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1. Inleiding

De arbeidsmarkt wordt steeds digitaler. Vacatures staan 
vaak uitsluitend online, sollicitaties worden regelmatig ge-
houden in de vorm van een videogesprek en arbeidsover-
eenkomsten worden in toenemende mate elektronisch 
gesloten. Dit laatste roept vooral bij werkgevers juridische 
vragen op, bijvoorbeeld over de elektronische onderteke-
ning van arbeidsovereenkomsten. Om die reden staat dit 
artikel met name vanuit het werkgeversperspectief stil bij 
het algemene juridische kader van elektronische handteke-
ning (par. 2), de elektronische ondertekening van arbeids-
overeenkomsten (par. 3) en enkele praktische tips voor en 
tijdens het elektronische ondertekenproces (par. 4).

2. Het algemene juridische kader van 
elektronische handtekeningen

Het algemene juridische kader van elektronische handteke-
ningen volgt uit Europese en, voor een klein deel, uit Neder-
landse wetgeving. In deze paragraaf omschrijf ik dit kader.
De wetgeving over elektronische handtekeningen volgt 
grotendeels uit de eIDAS-verordening.2 Daarin worden 
drie elektronische handtekeningen gedefinieerd; (i) de 
elektronische handtekening, (ii) de geavanceerde elektro-
nische handtekening en (iii) de gekwalificeerde elektro-
nische handtekening.3 De voornaamste verschillen tussen 
deze handtekeningen zijn de technische eisen die daaraan 
worden gesteld en de rechtsgevolgen die daaraan toekomen. 
Deze verschillen licht ik hierna per handtekening toe.

2.1 De gewone elektronische handtekening
De elektronische handtekening is in de eIDAS-verordening 
gedefinieerd als “gegevens in elektronische vorm die ge-
hecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere gege-
vens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar 
worden gebruikt om te ondertekenen.”4 Deze handtekening 
wordt ten opzichte van de andere elektronische handteke-
ningen ook wel aangeduid als de ‘gewone’ elektronische 
handtekening. Aan deze handtekening zijn verder geen 
(technische) eisen gesteld. Voorbeelden van deze handteke-
ning zijn de scan van een handgeschreven handtekening en 
de standaard handtekening onder een (zakelijke) e-mail.
Het rechtsgevolg van de gewone elektronische handteke-
ning volgt niet uit de eIDAS-verordening, maar is door de 

1 Mr. S.A.K. d’Azevedo is advocaat bij Kennedy Van der Laan in Amsterdam.
2 Verordening (EU) Nr. 910/2014 betreffende elektronische identificatie en 

vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt 
en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EU (“eIDAS-verordening”).

3 Art. 3 lid 10, 11 en 12, en 26 eIDAS-verordening.
4 Art. 3 lid 10 eIDAS-verordening.

Europese wetgever aan de lidstaten zelf gelaten. Bij inter-
nationale kwesties is het goed om dit in het achterhoofd 
te houden, omdat het rechtsgevolg van deze elektronische 
handtekening dus per lidstaat kan verschillen. De Neder-
landse wetgever heeft het rechtsgevolg van de gewone 
elektronische handtekening vastgelegd in artikel 3:15a BW. 
Dit artikel bepaalt samengevat dat een gewone elektroni-
sche handtekening dezelfde rechtsgevolgen heeft als een 
handgeschreven handtekening, indien een methode voor 
ondertekening is gebruikt die voldoende betrouwbaar is, 
gelet op het doel waarvoor de elektronische handtekening 
is gebruikt en alle overige omstandigheden van het geval. 
Concreet zijn die rechtsgevolgen als een methode voor on-
dertekening is gebruikt die voldoende betrouwbaar is dat 
het elektronisch ondertekende bestand gelijk wordt gesteld 
met een onderhandse akte en dwingende bewijskracht 
heeft.5 Is echter een methode voor ondertekening gebruikt 
die onvoldoende betrouwbaar is, dan heeft het elektronisch 
ondertekende bestand slechts vrije bewijskracht.6 De elek-
tronische handtekening is in dat geval dus niet per se ongel-
dig, maar de waardering van het elektronisch ondertekende 
wordt aan de rechter gelaten, die in geval van discussie hier-
over altijd het laatste woord heeft.

2.2 De geavanceerde elektronische handtekening
Anders dan bij de gewone elektronische handtekening, 
worden aan de geavanceerde elektronische handtekening 
wel specifieke (technische) eisen gesteld. Artikel 26 van de 
eIDAS-verordening bepaalt dat deze handtekening moet 
voldoen aan de volgende eisen:
a) zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
b) zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identifi-

ceren;
c) zij komt tot stand met gegevens voor het aanmaken van 

elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, 
met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitslui-
tende controle kan gebruiken, en

d) zij is op zodanige wijze aan de daarmee ondertekende 
gegevens verbonden, dat elke wijziging achteraf van de 
gegevens kan worden opgespoord.

De rechtsgevolgen van de geavanceerde elektronische 
handtekening worden, net als bij de gewone elektronische 
handtekening, bepaald door artikel 3:15a BW. Ook hier moet 
dus per geval getoetst worden of de methode die is gebruikt 
voor ondertekening voldoende betrouwbaar is gelet op het 
doel waarvoor de elektronische handtekening is gebruikt en 
alle overige omstandigheden van het geval.

5 Art. 156a en 157 lid 2 Rv.
6 Art. 152 Rv.
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2.3 De gekwalificeerde elektronische handtekening
Aan de gekwalificeerde elektronische handtekening 
worden, in vergelijking met de gewone en geavanceerde 
elektronische handtekening, de meeste (technische) eisen 
gesteld. Zo moet deze handtekening, naast de eisen die 
gelden voor de geavanceerde elektronische handtekening, 
aangemaakt zijn met een gekwalificeerd middel voor het 
aanmaken van elektronische handtekeningen dat is geba-
seerd op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische 
handtekeningen.7

Tegenover deze (was)lijst aan (technische) eisen staat dat de 
gekwalificeerde elektronische handtekening op grond van 
de eIDAS-verordening altijd hetzelfde rechtsgevolg heeft als 
een handgeschreven handtekening.8 Daarnaast moet een 
gekwalificeerde elektronische handtekening die op een in 
een lidstaat gekwalificeerd certificaat is gebaseerd, in alle 
andere lidstaten als gekwalificeerde elektronische hand-
tekening erkend worden.9 Het gebruik van deze elektroni-
sche handtekening biedt in zoverre dus de meeste rechtsze-
kerheid. De keerzijde is echter dat deze handtekening niet 
makkelijk geplaatst kan worden door werknemers omdat 
zij in de regel geen toegang hebben tot de benodigde infra-
structuur en de kosten voor het plaatsen relatief hoog zijn.

3. De elektronische ondertekening van 
arbeidsovereenkomsten

De arbeidsovereenkomst is naar Nederlands recht vorm-
vrij.10 Voor de totstandkoming daarvan zijn daarom uitslui-
tend een aanbod en aanvaarding vereist.11 In principe is het 
dus niet noodzakelijk om de arbeidsovereenkomst te onder-
tekenen, ook niet als de arbeidsovereenkomst elektronisch 
wordt gesloten. Wordt de arbeidsovereenkomst toch onder-
tekend, bijvoorbeeld vanwege bewijstechnische redenen, 
dan kunnen de werkgever en werknemer hiervoor dus naar 
keuze een handgeschreven of elektronische handtekening 
gebruiken. Er zijn echter situaties waarin de wet noopt tot 
het gebruik van een specifieke elektronische handtekening. 
Die situaties licht ik hieronder toe.

3.1 Bedingen waarvoor een schriftelijkheidsvereiste 
geldt

De eerste situatie is die waarin de werkgever en toekomstig 
werknemer elektronisch een arbeidsovereenkomst beogen 
te sluiten met één of meer bedingen die, op straffe van nie-
tigheid, schriftelijk overeengekomen moeten worden. In het 
arbeidsrecht kan specifiek gedacht worden aan:
• het eenzijdig wijzigingsbeding (art. 7:613 BW);
• het boetebeding (art. 7:650 lid 2 BW);
• het proeftijdbeding (art. 7:652 lid 2 BW);
• het concurrentiebeding (art. 7:653 lid 1 sub b BW);
• het tussentijdse opzegbeding (art. 7:667 lid 3 BW); en

7 Art. 3 lid 12 eIDAS-verordening.
8 Art. 25 lid 2 eIDAS-verordening.
9 Art. 25 lid 3 eIDAS-verordening.
10 Art. 7:610 BW.
11 Art. 6:217 lid 1 BW.

• het relatiebeding (HR 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:364 
(Lodder cs/werknemer), r.o. 3.4.2 en 3.4.3).

In eerste instantie lijkt het schriftelijkheidsvereiste dat op 
deze bedingen van toepassing is, geen verband te houden 
met de elektronische ondertekening van een arbeidsover-
eenkomst. Toch is dat wel het geval.
Om het schriftelijkheidsvereiste elektronisch te vervullen 
moet worden voldaan aan de eisen uit artikel 6:227a lid 1 
BW.12 Die eisen brengen mee dat de bovengenoemde be-
dingen langs elektronische weg tot stand gekomen moeten 
zijn en:
a. raadpleegbaar zijn door partijen;
b. de authenticiteit van de bedingen in voldoende mate 

gewaarborgd is;
c. het moment van totstandkoming van de bedingen met 

voldoende zekerheid kan worden vastgesteld; en
d. de identiteit van de partijen met voldoende zekerheid 

kan worden vastgesteld.
Uit de parlementaire geschiedenis bij artikel 6:227a lid 1 BW 
volgt dat de eis onder b. bijvoorbeeld vervuld kan worden 
door het gebruik van een elektronische handtekening die op 
zodanige wijze met het elektronische bestand verbonden is 
dat elke wijziging van gegevens achteraf kan worden opge-
spoord.13 Voorts wordt voor de vervulling van de eis onder d. 
verwezen naar het mogelijke gebruik van een elektronische 
handtekening waarmee een redelijke mate van zekerheid 
verkregen kan worden dat partijen elkaar kunnen identifi-
ceren.14

Daarmee is nog niet duidelijk welke elektronische hand-
tekening precies gebruikt moet worden voor de vervul-
ling van het schriftelijkheidsvereiste. Wel wordt hiermee 
gestuurd richting het gebruik van tenminste een geavan-
ceerde elektronische handtekening. Die handtekening moet 
immers altijd op zodanige wijze aan de daarmee onderte-
kende gegevens verbonden zijn dat elke wijziging achteraf 
van de gegevens kan worden opgespoord.15 Daarnaast moet 
deze handtekening het mogelijk maken om de onderteke-
naar te identificeren.16 Dat lijkt te stroken met de ‘redelijke 
(en dus niet hoge) mate van zekerheid dat partijen elkaar 
kunnen identificeren.’ Verder is relevant dat de geavan-
ceerde elektronische handtekening in de praktijk door le-
veranciers vaak zodanig wordt vormgegeven dat de eisen 
onder a. en c. bij elektronische ondertekening automatisch 
worden vervuld.

12 M.Y. Schaub, ‘art. 6:227a BW’, in: J. Hijma (red.), Groene Serie Vermogens-
recht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, aant. 4; A. Keizer, ‘art. 7:650 BW’, in: 
S.S.M. Peters (red.), Arbeidsovereenkomst, Deventer: Wolters Kluwer 2019, 
aant. 4.

13 Kamerstukken II 2001-2002, 28 197, nr. 3 (MvT), p. 53-54; NB: De parlemen-
taire geschiedenis verwijst specifiek naar het gebruik van een elektroni-
sche handtekening uit artikel 3:15a – c BW (oud). De kwalificatie van elek-
tronische handtekeningen zoals omschreven in paragraaf 2.1 tot en met 
2.3 van dit artikel was toen nog niet aan de orde, omdat die voortvloeit uit 
de eIDAS-verordening die pas later van kracht werd. Zie voor meer uitleg 
over de kwalificatie onder het oude systeem T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘art. 3:15a 
BW’, in: J. Hijma (red.), Groene Serie Vermogensrecht, Deventer: Wolters 
Kluwer 2019, aant. 2.

14 Kamerstukken II 2001-2002, 28 197, nr. 3 (MvT), p. 54.
15 Art. 26 (d) eIDAS-verordening.
16 Art. 26 (b) eIDAS-verordening.
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Gelet hierop is het dus raadzaam om, voor de elektroni-
sche ondertekening van een arbeidsovereenkomst die één 
of meer bedingen bevat die schriftelijk overeengekomen 
moeten worden, de werknemer tenminste een geavan-
ceerde elektronische handtekening te laten gebruiken.17 
Daar heeft vooral de werkgever belang bij. De werkgever is 
immers de partij die zich op dergelijke bedingen zal willen 
beroepen (en eventueel dus ook tegengeworpen kan krijgen 
dat een beding niet aan het schriftelijkheidsvereiste vol-
doet).

  De opgave van bepaalde elementen uit de arbeids-
overeenkomst

De tweede situatie is die waarin de werkgever de elektroni-
sche arbeidsovereenkomst gebruikt als middel om opgave 
te doen van bepaalde elementen uit de arbeidsovereen-
komst.
Op grond van artikel 7:655 lid 1 BW is de werkgever ver-
plicht om binnen een maand na aanvang van de werkzaam-
heden of zo veel eerder als de overeenkomst eindigt aan de 
werknemer een schriftelijke of elektronische opgave te ver-
strekken met ten minste de volgende gegevens:18

a. naam en woonplaats van partijen;
b. de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht;
c. de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid;
d. het tijdstip van indiensttreding;
e. indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, 

de duur van de overeenkomst;
f. de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening 

van de aanspraak;
g. de duur van de door partijen in acht te nemen opzegter-

mijnen of de wijze van berekening van deze termijnen;
h. het loon en de termijn van uitbetaling alsmede, indien 

het loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te ver-
richten arbeid, de per dag of per week aan te bieden 
hoeveelheid arbeid, de prijs per stuk en de tijd die rede-
lijkerwijs met de uitvoering is gemoeid;

i. de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week;
j. of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenre-

geling;
k. indien de werknemer voor een langere termijn dan een 

maand werkzaam zal zijn buiten Nederland, mede de 
duur van die werkzaamheid, de huisvesting, de toepas-
selijkheid van de Nederlandse sociale verzekeringswet-
geving dan wel opgave van de voor de uitvoering van 
die wetgeving verantwoordelijke organen, de geldsoort 
waarin betaling zal plaatsvinden, de vergoedingen 
waarop de werknemer recht heeft en de wijze waarop 
de terugkeer geregeld is;

l. de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of re-
geling door of namens een daartoe bevoegd bestuurs-
orgaan, dan wel de toepasselijke arbeidsvoorwaarden 
op grond van artikel 8 of 8a van de Wet allocatie ar-
beidskrachten door intermediairs;

17 S.R.P. Bastiaans, M.T. Spuijbroek & C. Michielsen, ‘Elektronische identifi-
catie en ondertekening conform eIDAS’, Computerrecht 2019/174, p. 320.

18 Art. 7:655 lid 1 en 3 BW.

m. of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst 
is als bedoeld in artikel 690, dan wel een payrollover-
eenkomst is als bedoeld in artikel 692;

n. of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aan-
gegaan; en

o. of sprake is van een oproepovereenkomst als bedoeld in 
artikel 628a, lid 9 en 10.

Kiest de werkgever ervoor om de opgave elektronisch te 
doen, dan is daarvoor allereerst de uitdrukkelijke instem-
ming van de werknemer vereist.19 Voorts moet de elektro-
nische opgave opgeslagen kunnen worden en toegankelijk 
zijn voor latere kennisname.20 In de context van dit artikel 
is de laatste eis echter het belangrijkst. De elektronische 
opgave moet namelijk door de werkgever ondertekend zijn 
met een gekwalificeerde elektronische handtekening.21

Indien de werkgever de elektronische arbeidsovereenkomst 
gebruikt om gelijktijdig opgave te doen van de voornoemde 
elementen, brengt dit mee dat de werkgever de arbeids-
overeenkomst zelf dus met een gekwalificeerde elektroni-
sche handtekening moet ondertekenen. Voldoet de werk-
gever hier niet aan, dan is de opgave ongeldig en kan de 
werknemer de werkgever in het uiterste geval aansprakelijk 
stellen voor de daardoor veroorzaakte schade.22

4. Aandachtspunten voor en tijdens het 
elektronische ondertekenproces

Verzoekt de werkgever de werknemer in spe om de ar-
beidsovereenkomst elektronisch te ondertekenen met een 
niet-gekwalificeerde elektronische handtekening, dan is 
het zoals gezegd zaak dat de gebruikte methode van on-
dertekening voldoende betrouwbaar is.23 Ter beoordeling 
daarvan zal gekeken worden naar het doel van de elektro-
nische handtekening (in dit geval het sluiten van een ar-
beidsovereenkomst) en alle overige omstandigheden van 
het geval. Hierna licht ik een tweetal omstandigheden toe 
waarmee de werkgever voor en tijdens het elektronische 
ondertekenproces rekening kan of zelfs moet houden om 
ervoor te zorgen dat de gebruikte methode van onderteke-
ning uiteindelijk voldoende betrouwbaar is.
De eerste omstandigheid hangt samen met de plicht die 
de werkgever heeft om voor indiensttreding elke nieuwe 
werknemer te identificeren. Kortgezegd moet de werkgever 
hiervoor naar een origineel identiteitsbewijs vragen en die 
op echtheidskenmerken controleren. Met het identiteitsbe-
wijs kan de werkgever vervolgens een vergelijking maken 
tussen de persoon die voor hem/haar staat en de infor-
matie op het identiteitsbewijs zoals de pasfoto en fysieke 
kenmerken zoals lengte en leeftijd. Een onderdeel van deze 
controle kan tevens inhouden dat de werkgever de nieuwe 
werknemer vraagt om ter plekke een handgeschreven 
handtekening te zetten, zodat die kan worden vergeleken 

19 Art. 7:655 lid 9 BW.
20 Art. 7:655 lid 8 BW.
21 Art. 7:655 lid 3 BW.
22 Art. 7:655 lid 5 BW.
23 Zie par. 2.1 en 2.2.
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met de handtekening op het identiteitsbewijs. Tot slot is van 
belang dat de werkgever een kopie van het identiteitsbewijs 
bewaart.24 Leeft de werkgever deze plicht aantoonbaar na 
dan kan dat bijdragen aan de voldoende betrouwbaarheid 
van een elektronische handtekening. Dat is bijvoorbeeld het 
geval als de nieuwe werknemer de arbeidsovereenkomst 
(die geen beding bevat waarvoor een schriftelijkheidsver-
eiste geldt) elektronisch ondertekent met een scan van een 
handgeschreven handtekening (d.w.z. een gewone elektro-
nische handtekening) die zichtbaar overeenkomt met de 
handtekening die diezelfde werknemer heeft gezet tijdens 
de identiteitscontrole en/of de handtekening op het identi-
ficatiebewijs.
De tweede omstandigheid ziet op gegevens die de werk-
gever gebruikt om een elektronische handtekening te ver-
krijgen. Veelal zijn ondertekenprocessen zo ingericht dat 
een e-mailadres en/of telefoonnummer vereist zijn van de 
ondertekenaar. Het e-mailadres dient dan om de onder-
tekenaar de bestanden toe te sturen die moeten worden 
ondertekend, terwijl het telefoonnummer dient om een 
tweefactor-authenticatie uit te voeren. Gebruikt de werk-
gever hiervoor een zakelijk e-mailadres en telefoonnum-
mer die onder zijn controle staan, dan kan de werkgever de 
werknemer in theorie binden aan arbeidsvoorwaarden die 
hij/zij nooit heeft gezien. Dit lijkt vergezocht, maar om deze 
schijn te voorkomen is aan te bevelen zoveel mogelijk het 
privé e-mailadres en telefoonnummer van de toekomstige 
werknemer te gebruiken.25

5. Conclusie 

Wil je als werkgever de arbeidsovereenkomst elektronisch 
(laten) ondertekenen, wees dan bedachtzaam op de vol-
gende punten:
- Is sprake van een internationale arbeidsovereenkomst, 

dan is relevant dat niet elke elektronische handteke-
ning in elk land hetzelfde rechtsgevolg heeft. Binnen 
de Europese Unie heeft uitsluitend de gekwalificeerde 
elektronische handtekening altijd hetzelfde rechtsge-
volg als een handgeschreven handtekening, maar voor 
werknemers is dat in de regel geen toegankelijk middel.

- Bevat de arbeidsovereenkomst een beding dat schrif-
telijk overeengekomen moet worden, dan is het raad-
zaam om tenminste een geavanceerde elektronische 
handtekening te (laten) gebruiken.

- Wordt de arbeidsovereenkomst gebruikt om gelijktijdig 
opgave te doen van de elementen uit artikel 7:655 lid 1 
BW, dan ben je als werkgever verplicht de arbeidsover-
eenkomst te ondertekenen met een gekwalificeerde 
elektronische handtekening.

- Het uitvoeren van de identificatieplicht en gebruik van 
privégegevens van de toekomstige werknemer kunnen 
bijdragen aan de voldoende betrouwbaarheid van een 
elektronische handtekening.

24 Vgl. https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/stappenplan-
verificatieplicht.

25 Vgl. S.R.P. Bastiaans, M.T. Spuijbroek & C. Michielsen, ‘Elektronische identi-
ficatie en ondertekening conform eIDAS’, Computerrecht 2019/174, p. 321.
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