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Elektronisch Verzekeren: Algemeen  
¢  Elektronisch verzekeren kent 4 belangrijke 

aspecten: 
1)  Totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst 

langs elektronische weg 
2)  Standaardvoorwaarden en E-verzekeren 
3)  Mogelijkheid van elektronische onderhandse akte 
4)  Elektronische mededelingen van en aan de 

verzekeraar  
In deze voordracht zullen de aspecten 1 en 2 aan 
de orde komen. 
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Elektronisch Verzekeren 
Totstandkoming (1) 

¢  Art. 6:217 BW: aanbod en aanvaarding 
¢  Aanbod en aanvaarding zijn eenzijdig, gerichte 

rechtshandelingen 
¢  Art. 3:33 BW: wil en verklaring 
¢  Art. 3:37 lid 1 BW: verklaringen zijn in beginsel 

vormvrij 
¢  Conclusie: (verzekerings)overeenkomst kan langs 

elektronische weg tot stand komen  
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Elektronisch Verzekeren: 
Totstandkoming (2)  
Wanneer komt een overeenkomst langs elektronische weg tot stand? 
1) A stuurt B een e-mail met de vraag een offerte uit te brengen voor een 
bepaalde dienst: uitnodiging tot het doen van een aanbod 
2) (Elektronisch) verzenden aan A door B van de offerte is het doen van 
een aanbod aan A 
3) Aanvaarding van dit aanbod door A door middel van e-mail aan B doet 
de overeenkomst tot stand komen 
4) Op welk moment? ‘’Bereiken’’ ex art. 3:37 lid 3 BW: 
Mailboxontvangsttheorie vs. computerontvangsttheorie      
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Elektronisch Verzekeren: 
Totstandkoming (3) 

¢  Uit Parl Gesch Boek 3 BW blijkt dat voor niet-elektronisch 
berichtenverkeer de (geobjectiveerde) ontvangsttheorie geldt.  

¢  Mailboxontvangsttheorie is een toepassing van de 
geobjectiveerde ontvangsttheorie en wordt in de literatuur 
veelal als uitgangspunt genomen. Zie bijv. Martius diss. 2008 
en Voulon WPNR 2011. Zie ook 6:227c lid 3 BW.  

¢  Computerontvangsttheorie ligt ook niet voor de hand omdat 
deze neerkomt op in PG Boek 3 BW afgewezen 
vernemingstheorie.  

Typ hier de footer 5 



Elektronisch Verzekeren: 
Totstandkoming (4)  
¢  3 nuanceringen van de mailbox-ontvangsttheorie 
1)  Elektronisch bericht bereikt de geadresseerde niet door 

eigen handeling van deze laatste (bijv. zelf aanbrengen 
spamfilter). Zie ook GC Kifid 2017-129, r.o. 4.3. 

2)  Elektronisch bericht bereikt geadresseerde niet door 
handeling van een persoon waarvoor de geadresseerde 
aansprakelijk is (bijv. ingeschakelde provider). Zie ook GC 
Kifid 2017-129, r.o. 4.3. 

3)  Elektronisch bericht bereikt geadresseerde niet door een 
omstandigheid omtrent de persoon van de geadresseerde 
(bijv. afsluiten e-mail adres wegens wanbetaling).    

Typ hier de footer 6 



Elektronisch Verzekeren: 
Totstandkoming (5) 
¢  Hoe is de bewijslast geregeld in het kader van de al dan niet ontvangst van de 

elektronische verklaring? 
1)  Hoofdregel: de bewijslast van de correcte aanbieding ex art. 3:37 lid 3 BW 

wordt gelegd bij de afzender. Dit volgt uit 150 Rv en HR 8 september 1995, 
NJ 1996, 567. Zie ook GC Kifid 2017-872, 2017-172 en 2016-055. 

2)  Exhibitieplicht ex art. 843a Rv. kan bij dit bewijs m.i. een belangrijke rol spelen 
zowel ingeval de geadresseerde een eigen server heeft als ook bij gebruik 
van de server van de provider. Zie in algemene zin Ekelmans diss. 2010, p. 
84. Zie ook GC Kifid 2017-872 r.o. 4.6. 

3)  Met het arrest van de Hoge Raad van 11 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1834 
r.o. 3.6.6 is het niet meer van belang of een bescheiden bij een partij zelf of 
een derde aanwezig is nu de Hoge Raad Raad expliciet overweegt dat de 
werking van art. 843a lid 1 Rv zich ook uitstrekt tot derden. Zie ook 
wetsvoorstel 33079 – zie art. 162a lid 1 Rv – . De invoering van dit 
wetsvoorstel heeft overigens vertraging opgelopen nu de minister eerst wil 
bezien in hoeverre het gehele bewijsrecht moet worden herzien. Zie 
Kamerstukken II, 2013-2014, 33079, nr. 6, p. 3.  Typ hier de footer 7 



Standaardvoorwaarden en E-verzekeren 
(1) 

¢  Voor algemene voorwaarden geldt dat zij voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter 
beschikking moeten zijn gesteld op straffe van vernietiging van de voorwaarden.  

¢  Op de gebruiker rust de bewijslast dat de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft gehad 
van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Zie o.a. HR 11-7-2008, NJ 2008, 416 en 
Algemene Voorwaarden 2017, p. 212-215. 

¢  Volgens de wet heeft de vernietigingsmogelijkheid betrekking op een beding maar het is de 
vraag of het de wederpartij vrijstaat enkel de voor hem nadelige bedingen te vernietigen met 
name als een nadelig en voordelig beding met elkaar verband houden. Een algemene regel 
is niet te geven. De bevoegdheid tot het vernietigen van 1 beding impliceert dat ook de set 
als geheel kan worden vernietigd: HR 17 december 1999, NJ 2000, 140. Zie nader Alg. 
Voorw. 2017, p. 190.   

¢  Het is voor de gebruiker ook mogelijk de voorwaarden langs elektronische weg ter 
beschikking te stellen zij het dat in geval de overeenkomst niet langs elektronische weg tot 
stand komt daarvoor toestemming van de wederpartij vereist is (zie lid 2 en 3). 

¢  In geval een overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, geldt bovengenoemde 
verplichting ook voor kernbedingen, art. 6:227b lid 2 BW. 

¢  Art. 6:230c lid 3 BW stelt een veel soepelere eis: informatie is voor de afnemer gemakkelijk 
elektronisch toegankelijk op een door de dienstverlener meegedeeld adres. Bijv. 
Www.bedrijfx.nl/alg voorwaarden.    
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Standaardvoorwaarden en E-verzekeren 
(2) 
¢  De verhouding tussen art. 6:234 lid 2 en 3 enerzijds en art. 6:230c lid 3 

anderzijds is enigszins problematisch. In geval van toepassing van de laatste 
bepaling is de elektronische weg een vrije keuze van de dienstverlener. In 
geval van toepassing van art. 6:234 lid 2 en 3 is die keuze er niet altijd. 

¢  Een dienstverlener kan de mogelijkheden van art. 6:230c jegens de afnemer – 
ook in geval die laatste beroepsdoeleinden heeft -  altijd inroepen in geval van 
een overeenkomst in de zin van Richtlijn 2006/123 (Dienstenrichtlijn). 
Daaronder vallen niet koopovereenkomsten en financiële dienstverlening. 

¢  Een voorbeeld is een huurovereenkomst van een auto. Zie Hof Arnhem 11 
december 2012, LJN BY5306. Het ging daar overigens om optie 2 van art. 
6:230c. 

¢  Let wel dat ook in geval van art. 6:230c bij sommige ovk. – zie daarover 
hierna – ook de eisen van de ‘duurzame drager’-regelgeving een rol speelt.     
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Standaardvoorwaarden en E-verzekeren 
(3) 

¢  Het begrip ‘ter beschikking stellen langs 
elektronische weg’ ex lid 6:234 lid 2 BW verdient 
nader uitwerking. Dit moet in – volgens lid 2 – op 
zodanige wijze dat deze door de wederpartij kunnen 
worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn 
voor late kennisneming. Is aan deze voorwaarde 
voldaan indien de wederpartij de mogelijkheid heeft 
zelf door middel van internet de toepasselijke 
voorwaarden te raadplegen?  
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Standaardvoorwaarden en E-verzekeren 
(4) 

¢  Ja, meent GC Kifid 2011-85 r.o. 3.3 ‘’(..) Onder deze 
omstandigheden kon Aangeslotene in 
overeenstemming met hetgeen bepaald is in artikel 
6:234 lid 1 aanhef en onder c van het Burgerlijk 
Wetboek ermee volstaan Consument erop te wijzen 
dat deze de verzekeringsvoorwaarden via haar 
website kon lezen en behoefde zij deze 
voorwaarden niet in papieren vorm aan hem toe te 
zenden.’’ 
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Standaardvoorwaarden en E-verzekeren 
(5) 
¢  Meer juist is HR 11 februari 2011, NJ 2011, 571, r.o. 3.4.2: ‘’(..) Ten overvloede wordt 

overwogen dat, anders dan het onderdeel kennelijk voorstaat, een redelijke en op de 
praktijk afgestemde uitleg van de in art. 6:233, onder b, in verbinding met art. 6:234 
vervatte regeling niet meebrengt dat, indien de mogelijkheid tot kennisneming langs 
elektronische weg mag worden geboden, de gebruiker reeds aan zijn uit art. 6:233, onder 
b, voortvloeiende informatieplicht heeft voldaan indien de desbetreffende voorwaarden 
(door een zoekopdracht) op internet kunnen worden gevonden. Uit het systeem van art. 
6:234 (oud) volgt immers - gelijk onder het huidige art. 6:234 het geval is - dat de 
gebruiker het initiatief tot bekendmaking van de algemene voorwaarden moet nemen, en 
wel - zo volgt uit de hier eveneens van betekenis te achten toelichting op art. 6:234 leden 
2 en 3 (nieuw) (vgl. Kamerstukken II 2007-2008, 31 358, nr. 3, p. 9-10) - op zodanige 
wijze dat voor de wederpartij duidelijk is welke voorwaarden op de rechtsverhouding van 
toepassing zijn en dat de wederpartij daarvan eenvoudig kennis kan nemen. Het oordeel 
van het hof dat aan de in art. 6:233, onder b, vervatte norm niet reeds is voldaan indien 
de wederpartij de mogelijkheid heeft zelf door gebruikmaking van internet de 
toepasselijke voorwaarden te raadplegen, is mitsdien juist.’’  
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Standaardvoorwaarden en E-verzekeren 
(6) 
¢  Zie in gelijke zin Hof Arnhem 9 oktober 2012, LJN BX9811, r.o. 3.6: ‘’ Gelet op 

artikel 6:234 lid 2 BW kon ASR er dan ook mee volstaan de voorwaarden bij 
het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg aan [geïntimeerde] 
ter beschikking te stellen, op een zodanige wijze dat deze door haar konden 
worden opgeslagen en toegankelijk waren ten behoeve van latere 
kennisneming. Niet in geschil is dat ASR aan dit voorschrift heeft voldaan: 
[geïntimeerde] heeft immers niet betwist dat zij tijdens de aanvraagprocedure, 
alvorens een overeenkomst tot stand kwam, zich akkoord heeft moeten 
verklaren met de voorwaarden, die zij op dat moment via een hyperlink kon 
inzien, opslaan en printen. Ook daarna kon zij, via de link op het electronische 
polisblad, de voorwaarden (blijven) raadplegen. Het hof dient dan ook van de 
toepasselijkheid en geldigheid van deze voorwaarden uit te gaan.’’   
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Standaardvoorwaarden en E-verzekeren 
(7) 
¢  Maar er is meer – vergelijk art. 77-80 BGfo- : o.a. de Richtlijn 

financiële diensten op afstand, Richtlijn verkoop op afstand van 
financiële diensten aan consumenten, de Richtlijn 
verzekeringsbemiddeling en het BGfo brengen mee dat in de 
praktijk elke wederpartij van de aanbieder een eigen ‘portofolio’ 
moet hebben waarin onder meer de ten tijde van het sluiten 
van de e-overeenkomst geldende en aanvaarde algemene 
voorwaarden zijn opgenomen. Zie Hendrikse/Rinkes, 
Juridische aspecten van Elektronisch verzekeren 2018, § 2.9. 
Dit laatste standpunt wordt ondersteund door diverse 
uitspraken over het begrip ‘duurzame drager’. 
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Standaardvoorwaarden en E-verzekeren 
(8) 
¢  EFTA Hof 27 januari 2010, E-4/09 (Inconsult Anstalt): ‘1.In order for an Internet site to qualify as a 

“durable medium” within the meaning of Article 2(12) of Directive 2002/92/EC of the European 
Parliament and of the Council of 9 December 2002 on insurance mediation, it must enable the customer 
to store the information listed in Article 12 of the Directive. 

¢  2.  In order to qualify as a “durable medium”, an Internet site must enable the customer to store the 
information required under Article 12 of the Directive in a way which makes it accessible for a period of 
time adequate to the purposes of the information, that is, for as long as it is relevant for the customer in 
order to protect his interests stemming from his relations with the insurance intermediary. This may 
cover the time during which contractual negotiations were conducted even if not resulting in the 
conclusion of an insurance contract, the period during which an insurance contract is in force and, to the 
extent necessary, the period after such a contract has lapsed. 

¢  3.  In order to qualify as a “durable medium”, an Internet site must allow for the unchanged 
reproduction of the information stored, that is, the information must be stored in a way that makes it 
impossible for the insurance intermediary to change it unilaterally. 

¢  4.  In order for an Internet site to qualify as a “durable medium”, it is irrelevant whether the 
customer has expressly consented to the provision of information through the Internet.’ 
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Standaardvoorwaarden en E-verzekeren 
(9) 
 
HvJ EU 5 juli 2012 (Content Services), NJ 2012, 542, C-49/11 r.o.37-38 en 42-43: ‘’ De doelstelling van 
richtlijn 97/7 bestaat erin consumenten een ruime bescherming te bieden door hun bepaalde rechten te 
verlenen inzake op afstand gesloten overeenkomsten. Uit punt 11 van de considerans van deze richtlijn volgt 
dat het de doelstelling van de wetgever van de Unie is, te vermijden dat het gebruik van technieken voor 
communicatie op afstand tot een vermindering van de aan de consument verstrekte informatie leidt. In die 
omstandigheden moet worden vastgesteld dat, wanneer informatie die zich op de website van de verkoper 
bevindt enkel toegankelijk is via een aan de consument meegedeelde link, deze informatie niet aan deze 
consument is „verstrekt” en evenmin door hem is „ontvangen” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 97/7. 
(..) 
Daaruit volgt dat de duurzame drager in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 97/7 moet waarborgen dat de 
consument, op dezelfde manier als in geval van een papieren drager, de in deze bepaling vermelde 
informatie in bezit heeft, zodat hij, in voorkomend geval, zijn rechten kan doen gelden. 
 Voor zover een drager de consument in staat stelt de bedoelde aan hem persoonlijk gerichte informatie op te 
slaan, waarborgt dat de inhoud ervan niet wordt gewijzigd en dat de informatie gedurende een passende 
termijn toegankelijk is, en de drager de consumenten de mogelijkheid biedt om deze informatie ongewijzigd 
weer te geven, moet deze drager als „duurzaam” in de zin van deze bepaling worden beschouwd.’’ 
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Standaardvoorwaarden en E-verzekeren 
(10) 
¢  Anders CvB Kifid 2015-037A, r.o. 4.6: ‘’De volgende vraag is of met de verwijzing naar de 

polisvoorwaarden en de hyperlink [website] de polisvoorwaarden zodanig aan 
Belanghebbende ter beschikking zijn gesteld dat deze door Belanghebbende konden 
worden opgeslagen en voor hem toegankelijk waren ten behoeve van latere 
kennisneming. De Commissie van Beroep overweegt in dit verband dat niet kan worden 
verlangd dat de hyperlink ook nu nog werkt. Niet (voldoende) weersproken is dat de 
hyperlink ten tijde van het ontstaan van de schade en het beroep van de Verzekeraars op 
de polisvoorwaarden nog werkte en dat voldoet naar het oordeel van de Commissie van 
Beroep in elk geval aan de in dit opzicht te stellen eisen. Belanghebbende heeft ten 
aanzien van de hyperlink gesuggereerd dat die niet direct leidde naar een specifieke set 
polisvoorwaarden, maar naar een algemene website. Volgens Belanghebbende voldoet 
dat niet aan de eisen voor terbeschikkingstelling. Naar het oordeel van de Commissie 
van Beroep kan niet de eis worden gesteld dat de hyperlink direct leidde naar één 
specifieke set polisvoorwaarden. Maatstaf is of Belanghebbende met gebruik making van 
de hyperlink op eenvoudige wijze de toepasselijke polisvoorwaarden heeft kunnen vinden 
en in redelijkheid geen verwarring heeft kunnen bestaan welke polis voorwaarden van 
toepassing waren. Of aan deze maatstaf in dit geval is voldaan, hangt af van de inrichting 
van de website waarheen de hyperlink leidde.’’   
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Standaardvoorwaarden en E-verzekeren 
(11) 
¢  HvJ EU 25 januari 2017, ECLI:EU:C:2017:38 (BAWAG), r.o. 

44: ‘’ Gelet op met name de punten 40 tot en met 42 van het 
onderhavige arrest, is dit het geval wanneer een website het 
de betalingsdienstgebruiker mogelijk maakt de aan hem 
persoonlijk gerichte informatie op zodanige wijze op te slaan 
dat deze gedurende een voor het doel van de informatie 
gepaste periode kan worden geraadpleegd en ongewijzigd 
kan worden gereproduceerd. Een website kan voorts slechts 
als ‘duurzame drager’ in de zin van de voornoemde bepaling 
worden aangemerkt indien noch de betalingsdienstaanbieder 
noch de professional die belast is met het beheer van deze 
website, eenzijdig de inhoud ervan kan wijzigen.’’  Zie over 
deze uitspraak onder andere Hellegers NTHR 2017-4 en 
Schaub TvC 2017-4.  
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Standaardvoorwaarden en E-verzekeren 
(12) 
¢  In gelijke zin GC Kifid 2017-670, r.o. 4.10: ‘’De Commissie stelt vast dat de tussen partijen 

gesloten verzekeringsovereenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen zodat 
Verzekeraar conform art. 6:233 aanhef en onder b jo. 6: 234 lid 2 BW aan zijn informatieplicht 
kan voldoen door Consument via elektronische weg een redelijke mogelijkheid te bieden om van 
de algemene voorwaarden kennis te nemen. Gelet op het bepaalde in art. 6:234 lid 2 BW diende 
Verzekeraar de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische 
weg op een zodanige wijze aan Consument ter beschikking te stellen, dat deze door hem 
konden worden opgeslagen en toegankelijk waren ten behoeve van latere kennisneming. Hieruit 
volgt dat de informatie op een duurzame drager dient te worden aangeboden, zodat de 
wederpartij (Consument) de informatie kan opslaan en gewaarborgd is dat de inhoud ervan niet 
wordt gewijzigd en dat de informatie gedurende een passende termijn toegankelijk is. Zie Hof 
van Justitie EU van 5 juli 2012, ECLI:EU:C:2012:419 (zaak C-49/11, Content Services) en GC 
Kifid 15 juni 2015, 2015-169. Dit houdt in dat een website slechts als duurzame drager kan 
worden aangemerkt indien de gebruiker (Verzekeraar) noch de beheerder van de website de 
inhoud ervan eenzijdig kan wijzigen. Zie Hof van Justitie EU van 25 januari 2017, ECLI:EU:C:
2017:38 (zaak C-49/11, BAWAG). De Commissie stelt vast dat Verzekeraar heeft nagelaten 
bewijs aan te leveren waaruit blijkt dat het pdf-bestand op zijn website niet door hem kon 
worden gewijzigd. Ook heeft Verzekeraar nagelaten aannemelijk te maken dat de Voorwaarden 
gedurende een passende termijn ongewijzigd beschikbaar waren. Het voorgaande leidt tot de 
slotsom dat Verzekeraar niet heeft aangetoond dat is voldaan aan de vereisten van art. 6:234 lid 
2 BW.’’   Typ hier de footer 19 



Standaardvoorwaarden en E-verzekeren 
(13): Conclusies 
1. Het verwijzen naar enkel een website waarop de algemene voorwaarden te vinden zijn is in 
ieder geval onvoldoende voor zover art. 6:230c lid 3 BW niet van toepassing is. Zie ook HR 
11 februari 2011.   
2. Een hyperlink direct naar de toepasselijke voorwaarden is – althans in gevallen waarbij het 
begrip ‘duurzame drager’ in EU richtlijnen een rol speelt – evenwel niet voldoende. Dit is aan 
de orde bij EU richtlijnen inzake o.a. consumenten en financieel terrein, in feite dus niet bij 
B2B tenzij financieel. Dit waarborgt niet dat de wederpartij de voorwaarden gedurende de 
looptijd in ongewijzigde vorm kan raadplegen. Zie ook r.o. 44 van HvJ EU 25 januari 2017 
(Bawag), r.o. 4.10 van GC Kifid 2017-670 en r.o. 4.4 van GC Kifid 2015-169.  
3. Nu een personal page op de website van de gebruiker ook geen optie is nu de 
voorwaarden dan niet buiten de invloedssfeer verkeren van de gebruiker is het de meest 
veilige optie voor de gebruiker om de toepasselijke voorwaarden voor of bij het sluiten van de 
overeenkomst aan de wederpartij als set te mailen. Wel moet de gebruiker in dat geval – zie 
EFTA-hof uitspraak onder punt 65 – maatregelen nemen die ertoe strekken dat het vrijwel 
zeker is dat de klant de informatie opslaat omdat het e-mail bericht zelf geen duurzame 
drager is. Zie Hellegers NTHR 2017-4, p. 175 en Schaub TvC 2012-2, p. 76.    
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