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De gevolgen van het niet stuiten van een vordering zijn zo
groot dat de praktijkjurist geneigd is vast te houden aan oude
gebruiken en formaliteiten. Voor een aantal van deze gebrui-
ken en formaliteiten kan echter de vraag worden gesteld of dit
wel terecht is en of ‘we’ het niet onnodig ingewikkeld en for-
meel maken.

In dit blad is vorig jaar stilgestaan bij de ‘oude gewoonte’ om
een stuiting (mede) aan de cliënt van een advocaat te sturen.1
Uit die bijdrage bleek dat die gewoonte in veel gevallen niet
‘nodig’ is en dat kan worden volstaan met een stuiting aan het
adres van de advocaat. Ook aardig om in dit verband te noe-
men is het feit dat de Hoge Raad recent duidelijk heeft
gemaakt dat claimstichtingen en -verenigingen de verjaring
kunnen stuiten van een vordering tot schadevergoeding van
degenen voor wier belangen zij volgens hun statuten
opkomen.2

Deze bijdrage gaat over een andere ‘oude gewoonte’ die voor
herziening vatbaar is. Namelijk die om een stuiting altijd
schriftelijk te doen, zelfs wanneer de rest van de communicatie
per e-mail plaatsvindt. Het idee daarachter is dat het schrifte-
lijkheidsvereiste van art. 3:317 BW te allen tijde in de weg zou
staan aan een stuiting per e-mail. In dit artikel zullen wij toe-
lichten dat die vrees ongegrond is. Daarbij zullen we eerst
ingaan op de vraag of een stuiting per e-mail rechtsgeldig is en
vervolgens enkele vragen opwerpen die in geval van e-mail-
communicatie spelen met het oog op de ontvangsttheorie van
art. 3:37 lid 3 BW.

1 Rechtsgeldigheid van een stuiting per e-mail
Art. 3:317 BW bepaalt in lid 1:

‘De verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van
een verbintenis wordt gestuit door een schriftelijke aanma-
ning of door een schriftelijke mededeling waarin de
schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming
voorbehoudt.’

In deze paragraaf zal worden bekeken of een e-mailbericht nu
wel of niet schriftelijk is in de zin van deze bepaling.

* Mr. E.M. van Orsouw en mr. A.M. Morssinkhof zijn advocaat bij
Kennedy Van der Laan te Amsterdam.

1. P. Memelink, Stuiting van verjaring en de volmacht van de advocaat,
MvV 2013, 2, p. 52-59.

2. HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:766.

Het begrip geschrift is in de wet en de rechtspraak niet gedefi-
nieerd.3 In de literatuur wordt een geschrift omschreven als:
‘iedere drager van verstaanbare leestekens die een gedachte-
inhoud vertolken’.4 Elk materiaal dat leestekens bevat, vol-
staat. Een computeruitdraai valt hier zonder meer onder. Er
zijn bovendien argumenten aan te voeren om leestekens in
elektronische vorm op een gegevensdrager als zodanig te
beschouwen.5 Maar dat lijkt voor discussie vatbaar en een
schuldeiser zal een discussie met onzekere uitkomst over de
– bijna filosofische – vraag of elektronische gegevens onder de
in de literatuur gebruikte noemer ‘verstaanbare leestekens’
kunnen worden geschaard bij een onderwerp als verjaring het
liefst willen vermijden.

Lange tijd lijkt te zijn aangenomen dat uit de wettekst zelf
volgt dat de elektronische vorm niet mag worden gebruikt
wanneer de schriftelijke vorm is voorgeschreven.6 Wettelijk
zou enkel het nieuwe art. 156a Rv7 stuiting met zekerheid via
elektronische weg mogelijk maken. Op grond van art. 156a Rv
kunnen onderhandse akten onder bepaalde voorwaarden elek-
tronisch worden opgemaakt. Een onderhandse akte vereist
– ook in de elektronische vorm en anders dan de stui-
ting – echter een handtekening. Om gelijk te worden gesteld
met een schriftelijke handtekening dient te zijn voldaan aan
art. 3:15a BW, dat een voldoende betrouwbare methode voor
authenticatie als voorwaarde stelt. Een ‘gewone’ elektronische
handtekening in de vorm van een naam, al dan niet vergezeld
van een ingescande handtekening, lijkt in dat kader niet te vol-

3. Pitlo/Hidma & Rutgers 2003, Bewijs nr. 47.
4. Pitlo/Rutgers & Krans 2014, Bewijs, nr. 70.
5. Pitlo/Rutgers & Krans 2014, Bewijs, nr. 70 en M. van Stekelenburg, De

betere byte in de strijd om het gelijk, Delft: Eburon Academic Publishers
2010, p. 65. Een aardige vraag is hoe een door de ontvanger uitgeprint e-
mailbericht in dit licht moet worden bezien. Overigens zal een schuldei-
ser zijn lot niet graag afhankelijk maken van het printgedrag van zijn
schuldenaar, nog los van de vraag hoe een schuldeiser zou moeten bewij-
zen dat zijn stuitingse-mail (tijdig) is uitgeprint.

6. Zie bijvoorbeeld R.E. van Esch, De vermogensrechtelijke gelijkstelling
van een elektronisch gegevensbestand met een geschrift, Computerrecht
2011/123; H.J. Snijders, Elektronische naast schriftelijke vorm van over-
eenkomsten en andere rechtshandelingen (II, slot), WPNR (2010) 6864,
p. 842; Beenders 2014, T&C Burgerlijke Rechtsvordering, art. 156a Rv,
aant. 1; M.L. Hendrikse, De nieuwe regeling aangaande elektronisch ver-
zekeren kritisch beschouwd, NTHR 2010/4, p. 149; H.N. Schelhaas, Lex
imperfecta: schriftelijk = elektronisch, maar niet altijd, NTBR 2010/28
en E.C. Kraan-Beekman, Elektronisch contracteren, maar toch de pen
(moeten) hanteren?, Contracteren 2009/3, p. 80.

7. ‘Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze
bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan
de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer’, Wet van
1 juli 2010, Stb. 2010, 222.
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staan. De vraag wanneer wel sprake is van een voldoende
betrouwbare methode voor authenticatie is nog niet zo mak-
kelijk te beantwoorden.8 Een stuiting door middel van een
elektronische onderhandse akte brengt dus een onnodig ver-
zwarende eis (voorzien van een elektronische handtekening)
met zich. Dat rijmt zich moeilijk met het idee dat de mogelijk-
heid om elektronisch te stuiten belemmeringen zou moeten
wegnemen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt echter dat het niet, althans niet
altijd, nodig is om een elektronische stuiting in de vorm van
een onderhandse akte te gieten. In zijn toelichting bij de tot-
standkoming van de wet waarbij onder andere voornoemd art.
156a Rv is ingevoerd, heeft de wetgever met betrekking tot
diverse eenzijdige rechtshandelingen de elektronische vorm
uitdrukkelijk toelaatbaar geacht, waaronder het aanbod, de
ingebrekestelling en stuiting van de verjaring.9 Voor de stui-
ting is dit aan de orde gekomen in een reactie op vragen van de
Eerste Kamer over het feit dat het wetsvoorstel niet expliciet
de mogelijkheid tot elektronische stuiting adresseerde. De
minister pareerde deze ‘lacune’ in het wetsvoorstel met het
volgende standpunt:10

‘De leden veronderstellen dat het wetsvoorstel niet de
mogelijkheid opent om een verjaring langs elektronische
weg te stuiten, terwijl dat volgens deze leden onder
omstandigheden zeer gewenst kan zijn. (…) Het feit dat de
wet voor een rechtshandeling de schriftelijke vorm voor-
schrijft, behoeft er niet aan in de weg te staan dat aan die
eis kan worden volstaan langs elektronische weg. Zie
Kamerstukken I 2003/04, 28 197, C, p. 6. Zie ook Asser-
Hartkamp 4-11, nr. 218, waarin erop wordt gewezen dat
onder omstandigheden een elektronische verklaring met
een geschrift gelijk kan worden gesteld. Als voorwaarden
waar een rechtsgeldige stuiting langs elektronische weg aan
moet voldoen, kan gedacht worden aan vergelijkbare voor-
waarden als die zijn opgesomd in artikel 6:227a, eerste lid,
BW.’

Kortom, volgens de minister zou een stuiting per e-mail onder
omstandigheden moeten kunnen. Maar onder welke omstan-
digheden dan? De minister noemt in dit verband art. 6:227a
BW. Art. 6:227a BW11 stelt voorwaarden waarlangs obligatoi-
re overeenkomsten elektronisch tot stand kunnen komen. Een
dergelijke overeenkomst moet volgens het artikel raadpleeg-
baar door partijen zijn, de authenticiteit moet ‘in voldoende
mate’ gewaarborgd zijn en het moet mogelijk zijn om zowel

8. Van Stekelenburg 2010, p. 214, zie ook Pitlo/Rutgers & Krans 2014,
nr. 72.

9. Mede aan de hand daarvan concludeert Snijders dat de elektronische
vorm in beginsel gebruikt kan worden voor alle rechtshandelingen waar-
voor de wet de schriftelijke vorm voorschrijft en dat het dus niet noodza-
kelijk is dat de wet die mogelijkheid uitdrukkelijk openstelt, Snijders
2010, p. 844 en 845.

10. Kamerstukken I 2008/09, 31358, C, p. 6.
11. ‘Aanpassingswet inzake elektronische handel’, Wet van 13 mei 2004, Stb.

2004, 210.

het moment van totstandkoming van de overeenkomst als de
identiteit van partijen ‘met voldoende zekerheid’ vast te stel-
len. Wanneer de vereiste standaard in een concreet geval is
bereikt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval,
waaronder de stand van de techniek, de aard van de overeen-
komst en de hoedanigheid van partijen.12

De verwijzing van de minister naar deze voorwaarden in
art. 6:227a BW riep bij de Eerste Kamer de nadere vraag op of
twijfel door de wetgever zou moeten worden weggenomen
door een eenduidige regel te formuleren.13 De minister rea-
geerde daar als volgt op:14

‘De voorwaarden zoals opgesomd in artikel 6:227a, eerste
lid, BW bieden de praktijk naar mijn inschatting
voldoende houvast. Mij hebben geen signalen bereikt dat
de praktijk behoefte heeft aan een nadere wettelijke rege-
ling. Ik zie daarvoor dan ook geen aanleiding.’

Volstrekte helderheid biedt de minister echter hiermee niet.
Want wat wordt precies bedoeld met ‘kan gedacht worden aan
vergelijkbare voorwaarden’ als in art. 6:227a lid 1 BW? Daar-
bij helpt ook niet dat dit artikel open normen bevat en boven-
dien gericht is op een meerzijdige rechtshandeling, zodat een
vertaalslag moet worden gemaakt naar de eenzijdige stuitings-
handeling.15 In de literatuur is dan ook betoogd dat het ondui-
delijk is in hoeverre stuiting via de elektronische weg mogelijk
is16 en zelfs dat elektronische verklaringen ‘stuk’ zouden lopen
op de forse eisen van art. 6:227a BW.17 Sommige auteurs hou-
den daarom vast aan het advies om, al dan niet zekerheids-
halve, per brief te blijven stuiten.

Duidelijk is echter wel dat dit niet de bedoeling van de minis-
ter is. De soep lijkt ook niet zo heet te worden gegeten, omdat
volgens de wetsgeschiedenis het uitgangspunt bij art. 6:227a
BW is dat voor de elektronische vorm van obligatoire overeen-
komsten geen hogere eisen gelden dan voor de schriftelijk
vorm. Zo licht de minister in de Tweede Kamer toe:18

‘Bij het hanteren van deze vereisten dient steeds te worden
bedacht dat het artikel een rechtens gelijke behandeling
van schriftelijk en langs elektronische weg tot stand geko-
men overeenkomsten beoogt. Dit zal bijvoorbeeld mee-
brengen dat voor de invulling van de onder b, c, en d
genoemde relatieve maatstaven (“in voldoende mate”;
“met voldoende zekerheid”) aansluiting zal moeten wor-
den gezocht bij het “papieren” rechtsverkeer. (…) Voor

12. Valk 2013, T&C Burgerlijk Wetboek, art. 6:227a BW, aant. 2c.
13. Kamerstukken I 2009/10, 31358, D, p. 3.
14. Kamerstukken I 2009/10, 31358, E, p. 4.
15. Zie bijvoorbeeld Snijders 2010, p. 844.
16. I. van der Zalm, De (on)mogelijkheid van elektronische stuiting in het

verzekeringsrecht, AV&S 2011/4; Schelhaas 2010/28; Kraan-Beekman
2009, p. 81.

17. T.H.M. van Wechem, Wetsvoorstel 31 358: een hamerstuk met losse
eindjes, Contracteren 2010/1, p. 4.

18. Kamerstukken II 2001/02, 28197, 3, p. 52.

302  M v V  2 0 1 4 ,  n u m m e r  1 1  

Dit artikel van BJu Tijdschriften is gemaakt voor Rechtsorde



  

gelijkstelling is niet meer nodig dan dat een gelijke mate
van zekerheid bestaat. (…) Met behulp van het woord “vol-
doende” kan hier de grens op de juiste plaats worden
getrokken. Voorts dient te worden bedacht dat het artikel
niet meer doet dan aangeven in welke gevallen bedoelde
gelijkstelling in ieder geval plaatsvindt. Het is daarom zelfs
niet ondenkbaar dat de rechter in een concreet geval tot de
conclusie komt dat gelijkstelling op zijn plaats is, ook al is
niet aan alle vier genoemde voorwaarden voldaan.’

In de Eerste Kamer aangevuld met:19

‘De gedachte hierachter is dat artikel 227a lid 1 beoogt
enige criteria te geven aan de hand waarvan kan worden
vastgesteld of de in een bepaald geval gekozen elektroni-
sche wijze van totstandkoming een volwaardige (functio-
nele) equivalent is van – dat wil zeggen gelijkwaardige
waarborgen biedt als – de schriftelijkheidseis die voor de
desbetreffende overeenkomst geldt. Aangezien de ratio
voor deze schriftelijkeheidseis niet voor alle overeen-
komsten hetzelfde behoeft te zijn, zal voor equivalentie
ook niet steeds en in alle gevallen voldaan hoeven zijn aan
alle voorwaarden.’

Bij een vertaalslag van de in art. 6:227a BW neergelegde
waarborgen voor elektronische overeenkomsten naar de elek-
tronische stuiting kan dus houvast worden gezocht in de voor-
waarden die gelden voor een ‘papieren’ stuiting. In dat ver-
band kan wat betreft raadpleegbaarheid worden opgemerkt
dat een e-mailbericht veelal (ten minste) even goed is terug te
zoeken als een brief.20 Met betrekking tot de waarborgen
omtrent authenticiteit, het moment van totstandkoming
– oftewel de datering van een e-mailbericht – en de identiteit
van partijen kan worden opgemerkt dat die zijn ingegeven
vanuit de gedachte dat met elektronische gegevens (vrij een-
voudig) gemanipuleerd kan worden. Dat lijkt echter net zo
goed te gelden voor papieren stukken. Actuele mogelijkheden
voor vervalsing en verveelvoudiging maken dat het origineel
slechts op basis van diepgaande scheikundige analyse nog van
een kopie kan worden onderscheiden.

Daar komt nog bij dat, gelet op de ontvangsttheorie (waarover
hierna meer), het in beginsel aan de verzender is om bewijs te
leveren van de authenticiteit van een stuiting en het tijdig
bereiken van de stuiting aan het adres van de schuldenaar,
zodat (bewijs)problemen op die punten in beginsel voor reke-
ning van de verzender komen. Ten aanzien van de identiteit
van partijen kan bovendien nog worden opgemerkt dat, zoals
in het voorgaande al aan de orde is geweest, voor schriftelijke
stuiting geen handtekening vereist is. Het valt dan ook niet

19. Kamerstukken I 2003/04, 28197, C, p. 5-6.
20. Waar voor de één zal gelden dat deze brieven kwijtraakt maar elektro-

nisch heel handig is in het bewaren van e-mails (in goed gerubriceerde en
makkelijk raadpleegbare mapjes), zal voor de ander gelden dat deze juist
heel secuur is met het opbergen van brieven in goed gesorteerde mappen
terwijl een e-mail nog wel eens per ongeluk wordt verwijderd of ‘ver-
dwijnt’ in een eindeloos volle inbox.

zonder meer in te zien dat een elektronische stuiting op dit
punt extra maatregelen vergt.21

Tot slot is niet onbelangrijk dat een stuitingsbericht per e-mail
vaak deel uitmaakt van een e-mailconversatie waarin door de
wederpartij op het stuitingsbericht is gereageerd. Discussie
over de authenticiteit, de datering en de persoon van de
verzender en ontvanger van de stuitingsmail is dan niet of
nauwelijks mogelijk. Ook in zoverre moeten de aan de volgens
art. 6:227a BW te stellen eisen aan een stuiting per e-mail wor-
den gerelativeerd.

Rechtspraak over de schriftelijkheid van een elektronische
stuiting waar het bovenstaande aan kan worden getoetst, is er
vrijwel niet. In de enige ons bekende uitspraak ter zake, heeft
de Rechtbank Rotterdam weinig moeite met gelijktrekking:22

‘De rechtbank is voorts van oordeel dat de strekking van
artikel 3:317 BW als hiervoor vermeld met zich brengt dat
er een ruime uitleg wordt gegeven aan het begrip “schrifte-
lijk”. Gelet op de tegenwoordige stand van de communica-
tie kunnen een e-mail en de daarbij gevoegde bijlagen in
beginsel als schriftelijke mededelingen worden aange-
merkt, waarbij het niet ter zake doet of de e-mail dan wel
de bijlage door de ontvanger daadwerkelijk wordt uitge-
print. In casu is er geen aanleiding van dit beginsel af te
wijken, nu [gedaagde] een professionele, grote en deskun-
dige partij is.’

Deze uitspraak staat weliswaar op zichzelf, maar past wel in
het beeld dat de eveneens spaarzame rechtspraak over het
schriftelijkheidsvereiste bij andere rechtsfiguren geeft. Zo is
door de Rechtbank Amsterdam – zonder nadere toelich-
ting – geoordeeld dat een ingebrekestelling per e-mail voldoet
aan de daarvoor geldende vereisten.23 Daarnaast heeft de Kan-
tonrechter in Leeuwarden een opzegging per e-mail ‘gelet op
de tegenwoordige stand van de communicatie’ gelijkgesteld
met een schriftelijke opzegging.24 Ook de Kantonrechter in
Arnhem lijkt in beginsel geen bezwaar te hebben tegen een
opzegging per e-mail.25

Dat een stuiting per e-mailbericht rechtsgeldig is, lijkt al met al
in de meeste situaties goed verdedigbaar. Waar bij een stuiting
per e-mail wellicht meer haken en ogen aan zitten, is de vraag
wanneer de stuiting een geadresseerde heeft bereikt in de zin
van art. 3:37 BW, en de daarmee samenhangende bewijslast.

21. Valk 2013, T&C Burgerlijk Wetboek, art. 227a BW, aant. 2c, onder
‘Identiteit van partijen’.

22. Rb. Rotterdam 2 november 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BU4426,
r.o. 4.6.

23. Rb. Amsterdam 21 november 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BC0337,
r.o. 4.11.

24. Rb. Leeuwarden 14 september 2011, ECLI:NL:RBLEE:2011:BT2352,
r.o. 7.

25. Rb. Arnhem 6 maart 2006, ECLI:NL:RBARN:2006:AV3919.
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2 Stuiting per e-mail en art. 3:37 BW
De eerste zin van lid 3 van art. 3:37 BW bepaalt: ‘Een tot een
bepaalde persoon gerichte verklaring moet, om haar werking
te hebben, die persoon hebben bereikt.’ De tweede zin bevat
een nuancering:

‘Nochtans heeft ook een verklaring die hem tot wie zij was
gericht, niet of niet tijdig heeft bereikt, haar werking,
indien dit niet tijdig bereiken het gevolg is van zijn eigen
handeling, van de handeling van personen voor wie hij
aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die zijn
persoon betreffen en rechtvaardigen dat hij het nadeel
draagt.’

Vrijwel algemeen aanvaard is de ‘ontvangst-vernemings-
theorie’.26 Verzending alleen is onvoldoende om te kunnen
spreken van bereiken in de zin van art. 3:37 lid 3 BW. Even-
min is het nodig dat de ontvanger daadwerkelijk kennis heeft
genomen van de verklaring (de ontvangsttheorie). Van belang
is dat de geadresseerde over de verklaring kan beschikken en er
kennis van kan nemen. De bewijslast rust op degene die zich
op de gevolgen van de verklaring beroept. In geval van een
stuiting zal dat de verzender zijn.

Duidelijk lijkt dat bij toepassing van art. 3:37 lid 3 BW op e-
mailberichten geldt dat de geadresseerde wordt bereikt op het
moment dat hij zichzelf toegang kan verschaffen tot het
bericht,27 maar daarmee blijven interessante vragen bestaan.
Want hoe zit het bijvoorbeeld met een e-mailbericht dat in
een spamfilter belandt of door problemen met de service pro-
vider niet wordt gelezen? Voor wiens rekening komt een aan
ontvangst in de weg staande computercrash of een hacker?28

En wat te denken van een geadresseerde die zijn mailbox niet
opent, bijvoorbeeld omdat hij inmiddels een ander e-mailadres
gebruikt? Wanneer heeft de verzender in die gevallen bewezen
dat zijn verklaring de ander heeft bereikt, althans dat zijn
bericht de geadresseerde niet heeft bereikt, maar dit voor diens
rekening komt?

Asser/Hartkamp & Sieburgh melden in dit verband:29

‘(…) zo dit door technische redenen onmogelijk is
(bijvoorbeeld doordat het bericht na aankomst bij de
geadresseerde of diens service provider per ongeluk wordt
gewist of doordat het ten gevolge van een storing bij de ser-
viceprovider of de computer van ontvanger niet door de

26. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III* 2010/183.
27. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III* 2010/183; H.J. Snijders, Het berei-

ken van een geadresseerde (per e-mail) (I) en (II), WPNR (2001) 6444
en 6445 en Voulon, Automatisch contracteren, Leiden: Leiden Universi-
ty Press 2010, p. 201. Het nog door Snijders gemaakte onderscheid tus-
sen de ‘mailbox-ontvangsttheorie’ en de ‘computerontvangsttheorie’ is
inmiddels achterhaald. De momenten van ontvangst op de mailserver en
op de persoonlijke computer vallen thans veelal samen.

28. Voorbeelden deels ontleend aan H.J. Snijders, Het bereiken van een
geadresseerde (per e-mail) (I), WPNR (2001) 6444, p. 434.

29. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III* 2010, nr. 183.

laatste kan worden geopend), zulks in beginsel voor risico
van de ontvanger is. Ook hier zal echter onder omstandig-
heden, mede gelet op de technische uitvoering van het
e-mailberichtensysteem, anders moeten worden geoor-
deeld (…).’

Wat betreft het te gebruiken adres heeft de Hoge Raad aange-
geven:30

‘Als adres in vorenbedoelde zin kan in beginsel – behou-
dens andersluidend beding – worden aangemerkt de
woonplaats van de geadresseerde in de zin van art. 1:10
BW, dan wel, indien de mededeling een zakelijke kwestie
betreft, het zakelijke adres van de geadresseerde, en voorts
het adres waarvan de afzender op grond van verklaringen
of gedragingen van de geadresseerde mocht aannemen dat
deze aldaar door hem kon worden bereikt, bijvoorbeeld
diens postbus, e-mailadres of ander adres dat bij recente
contacten tussen partijen door de geadresseerde is
gebruikt.’

De afzender dient dus een e-mailadres te gebruiken waarvan
de geadresseerde de indruk heeft gewekt dat hij daarop kan
worden bereikt. De voorwaarde dat dit een persoonlijk
e-mailadres zou moeten zijn, lijkt niet zonder meer te worden
gesteld. Verzending van een e-mailbericht naar een weinig
gebruikt of in ongebruik geraakt e-mailadres volstaat in begin-
sel niet.

Of een e-mailadres voldoende wordt gebruikt om courant te
zijn, zal niet altijd duidelijk zijn. Het is in ieder geval niet aan
te raden een stuiting te versturen aan een e-mailadres waarmee
niet eerder is gecommuniceerd en waarvan niet zeker is dat dit
het courante adres is dat door de geadresseerde wordt
gebruikt.

Wanneer de geadresseerde een stuitingse-mail beantwoordt,
kan de ontvangst van die e-mail in ieder geval niet met succes
worden ontkend. Uit een reactie blijkt immers dat het bericht
zijn bestemming heeft bereikt. Die redenering lijkt de Recht-
bank Rotterdam in haar in paragraaf 2 aangehaalde uitspraak
ook te hebben gevolgd:31

‘Ook aan de stelling van [gedaagde] dat de betreffende
mail niet was gezonden aan personen die bevoegd waren
[gedaagde] te vertegenwoordigen, gaat de rechtbank voor-
bij. Uit het tegenvoorstel dat [gedaagde] heeft gedaan en
de vaststellingsovereenkomst waarin onderhavige vorde-
ring ook wordt vermeld, blijkt dat het voorstel in ieder
geval bij de bevoegde personen van [gedaagde] terecht is
gekomen.’

30. HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4104.
31. Rb. Rotterdam 2 november 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BU4426,

r.o. 4.6.
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Om bewijsproblemen te voorkomen, lijkt het dan ook
raadzaam om te vragen om een ontvangstbevestiging. Of een
automatische ontvangstbevestiging altijd volstaat, kunnen wij
technisch niet beoordelen. In de literatuur wordt deze optie
wel genoemd als mogelijkheid om bewijs veilig te stellen.32

3 Conclusie
De mogelijkheid om per e-mail te stuiten is niet expliciet wet-
telijk geregeld en de toelichting van de minister dat deze
mogelijkheid wel bestaat, is niet op alle punten eenduidig te
noemen. De praktijk zou dan ook gebaat zijn bij meer duide-
lijkheid. Het wordt tijd dat de minister dat signaal oppikt.

En in de tussentijd? In deze bijdrage hebben we laten zien dat
stuiting per e-mail mogelijk is. De minister vindt dat en ook
rechters lijken zich flexibel op te stellen ten aanzien van het
schriftelijkheidsvereiste bij rechtshandelingen als de stuiting
en de ingebrekestelling. Met het oog op art. 3:37 lid 3 BW is
het echter wel van belang om bewijs veilig te stellen dat de
stuitingse-mail de geadresseerde heeft bereikt door goed na te
denken over het te gebruiken e-mailadres en de wijze waarop
een stuiting per e-mail wordt verstuurd.

32. Van Stekelenburg 2010, p. 65.
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