Burgerlijk wetboek wenst te 

wijzigen door een gelijke juridische waarde en dezelfde bewijskracht wenst toe te kennen aan 

bepaalde elektronische technieken van authentificatie met de klassieke handgeschreven handtekening. 

Er worden geen specifieke technische regels opgelegd, waarop men zich kan baseren om te verifiëren 

of een bepaalde soort van elektronische handtekeningen voldoende betrouwbaar is om een 

gelijkstelling te verdienen. De wetgever heeft ervoor gekozen om de specifieke uitwerking van de 

elektronische handtekening te behandelen in een aparte wet: de wet certificatiediensten. Deze wet 

regelt verder het juridische statuut van de elektronische handtekening, ondermeer door het invoeren 

van twee beginselen. 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën van elektronische handtekeningen. 

Alvorens het juridisch statuut van de drie soorten handtekeningen te behandelen, wordt eerst een 

definitie van de drie soorten gegeven. Het onderscheid situeert zich vooral op het technische vlak. 
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3.2.1. Drie gradaties van elektronische handtekeningen 

De drie verschillende gradaties aan elektronische handtekeningen worden gedefinieerd in art. 2 wet 

certificatiediensten.  

 

i) De gewone elektronische handtekening 

Hoewel ze niet dezelfde letterlijke bewoordingen gebruiken, wordt toch aangenomen dat de definitie 

van een gewone elektronische handtekening in de wet certificatiediensten hetzelfde begrip omschrijft 

als de handtekening in art. 1322 B.W
346

. 

Art. 2, tweede lid, 1° wet certificatiediensten definieert als volgt: “gegevens in elektronische vorm, 

vastgehecht aan of logisch geassocieerd met andere elektronische gegevens, die worden gebruikt als 

middel voor authentificatie.”  

 

Dit is de meest algemene elektronische handtekening waaraan de wet de minste vereisten stelt. Het is 

dan wel een authentificatiemiddel, maar de identiteit van de ondertekenaar moet volgens deze definitie 

niet worden gewaarborgd. De authentificatie slaat dan ook enkel op de inhoud van de boodschap
347

. 

Het niet kunnen verifiëren van de identiteit van de ondertekenaar is nogal tegenstrijdig met onze 

traditionele opvatting van een handtekening, die het op zijn minst toch mogelijk moet maken de 

ondertekenaar de identificeren. Zo problematisch is dit nu ook niet, gezien de gewone elektronische 

handtekening in de meeste gevallen geen rechtsgevolgen zal kunnen bewijzen
348

. Volgens DE CORTE 

is dit de term “authentificatie”‟ een ongelukkige omzetting van de vereiste van identificatie
349

. 

 

Voorbeelden van een gewone elektronische handtekening die in de rechtsleer onder andere worden 

gegeven zijn: het zetten van een naam onder een e-mail
350

, een gescande afbeelding van een 

handgeschreven handtekening
351

 of een pincode
352

. 
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ii) De geavanceerde elektronische handtekening 

a. Definitie 

Een geavanceerde elektronische handtekening kan worden gedefinieerd als: “elektronische gegevens 

vastgehecht aan of logisch geassocieerd met andere elektronische gegevens, die worden gebruikt als 

middel voor authentificatie en aan de volgende eisen voldoet: (a) zij is op unieke wijze aan de 

ondertekenaar verbonden, (b) zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren, (c) zij wordt 

aangemaakt met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden en (d) zij 

is op zodanige wijze aan de gegevens waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke latere wijziging 

van de gegevens kan worden opgespoord”
353

. 

Men heeft er voor gekozen om de definitie vrij ruim te stellen, zodat niet één bijzonder mechanisme 

van elektronische handtekening naar voren zou worden geschoven, en om zo het principe van 

technologische neutraliteit te eerbiedigen
354

. 

In tegenstelling tot de gewone elektronische handtekening, is de geavanceerde versie wel in staat om 

de ondertekenaar te identificeren. De mechanismen die onder deze definitie vallen hebben toch al een 

zekere graad van betrouwbaarheid, gezien zij aan vier kwalitatieve vereisten moeten voldoen. 

 

De elektronische gegevens waarvan sprake in deze definitie worden door de wet gedefinieerd onder de 

term “gegevens voor het aanmaken van een handtekening”. Dit zijn “unieke gegevens, zoals codes of 

cryptografische privé-sleutels, die door de ondertekenaar worden gebruikt om een geavanceerde 

elektronische handtekening aan te maken
355

.” De codes of sleutels die door de ondertekenaar gebruikt 

worden zijn uniek, net als een handgeschreven handtekening van een persoon
356

.  

 

Het “middel dat de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden” wordt gedefinieerd 

onder de term “veilig middel voor het aanmaken van een handtekening”: “geconfigureerde software of 

hardware die wordt gebruikt om de gegevens voor het aanmaken van een handtekening te 

implementeren en die voldoet aan de eisen van bijzondere kwaliteitsvereisten
357

.” Die bijzonder 

kwaliteitsvereisten staan in de bijlage N3 van de wet. Het is niet de bedoeling van deze masterproef 

om alle technische details van de elektronische handtekening op te sommen, samenvattend kan worden 

gesteld dat die kwaliteitsvereisten de volgende doelen nastreven: de vertrouwelijkheid van de 

gebruikte gegevens,de zekerheid dat deze gegevens slechts éénmaal kunnen voorkomen, de zekerheid 

dat deze handtekening beschermd is tegen vervalsing en tegen gebruik door anderen.  

 

                                                      

353
 Art. 2, tweede lid, 2° wet certificatiediensten. 

354
 M.v.T., Parl. St. Kamer 1999-2000, nr.0322/001, 505, 18. 

355
 Art. 2, tweede lid, 6° wet certificatiediensten. 

356
 M.v.T., Parl. St. Kamer 1999-2000, nr.0322/001, 505, 18. 

357
 Art. 2, tweede lid, 7° wet certificatiediensten. 



85 

 

b. De technische stappen in het proces van elektronische ondertekening 

Op dit moment kan enkel de techniek van de elektronische handtekening op basis van asymmetrische 

encryptie voldoen aan de vereisten van een geavanceerde elektronische handtekening
358

. Met deze 

techniek maakt men een “digitale handtekening”. 

 

Dit proces kan worden beschreven in drie stappen
359

: 

1° De aanmaak van een digitale handtekening: dit is een combinatie van twee handelingen: eerst 

maakt de auteur een “hash-bestand”
360

 van het bericht dat hij wil ondertekenen, vervolgens versleutelt 

of “encrypteert‟ hij het hash-bestand met zijn private sleutel. 

2° De aangemaakte digitale handtekening wordt aan het bericht toegevoegd, waarna men het 

ondertekend bericht verstuurt. 

3° De wederpartij die het bericht ontvangt, decrypteert dit bericht terug door de publieke sleutel van de 

afzender te vergelijken met de “hash-code” van het bericht. Als deze twee gelijk zijn, is de 

authenticatie positief en kan men besluiten dat het ondertekende bestand afkomstig is van de 

ondertekenaar. Met behulp van deze techniek kan men zowel de identiteit van de ondertekenaar als de 

integriteit van het bestand controleren
361

. 

 

iii) De gekwalificeerde elektronische handtekening 

De gekwalificeerde elektronische handtekening is een geavanceerde elektronische handtekening die 

bovendien werd aangemaakt met een gekwalificeerd certificaat en een veilig aanmaakmiddel
362

.  

 

Een certificaat is een “elektronische bevestiging die de gegevens voor het verifiëren van de 

handtekening koppelt aan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon en de identiteit van die 

persoon bevestigt.
363

” Een gekwalificeerd certificaat
364

 is dan een certificaat dat voldoet aan bepaalde 

kwaliteitseisen en dat wordt afgegeven door een certificatiedienstverlener die ook voldoet aan 

bepaalde kwaliteitseisen
365

. De certificatiedienstverlener is de persoon die certificaten afgeeft en 
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beheert
366

. Verder heb je ook nog de certificaathouder, dit is de persoon aan wie een 

certificatiedienstverlener een certificaat heeft afgegeven
367

. Door het geven van een certificaat 

garandeert de certificatiedienstverlener dat de in het certificaat opgenomen informatie met de 

werkelijkheid overeenstemt. De persoon die een elektronisch document ontvangt met een 

elektronische handtekening waaraan een certificaat verbonden is, mag ervan uitgaan dat de erin 

opgenomen informatie met de werkelijkheid overeenstemt. De ontvanger moet wel verifiëren of het 

certificaat geldig is
368

. 

 

De gekwalificeerde elektronische handtekening geeft nog meer garanties voor de authenticiteit van een 

bericht, dan de geavanceerde elektronische handtekening. Er wordt namelijk een tussenkomst gevergd 

van een zogenaamde “trusted third party” of “derde vertrouwenspartij”, zijnde de certificatie-

autoriteit
369

. Deze certificatiedienstverlener zal garanderen dat een bepaalde publieke sleutel 

toebehoort aan een bepaalde persoon en deze persoon een certificaat verlenen. Aan de hand van dit 

certificaat kan de ontvanger, bij de verificatie van een digitale handtekening
370

, controleren of de 

publieke en private sleutel met elkaar verbonden zijn.  

De techniek van de digitale handtekening wordt ook door de wetgever naar voren geschoven als de 

meest betrouwbare techniek
371

.  

 

3.2.2 Het juridisch statuut van de elektronische handtekening in het Belgische recht  

De wet Bourgeois voorzag met art. 1322 B.W. al een functionele gelijkstelling van de elektronische 

met de handgeschreven handtekening, op het vlak van de bewijswaarde. De wet certificatiediensten is 

het tweede initiatief van de wetgever om de bewijswaarde van de elektronische handtekening te 

regelen. 

Alvorens het juridische statuut van de elektronische handtekening te bespreken, wordt het statuut van 

de handgeschreven handtekening behandeld. De verschillende juridische waarderingen die aan de drie 

gradaties elektronische handtekeningen wordt gegeven, zijn afhankelijk van de veiligheidsgaranties 

die zij bieden
372

. De gewone elektronische handtekening biedt de minste garanties en zal dus ook 

weinig bewijswaarde genieten. 
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i) De handgeschreven handtekening 

Een handgeschreven handtekening heeft een zeer sterke bewijswaarde, er zijn echter ook verschillen, 

naargelang het geschrift dat ondertekend wordt
373

. De handtekening die op een authentieke akte staat 

en die door een openbaar ambtenaar werd vastgesteld, geniet een volledige erkenning. Dit betekent dat 

de handtekening op een authentieke akte een uitwendige bewijskracht heeft, die door de rechter moet 

worden erkend. Hier is een vermoeden van echtheid, dat enkel kan worden weerlegd door een 

tegenbewijs van materiële valsheid
374

, namelijk een betichting van valsheid in geschrifte. 

 

Ook een handtekening die op een gewone onderhandse akte of ander geschrift staat, moet door de 

rechter worden erkend  ingeval van betwisting over de geldigheid. Ingevolge art. 1323 B.W. moet een 

partij tegen wie men zich op een onderhandse akte beroept verplicht zijn handtekening op stellige 

wijze erkennen of ontkennen. Ingeval de persoon erkent, geniet de handtekening volle bewijswaarde. 

Wanneer de handtekening wordt ontkend, moet een gerechtelijk onderzoek naar de echtheid ervan 

worden gestart op grond van art. 1324 B.W. 

 

ii) De gekwalificeerde elektronische handtekening 

Dit is de meest veilige handtekening van de drie elektronische variaties, waardoor ze dus ook de 

hoogste bewijskracht geniet. Art. 4, §4 wet certificatiediensten voert een assimilatiebeginsel in, 

waardoor een gekwalificeerde elektronische handtekening geassimileerd moet worden met een 

handgeschreven handtekening. 

Het assimilatiebeginsel luidt als volgt: “onverminderd de artikelen 1323 en volgende van het B.W. 

wordt een geavanceerde elektronische handtekening, gerealiseerd op basis van een gekwalificeerd 

certificaat en aangemaakt door een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening, 

geassimileerd met een handgeschreven handtekening ongeacht of deze handtekening gerealiseerd 

wordt door een natuurlijke dan wel door een rechtspersoon.” De wetgever is blijkbaar van mening dat 

deze handtekening op zich voldoende garanties biedt om gelijkgesteld te kunnen worden. 

 

Deze gelijkstelling houdt in dat de gekwalificeerde elektronische handtekening aanvaardbaar is als 

bewijsmiddel voor het gerecht en dat ze dezelfde uitwendige bewijskracht moet krijgen als die van een 

handgeschreven handtekening
375

. Zo wordt de appreciatiebevoegdheid van de rechter uit art. 1322 
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B.W. uitgeschakeld. Dit betekent ook dat een elektronisch document dat wordt ondertekend met een 

gekwalificeerde elektronische handtekening de jure aan de vereisten van een onderhandse akte 

voldoet
376

. 

 

iii) De geavanceerde elektronische handtekening 

a. Juridisch statuut 

Het juridisch statuut van de geavanceerde elektronische handtekening is al wat minder stevig dan die 

van de gekwalificeerde elektronische handtekening, maar er is geen uitwendige bewijskracht. Zoals 

reeds vermeld geniet elke elektronische handtekening de ontvankelijkheid voor de rechter
377

. De 

rechter is echter niet verplicht om een geavanceerde elektronische handtekening gelijk te stellen met 

een handgeschreven handtekening. Hij moet telkens concreet nagaan of aan de geldigheidsvereisten 

van een handtekening werd voldaan, zijnde de identificatie van de ondertekenende persoon, de 

authentificatie van de geïdentificeerde en de wilsuiting een handtekening te plaatsen
378

. 

 

b. Non-discriminatiebeginsel 

Dit betekent niet dat een geavanceerde elektronische handtekening daarom direct moet worden 

afgewezen door de rechter. De wet certificatiediensten voerde in art. 4, §5 een non-

discriminatiebeginsel in dat luidt als volgt: “een elektronische handtekening kan geen rechtsgeldigheid 

worden ontzegd en niet als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures worden geweigerd louter op 

grond van het feit dat: (i) de handtekening in elektronische vorm is gesteld,  (ii) of niet is gebaseerd op 

een gekwalificeerd certificaat, (iii) of niet is gebaseerd op een door een geaccrediteerd 

certificatiedienstverlener afgegeven certificaat, (iv) of zij niet met een veilig middel is aangemaakt.” 

Dit beginsel heeft het enkel over de ontvankelijkheid voor de rechter, dit betekent dus niet dat de 

geavanceerde elektronische handtekening niet op andere gronden zou kunnen worden betwist
379

. De 

rechtsgeldigheid van een elektronische handtekening zou wel kunnen worden afgewezen op grond van 

het feit dat de handtekening geen geavanceerde elektronische handtekening is of omdat de integriteit 

of toerekenbaarheid niet voldoende kan worden gewaarborgd
380

. 
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Het non-discriminatiebeginsel is enkel nodig wanneer aan de voorwaarden voor het 

assimilatiebeginsel van art. 4, §4 wet certificatiediensten niet voldaan is
381

. 

 

iv) De gewone elektronische handtekening 

Uit art. 1322, tweede lid, B.W. kan worden afgeleid dat andere elektronische handtekeningen dan de 

gekwalificeerde
382

, ook als een handtekening kunnen worden erkend door de rechter, maar dit gebeurt 

niet automatisch. Ingevolge  het non-discriminatiebeginsel is elke gewone elektronische handtekening 

dan wel ontvankelijk voor de rechter, maar over de materiële bewijswaarde ervan moet nog worden 

geoordeeld. 

 

In theorie kan een gewone elektronische handtekening ook worden erkend als een handtekening in de 

zin van art. 1322 B.W., die dan wordt gelijkgesteld met een handgeschreven handtekening. In de 

praktijk is het echter nog maar enkel de geavanceerde elektronische handtekening die wordt 

gelijkgesteld
383

. BRULOOT merkt op dat de definitie van de geavanceerde elektronische handtekening 

in art. 2, 2° wet certificatiediensten nauw verwant is met de vereisten van art. 1322, tweede lid B.W 

om een elektronische handtekening juridisch gelijk te stellen met een handgeschreven exemplaar. Dit 

laatste artikel stelt namelijk ook voorop dat de handtekening moet kunnen worden toegerekend aan 

een bepaalde persoon en dat de integriteit van de inhoud van de akte moet kunnen worden verzekerd. 

Hieruit zou onterecht kunnen worden afgeleid dat enkel de geavanceerde elektronische handtekening 

gelijkgesteld moet worden met een handgeschreven handtekening, en dat de gewone elektronische 

handtekening uit de boot valt. Men mag echter niet vergeten dat art. 1322 B.W. in beginsel enkel geldt 

voor bewijsdoeleinden, terwijl het anti-discriminatiebeginsel van de wet certificatiediensten veel 

ruimer is en ook de ontvankelijkheid beslaat. Men besluit dat de toepassing van art. 1322 B.W. enkel 

nog mogelijk is wanneer dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de wet 

certificatiediensten. De rechter, met zijn discretionaire beslissingsbevoegdheid uit art. 1322 B.W., zal 

toch nog moeten rekening houden met de minimale vereisten van identificatie en authentificatie en de 

wilsuiting van de ondertekenaar
384

. 

 

Vóór de inwerkingtreding van de wet certificatiediensten werd bij gebrek aan wettelijke regeling het 

gebruik en de bewijswaarde van elektronische handtekeningen contractueel afgesproken tussen de 
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contractspartijen
385

. Partijen kunnen dus contractueel een dwingende bewijswaarde toekennen aan een 

elektronische handtekening die niet voldoet aan art. 4 §4 van de Wet Certificatiediensten. Er moet dan 

niet gekeken worden of de handtekening in kwestie voldoet aan art. 1322 B.W., er moet enkel aan de 

contractueel vastgelegde voorwaarden getoetst worden
386

. Zo‟n conventionele regeling wordt 

bijvoorbeeld gebruikt bij de afgifte van een bankkaart met elektronische functie. 

 

3.3. Wet elektronische handel 

Tot slot moet nog eens worden teruggekomen op de aanpassingen die werden doorgevoerd door de 

wet elektronische handel. Zoals reeds werd aangehaald, bepaalt art. 16, §2, tweede streepje wet 

elektronische handel dat een elektronische handtekening, die voldoet aan de voorwaarden van ofwel 

art. 1322, tweede lid B.W., ofwel art. 4, §4 wet certificatiediensten voldoet aan de vereiste van een 

handtekening. Door deze bepaling wordt de discretionaire appreciatiebevoegdheid van de rechter, met 

betrekking tot de bewijswaarde van een elektronische handtekening, geheel uitgesloten. 

 

Door de verwijzing naar art. 1322 B.W, wordt het toepassingsgebied van dit laatste artikel verruimd. 

Waar art. 1322 B.W. voorheen enkel betrekking had op de bewijsvoering, geldt de gelijkstelling nu 

ook voor de geldigheid bij de totstandkoming van een elektronisch contract
387

. 

 

3.4. De rechter beoordeelt de bewijswaarde van een elektronische 

handtekening 

 

Zoals gezegd heeft de rechter het laatste woord over de bewijswaarde van de elektronische 

handtekening. Samenvattend kunnen de verschillende mogelijke oordelen door de rechter nog eens op 

een rijtje worden gezet
388

. 

3.4.1 Uit de overlegde stukken kan zonder verder onderzoek worden afgeleid dat de 

elektronische handtekening voldoet aan art. 1322 B.W 

Dit zal het geval zijn wanneer een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt voorgelegd aan 

de rechter. Deze handtekening heeft een uitwendige bewijskracht en zal door de rechter automatisch 
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moeten worden aanvaard. Enkel in het geval van een formele ontkenning van de handtekening door de 

certificaathouder
389

 zal een verder onderzoek vereist zijn
390

. 

Een elektronisch document dat wordt ondertekend door zo‟n gekwalificeerde elektronische 

handtekening zal de bewijskracht van een onderhandse akte genieten. 

 

3.4.2 Op het eerste zicht voldoet de elektronische handtekening niet en is er een verder 

onderzoek nodig. 

Dit zal voorkomen wanneer een geavanceerde elektronische handtekening wordt voorgelegd aan de 

rechter. De rechter behoudt zijn appreciatiebevoegdheid met betrekking tot de identificatie en de 

wilsuiting van de ondertekenaar.  

Wanneer de rechter beslist dat aan de elektronische handtekening materiële bewijswaarde moet 

worden toegekend, zal het ondertekend elektronisch document ook de materiële bewijswaarde krijgen 

van een onderhandse akte. 

Wanneer de wetgever geen materiële bewijswaarde toekent aan de handtekening, zal het ondertekend 

elektronisch document ook niet de waarde krijgen van een onderhandse akte, enkel dat van het begin 

van schriftelijk bewijs
391

. 

 

3.4.3 De elektronische handtekening voldoet niet aan art. 1322 B.W. 

Dit zal meestal zo zijn voor de gewone elektronische handtekening. In dit geval kan de handtekening 

niet worden gelijkgesteld met een handgeschreven handtekening. Het ondertekend elektronisch 

document zal geen onderhandse akte zijn in de zin van art. 1322 B.W. Het elektronisch document kan 

in sommige gevallen nog de waarde van een begin van schriftelijk bewijs krijgen
392

. Het is ook 

mogelijk dat er het totaal geen bewijswaarde aan gehecht wordt. 

 

Afdeling 4 Het belang van de trusted third party 

 

Er werd al enkele keren op gewezen dat het inroepen van de hulp van een derde partij, die neutraal is, 

interessant is bij de beoordeling van de bewijswaarde van niet ondertekende elektronische 

documenten. Hierbij is het vooral van belang dat men de objectiviteit van de derde vertrouwenspartij 

                                                      

389
 In de zin van art. 1323 B.W. 

390
 Zoals hoger werd besproken onder 3.1.4: de ontkenning van de handtekening 

391
 P. VAN EECKE, De handtekening in het recht. Van pennentrek tot elektronische handtekening, Brussel 

Larcier, 2004, 511 
392

 M. E. STORME, “De invoering van de elektronische handtekening in ons bewijsrecht – een inkadering van 

en commentaar bij de nieuwe wetsbepalingen”, R.W., 2001, nr. 41, 1520. 



92 

 

en de authenticiteit en integriteit van het voorgelegde materiaal voldoende kan bewijzen
393

. Een trusted 

third party kan worden gedefinieerd als “een onafhankelijke entiteit die diensten levert met het oog op 

het vergroten van de betrouwbaarheid van gegevens ten aanzien van de gebruikers ervan
394

.”  

 

Een voorbeeld van zo‟n derde vertrouwenspartij dat reeds werd gegeven is dat van de 

certificatiedienstverlener, die gekwalificeerde certificaten aflevert in het kader van de elektronische 

handtekening. Het succes van de certificatiedienst zal nauw samenhangen met het vertrouwen van de 

gebruikers in de certificatiedienstverlener die de certificaten aflevert. Partijen moeten er kunnen op 

vertrouwen dat deze derde partij geldige certificaten aflevert, gezien de uitwendige bewijskracht van 

de gekwalificeerde elektronische handtekening. Wanneer men zo‟n handtekening gebruikt is het niet 

meer nodig om de functionele kwaliteiten te staven en de materiële bewijswaarde van de elektronische 

handtekening aan te voeren. Het juridisch statuut van de certificatiedienstverlener werd dan ook strikt 

gereglementeerd in de wet elektronische handtekening en er worden strenge eisen opgelegd aan de 

dienstverlener. Zo moet een dienstverlener zich voorafgaan melden bij de FOD Economische 

Zaken
395

. Er is een vrijwillig accreditatiesysteem voor de dienstverleners
396

 en de FOD Economische 

Zaken beschikt ook over een controlebevoegdheid
397

. 

 

Voor andere  vertrouwensdiensten werd in 2007 nu ook een wettelijk kader in gevoerd door middel 

van de wet vertrouwensdiensten
398

. De diensten die in deze wet worden geregeld zijn de elektronische 

archivering, de tijdsregistratie, de elektronische aangetekende zendingen en de tijdelijke blokkering 

van geldsommen. Vooral de eerste drie diensten zijn van belang met het oog op de bewijsvoering van 

elektronische contracten. De wetgever probeert het vertrouwen in deze diensten op te vijzelen door te 

voorzien in een aantal basisnormen waaraan deze dienstverleners moeten voldoen. Deze basisnormen 

hebben betrekking op vertrouwelijkheid, onpartijdigheid, gegevensverwerking, veiligheid, 

voorlichting van de afnemers, kwalificaties van het personeel en financiële stabiliteit van de 

dienstverlener
399

. De belangrijkste vereiste is dat dienstverleners hun onpartijdigheid ten aanzien van 

de afnemers van hun diensten en ten aanzien van derden moeten kunnen garanderen
400

. De Memorie 

van Toelichting merkt op dat onpartijdigheid niet hetzelfde is als financiële onafhankelijkheid ten 
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opzichte van de afnemer
401

. Ook van belang is de verplichting om de stukken die worden doorgegeven 

aan de dienstverlener te beveiligen en hun integriteit te garanderen. Dit is een inspanningsverbintenis, 

waarbij rekening moet worden gehouden met de inzet van redelijke middelen in het licht van de stand 

van de techniek
402

. De dienstverlener mag de gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan voor 

het verlenen van de dienst
403

. Hij moet ook de confidentialiteit van de gegevens bewaken, zodat 

onbevoegde derden er geen toegang tot krijgen
404

. 

 

De drie vertrouwensdiensten die van belang zijn bij de bewijsvoering van een elektronische 

overeenkomst, zullen hieronder kort worden besproken. 

 

4.1 Elektronische archiveringsdiensten  

Deze dienst is vooral van belang om de duurzaamheid van online informatie te waarborgen. Een 

online verkoper kan deze dienst bijvoorbeeld gebruiken om aan te tonen dat bepaalde informatie, die 

verplicht ter beschikking van de afnemer moet worden gesteld, zich op een bepaald tijdstip op zijn 

website bevond. De online verkoper kan de archivering van de elektronische contracten ook 

uitbesteden aan de elektronische archiveringsdienst
405

. 

 

De elektronische archiveringsdienst kan worden gedefinieerd als: “elke natuurlijke of rechtspersoon 

die gewoonlijk tegen vergoeding en op verzoek van een afnemer van de dienst, een diens verleent in 

verband met het bewaren van elektronische gegevens, waarbij het bewaren van die elektronische 

gegevens een essentieel element uitmaakt van de aangeboden dienst.
406

”  Authentieke akten en 

documenten die fiscale, gerechtelijke of sociale materies betreffen kunnen niet worden 

gearchiveerd
407

.  

Bij gebrek aan een bijzondere volmachten besluit hebben de documenten die worden bewaar en terug 

afgeleverd door een archiveringsdienst geen bijzondere juridische waarde
408

. Het zijn namelijk kopies 

van originele stukken die niet dezelfde materiële bewijswaarde hebben als het origineel. De wetgever 

had nochtans wel de bedoeling om deze elektronische kopies een gelijkwaardige bewijswaarde te 
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geven als het papieren origineel, tot bewijs van het tegendeel
409

. Bij gebrek aan een volmachtenbesluit 

werd dit idee dus nog niet ingevoerd.  

 

4.2 De elektronische aangetekende zending 

Zoals hoger reeds vermeld, voldoet de elektronisch aangetekende zending ook aan de vereiste van een 

aangetekend schrijven. De elektronische aangetekende zending moet de gebreken van het gewone e-

mailverkeer verhelpen, zijnde het garanderen van de oorsprong en integriteit van een bericht
410

. Ook 

met betrekking tot de elektronische aangetekende zending is de wetgeving nog niet in werking 

getreden.  

Bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van een elektronisch aangetekende zending zal een rechter 

rekening moeten houden met de garanties over de identificatie van de afzender, de identificatie van de 

ontvanger, de correcte registratie van het tijdstip van verzending en eventueel ook van ontvangst, 

evenals met de bewaking van de integriteit van het bericht
411

. Certipost is een dienstverlener die 

elektronische aangetekende zendingen verzorgt
412

. 

 

4.3 Elektronische tijdsregistratiediensten 

Bij het deel over het bewijs van de kennisgeving werd al gewezen op het nut van de e-poststempel.  

Een elektronische tijdsregistratiedienst kan worden gedefinieerd als: “elke natuurlijke of rechtspersoon 

die gewoonlijk tegen vergoeding en op verzoek van een afnemer van de dienst, een dienst verleent in 

verband met het dateren van een geheel van elektronische gegevens
413

.”  

 

Het is vooral van belang dat de dienst gebruik maakt van een betrouwbaar dateringsmechanisme
414

. 

Om de technologische neutraliteit te bewaren worden technische kenmerken met opzet niet in de wet 

bepaald
415

. Ook hier heeft de tijdsregistratie nog geen bijzondere juridische waarde, door het feit dat er 

nog geen bijzondere machten besluit werd uitgevaardigd. De elektronische tijdsstempel geeft dus geen 

vaste datum aan een elektronische onderhandse akte
416

. 
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CONCLUSIE 

 

Hoewel de Belgische wetgever zelf al aan enkele initiatieven werkte met betrekking tot de 

rechtsgeldigheid van de elektronische handtekening, zijn het vooral de Europese richtlijnen die hebben 

aangezet tot een wetgeving inzake de elektronische handel in het algemeen. De opmaak van deze 

wetgeving verliep echter niet van een leien dakje. Ten eerste verloopt het elektronisch contracteren via 

complexe technische middelen en processen, die een jurist niet vertrouwd in de oren klinken. Onze 

wetgever moest ook tegemoetkomen aan de belangrijke intentie om het vertrouwen van de burger in 

het gebruik van de elektronische telecommunicatiemiddelen op te krikken. Een derde moeilijkheid ligt 

in het feit dat die telecommunicatiemiddelen een voortdurende evolutie doormaken, terwijl het niet de 

bedoeling kan zijn dat de wetgeving voortdurend moet worden aangepast, omdat er toevallig weer een 

nieuwe technologie zijn intrede heeft gedaan in de elektronische handel. De uitgevaardigde wetgeving 

moest dan ook zo veel mogelijk technologieneutraal worden gehouden. De wetgever is echter niet 

steeds in dit opzet geslaagd. Te denken valt bijvoorbeeld aan het naar voren schuiven van de techniek 

van de digitale handtekening als het meest betrouwbare procedé om elektronische handtekeningen te 

vervaardigen.  

 

Het ultieme bewijs van de belangrijke plaats die het elektronisch contract onvermijdelijk heeft 

ingenomen in ons alledaags recht, is toch wel het feit dat de wetgever genoodzaakt werd om zelfs ons 

Burgerlijk Wetboek aan te passen. Zo moest het begrip handtekening worden uitgebreid, zodat ook 

elektronische documenten de juridische bewijswaarde van een onderhandse akte zouden kunnen 

krijgen. Te betreuren valt echter wel het feit dat de verschillende aanpassingen aan ons traditioneel 

recht niet door middel van één enkel initiatief konden worden ingevoerd. Dit komt onder meer omdat 

de Belgische wetgever onder tijdsdruk de Europese richtlijnen moest omzetten. Het van toepassing 

zijn van verschillende wetten geeft ook de verkeerde indruk dat er een distinctie bestaat tussen ons 

traditioneel verbintenissenrecht en een nieuw “elektronisch verbintenissenrecht”, terwijl de wetgever 

eigenlijk getracht heeft om de basis van ons traditioneel verbintenissenrecht, en het daarbij 

aansluitende bewijsrecht, uit te breiden zodat ook elektronische contracten hierdoor zouden kunnen 

worden geregeld.  

 

In zijn opzet om het de elektronische handel duidelijker en veiliger te maken voor de burger, is de 

wetgever wel geslaagd. We mogen toch wel besluiten dat de elektronische handel geen onzeker en 

onbetrouwbaar cowboywereldje meer is, maar wel steeds aan striktere reglementering moet voldoen. 

Dit onder meer door de bestaande informatieplichten uit de wet marktpraktijken aan te vullen in de 

wet elektronische handel en door de invoering in deze wet van de transversale bepalingen die een 

functionele gelijkstelling beogen. De afnemer van een online dienst weet nu al veel beter welke 
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garanties hij kan eisen van een betrouwbare online verkoper. Ook de verkoper moet er beter van 

worden, gezien hij nu beter op de hoogte is van de verplichtingen waar hij tenminste aan moet 

voldoen.  

 

Tot slot kunnen we er op wijzen dat de aanpassing van de bestaande wetgeving aan deze nieuwe vorm 

van contracteren, die in de toekomst steeds belangrijker zal worden, dan wel een grote stap vooruit 

heeft gemaakt maar nog niet tot zijn eindpunt is gekomen. Door de moeilijke verwezenlijking van een 

technologisch neutrale wetgeving en door de constante evolutie van elektronische technologieën, zal 

de wetgever zich in de toekomst vermoedelijk nog meer moeten specialiseren in de technische materie 

van wat men het “internetrecht” zou kunnen noemen. Zo zien we dat juristen ook in de toekomst 

onmisbaar zullen blijven en zij zich ook steeds meer zullen moeten specialiseren om weerwerk te 

kunnen bieden aan onze steeds sneller evoluerende maatschappij.  
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