
e-LEGAL

Elektronische dataverwerking vervangt in sneltempo de traditionele werkprocessen 
op papier. In veel ondernemingen zijn geautomatiseerde processen al goed 
ingeburgerd. Ook de wetgever ondersteunt die evolutie, noodzakelijk voor de 
verdere uitbouw van de digitale economie. Een belangrijke bouwsteen is de 
Digital Act. Die wet trad in september 2016 in werking en wil het vertrouwen in 
elektronische transacties stimu leren. Het centrale idee hierbij is gelijkwaardigheid.

M
et gelijkwaardigheid wordt 

bedoeld dat elektronische 

handelingen door de Digital Act 

dezelfde juridische waarde krijgen als hun 

fysieke tegenhangers. Zo bestaan er 

vandaag al voor een rist courante juridische 

handelingen elektronische en juridisch even 

rechtsgeldige alternatieven. Die digitalise-

ring leidt meestal tot meer efficiëntie en 

kostenbesparingen binnen de onderne-

ming. Maar even zo vaak zijn sommige 

diensten nog in volle ontwikkeling en nog 

niet in België beschikbaar. We zoomen in 

op de belangrijkste juridische handelingen 

waarvoor vandaag al een rechtsgeldig 

digitaal equivalent bestaat.

ELEKTRONISCHE 

HANDTEKENING

Het ondertekenen van een contract of 

document is een heel courante, maar 

daarom niet minder belangrijke juridi-

sche handeling. Om uw akkoord met de 

inhoud van een document te bekrachti-

gen, zet u uw handtekening eronder. 

Digitale juridische tools 
voor uw onderneming
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Dat is een snelle, eenvoudige en juridisch ijzersterke handeling. 

Omdat hoe langer hoe meer contracten elektronisch worden 

rondgestuurd, moeten de betrokken partijen niet langer fysiek 

bijeenkomen voor de ondertekening. Iedereen kan elektro-

nisch ondertekenen. De elektronische handtekening bestaat 

al geruime tijd en in de meest uiteenlopende vormen. 

Zo zijn een scan van een handtekening, een naam onderaan 

een e-mailbericht, biometrische afdrukken, de eID, maar ook 

de pincode die u gebruikt bij pc-banking, allemaal voorbeelden 

van elektronische handtekeningen.

Zodra een elektronische handtekening aan specifieke 

wettelijke kwaliteitseisen voldoet, wordt ze automatisch 

gelijkgesteld met een handgeschreven handtekening. 

Een elektronisch ondertekend contract is dan juridisch 

even sterk als een manueel ondertekend contract.

ELEKTRONISCH AANGETEKENDE ZENDING

Jaarlijks worden in België meer dan 30 miljoen aange-

tekende zendingen verstuurd. Ze worden in de regel 

verstuurd om garanties te krijgen dat de ontvanger de 

boodschap goed heeft ontvangen en er geen discussie 

is over het ogenblik waarop hij die ontvangt.

Dankzij de elektronisch aangetekende zending kan dat 

proces voortaan via e-mail. Niet langer de reguliere post, 

maar een virtuele postbode verzekert de aflevering bij de 

bestemmeling. Een elektronisch aangetekende zending 

die voldoet aan wettelijke kwaliteitseisen krijgt dezelfde 

juridische waarde als een papieren zending. Belangrijk! 

De tegenpartij moet zijn akkoord geven om de aangete-

kende zending langs elektronische weg te ontvangen.

ELEKTRONISCHE ARCHIVERING

De voordelen van elektronisch archiveren zijn significant. 

U bespaart opslagruimte en opzoeken wordt dankzij een 

elektronisch archief een stuk sneller en eenvoudiger. 

TIP

Onderteken een uitzendcontract voortaan digitaal. 

Jaarlijks gaan zo’n 500.000 mensen minstens één 

dag als uitzendkracht aan de slag. Goed voor tien 

miljoen tijdelijke contracten. Tot voor kort moesten 

al die contracten nog met de hand worden onderte-

kend en met de post verstuurd. Een berg papier-

werk en – weinig zinvolle – administratie. Met als bij-

komend risico dat de interimaris zijn contracten in 

de praktijk vaak te laat of soms helemaal niet terug-

stuurde. Sinds kort kunt u een uitzendcontract elek-

tronisch ondertekenen met de elektronische identi-

teitskaart (eID) of een persoonlijke code – 85% van 

alle contracten wordt vandaag elektronisch onder-

tekend. Zo verdwijnt er letterlijk een berg papier-

werk en neemt tegelijk de rechtszekerheid toe, 

want steeds meer overeenkomsten worden tijdig 

verwerkt. Veel uitzendbedrijven bieden bovendien 

een app aan om realtime een match te vinden tus-

sen werkgever en kandidaat en de volledige proce-

dure af te handelen. 

Waarom zou uw bedrijf het niet toepassen? 

Starten is uiterst eenvoudig. Alle info en richtlijnen 

op www.interimsign.be

TIP

Elke burger bezit al een elektronische hand-

tekening. Vaak zonder het te weten! De chip 

in onze elektronische identiteitskaart of eID 

voldoet aan alle kwaliteitseisen en laat toe 

om op een rechtsgeldige manier documenten 

elektronisch te ondertekenen. Maak uw 

klanten of leveranciers daarop attent. Het kan 

uw bedrijf veel tijd en middelen besparen. 

Meer info op www.eid.belgium.be

Steeds meer 
elektronische diensten 
staan op de rand van 
de doorbraak bij het 
grote publiek
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TIP

Enkel elektronische zendingen die 

aan wettelijke kwaliteitseisen (zgn. 

gekwalificeerde zendingen) voldoen, 

krijgen automatisch het juridisch statuut 

van de papieren zending. De FOD 

Economie publiceert op haar website 

de lijst van bedrijven (de virtuele post-

bodes) die gekwalificeerde zendingen 

aanbieden (https://tsl.belgium.be). 

Op dit ogenblik zijn er nog geen gekwa-

lificeerde spelers actief in ons land.
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TIP

U bent niet verplicht om een beroep te doen op een externe 

(gekwalificeerde) archiefdienst. U kunt perfect onder het dak van 

uw eigen bedrijf een gekwalificeerd archief op poten zetten.

Weg dus met alle papier en alles in de cloud? Het verhaal 

is genuanceerder. 

Net als het elektronisch aangetekend schrijven moet 

een elektronisch archief aan wettelijke kwaliteitseisen 

voldoen vooraleer het automatisch juridisch wordt 

gelijkgesteld met een archief op papier. Bovendien 

moet het een audit van de FOD Economie succesvol 

doorstaan. Pas als aan alle voorwaarden is voldaan, 

wordt het een zgn. gekwalificeerde archivering. 

Die kwalificatie heeft als voordeel dat u bij betwisting 

niet moet bewijzen dat de inhoud van het document 

ongewijzigd bleef tijdens het archiveringsproces. 

Een niet-gekwalificeerd archief heeft dat vermoeden 

niet. Een onderneming die verplicht documenten 

voor een bepaalde periode moet archiveren – denk 

aan verzekeringsmakelaars, boekhouders of nota-

rissen – is ook verplicht een gekwalificeerd archief 

te organiseren. Weet wel, die verplichting is nog 

niet van kracht en treedt pas in werking zodra er 

voldoende kwalificeringsdiensten op de markt zijn.

TIP

De Digital Act voert naast de gewone 

elektronisch aangetekende zending 

ook een hybride vorm in. Hierbij 

wordt de zending elektronisch ver-

stuurd, maar op papier afgeleverd aan 

de ontvanger. Dat kan een nuttige 

oplossing zijn wanneer u als bedrijf 

wilt overschakelen op de elektronisch 

aangetekende zending, maar wilt ver-

mijden dat er iets verandert voor uw 

bestemmeling. Bovendien moet u dan 

zijn voorafgaand akkoord niet vragen.


