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VERKLARING 

 

Amsterdam, april 2022 

 

 

Betreft : Verklaring inzake elektronische handtekening Ondertekenen.nl 

 

 

Via het platform “Ondertekenen.nl/Signhost.com” (onderdeel van Evidos) kunnen 

documenten worden voorzien van een elektronische handtekening. Dit kan 

geschieden met een standaard elektronische handtekening, een geavanceerde 

elektronische handtekening en een gekwalificeerde elektronische handtekening. 

Hiermee wordt de authenticiteit van het document gewaarborgd. Voor de 

authenticatie zijn er verschillende middelen ter verificatie van de identiteit 

beschikbaar. De mate van identificatie verschilt per gebruikersgroep en varieert van 

fysieke identificatie tot online verificatiemiddelen. Via het platform van Evidos kan 

de gebruiker uit verschillende middelen kiezen, zoals DigiD, iDEAL, iDIN, SMS en 

itsme.  

 

In de Europese eIDAS-verordening zijn de vereisten met betrekking tot elektronische 

handtekeningen opgenomen. Alle elektronische handtekeningen die via het 

platform gecreëerd worden voldoen aan de eisen uit de eIDAS-verordening. De 

bewijskracht van het ondertekende document is afhankelijk van het door de 

verzender gekozen authenticatiemiddel of combinatie van meerdere gestapelde 

authenticatiemiddelen. 

 

De gekwalificeerde elektronische handtekening staat conform art. 3:15a BW en de 

eIDAS-verordening gelijk aan de handgeschreven handtekening. Via het platform 

van Evidos kan deze worden gegenereerd (via een gekwalificeerd certificaat 

conform de EU-trustlist). De standaard elektronische handtekening en de 

geavanceerde elektronische handtekening kunnen daarnaast dezelfde juridische 

waarde hebben als de handgeschreven handtekening. Dit hangt af van de door de 

gebruiker gekozen (betrouwbare) identificatiemethode en omstandigheden. Het 

platform van Evidos biedt diverse manieren om dit mogelijk te maken.  

 

Tot slot kan middels het gebruik van een elektronische handtekening voldaan 

worden aan de eisen uit artikel 156a Rv, waarmee wordt bewerkstelligd dat het via 

het platform ondertekende document kan worden aangemerkt als elektronische 

onderhandse akte. De elektronisch onderhandse akte heeft dezelfde dwingende 

bewijskracht als de papieren onderhandse akte. 

 

 

Getekend, 

 

 

Mr. S.G. Ras 

Partner van ICTRecht en juridisch adviseur van Ondertekenen.nl 

 


