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1.

•

De Digital Act regelt het gebruik en de juridische gevolgen van de elektronische vertrouwensdiensten: de elektronische handtekening, zegel, tijdsstempel, aangetekende
zending en archivering.

•

De Digital Act maakt een onderscheid tussen gekwalificeerde en gewone elektronische vertrouwensdiensten waaraan een verschillende bewijslast gekoppeld is.

•

Partijen kunnen vrij kiezen tussen beide soorten diensten.

•

In de toekomst, en behoudens uitzonderingen, wordt het verplicht om van gekwalificeerde vertrouwensdiensten gebruik te maken wanneer een wet of reglement een
aangetekende zending, datering of bewaring van documenten oplegt; én men kiest
voor de elektronische weg.

•

Deze verplichting geldt pas binnen enkele jaren, nl. wanneer het gebruik van gekwalificeerde diensten een gangbare praktijk zal zijn bij belangrijke elektronische transacties.

•

Het huidige aanbod van gekwalificeerde elektronische vertrouwensdiensten in België
kan geraadpleegd worden op de website van de FOD Economie.

Wat is de Digital Act?

De Digital Act is de wet van 21 juli 2016 die het gebruik en de juridische gevolgen van de elektronische vertrouwensdiensten regelt. Het gaat voornamelijk om:
•

de elektronische handtekening voor burgers;

•

het elektronisch zegel voor bedrijven en andere rechtspersonen;

•

de elektronische tijdsstempel;

•

de elektronische aangetekende zending;

•

de elektronische archivering;

Deze wet is de Belgische vertaling van de Europese eIDAS-regelgeving. Met uitzondering van
de elektronische archivering gelden de regels van de Digital Act en de eIDAS-Verordening
doorheen gans de Europese Unie.
2.

Wat is het doel van deze wetgeving?

De Digital Act en de Europese eIDAS-Verordening hebben als doel het vertrouwen in het gebruik van de vertrouwensdiensten te stimuleren. De elektronische ondertekening, datering,

verzending en bewaring van informatie zijn bouwstenen van de digitale economie. Zonder vertrouwen in deze bouwstenen blijft digitalisering een drempel. De Digital Act geeft zekerheid
over de juridische gevolgen die aan het gebruik van de vertrouwensdiensten gekoppeld zijn.
Vertrouwen stimuleert het digitaliseren van fysieke transacties en papieren processen.
3.

Hoe stimuleren Digital Act en eIDAS het vertrouwen in elektronische diensten?

Een non-discriminatieprincipe voor alle elektronische diensten en documenten
Dat betekent dat de bewijswaarde van elektronische diensten en documenten niet langer ontkend kan worden, louter omwille van het feit dat ze elektronisch zijn. Bij betwisting van een
elektronisch document of dienst voor de rechtbank, kan de rechter de elektronische dienst of
document niet langer weigeren als bewijsmateriaal, louter omwille van het feit dat ze digitaal
zijn.

Een wettelijk vermoeden van conformiteit voor gekwalificeerde elektronische vertrouwensdiensten
Dit betekent dat bij het gebruik van gekwalificeerde diensten, de integriteit en authenticiteit
ervan niet zomaar in vraag kunnen worden gesteld. Gekwalificeerde vertrouwensdiensten
hebben immers het voorwerp uitgemaakt van grondige controles. Ze bieden dan ook een hoge vertrouwensgarantie die (behalve voor elektronische archivering) juridisch erkend is doorheen de ganse Europese Unie.
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4.

Op welke manier verschillen de bewijsregels bij gekwalificeerde vertrouwensdiensten
en bij gewone vertrouwensdiensten?

Bij gekwalificeerde elektronische vertrouwensdiensten is het aan de partij die ze betwist (bijvoorbeeld de ontvanger van een elektronische aangetekende zending) om aan te tonen dat de
handtekening ongeldig is, dat de zending niet verstuurd is geweest, enz. Er geldt een vermoeden van conformiteit dat gelijk is aan het vermoeden van conformiteit dat geldt in de papieren
of fysieke wereld.
 De betwistende partij draagt de bewijslast.
Bij gewone elektronische vertrouwensdiensten moet de partij die ze gebruikt (bijvoorbeeld de
verstuurder van de elektronische aangetekende zending) zelf bewijzen dat de elektronische
handtekening wel degelijk geldig was, dat het elektronische document niet gemanipuleerd is
geweest, dat een elektronische aangetekende zending wel degelijk verstuurd is geweest, enz.
Er geldt geen vermoeden van conformiteit gelijk aan dat van papieren of fysieke wereld.
 De gebruiker draagt de bewijslast.
5.

Hoe kiezen tussen gekwalificeerde en gewone elektronische vertrouwensdiensten?

De keuze is vrij. Partijen die het risico op discussies over het al dan niet conform zijn van de
elektronische diensten die zij gebruiken willen minimaliseren, doen best beroep op gekwalificeerde diensten. De keuze is volledig aan de gebruiker en kadert in een proces van individueel
risicomanagement. Gekwalificeerde diensten hebben een controleproces door de overheid
ondergaan, dat bepaalde garanties biedt op het vlak van veiligheid en betrouwbaarheid. Gewone diensten kunnen even veilig en betrouwbaar zijn als gekwalificeerde diensten, alleen
hebben zij het controleproces door de overheid niet (of nog niet volledig) doorlopen.
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“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de
goederen- en dienstenmarkt in België.”
6.

Is het gebruik van gekwalificeerde vertrouwensdiensten soms verplicht?

Wanneer een bepaalde wet of reglementering een uitdrukkelijke verplichting tot datering,
aangetekende zending of bewaring van documenten oplegt, wordt het in de toekomst, behoudens uitzonderingen, verplicht om een gekwalificeerde elektronische vertrouwensdienst te
gebruiken. Wanneer er een dergelijke verplichting bestaat, moet de bewijskracht van de elektronische dienst immers equivalent zijn aan die van de papieren dienst. Dit is het principe van
de functionele equivalentie, de kern van het Belgische systeem van de bewijskracht. Een expliciete verplichting tot datering, aangetekende zending of bewaring duidt ook op de nood om
de bewijskracht van bepaalde documenten en handelingen maximaal te waarborgen. Vaak
omwille van redenen van algemeen belang, juridische zekerheid of bescherming van de
zwakkere partij.
7.
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Wanneer treedt de verplichting om in bepaalde gevallen met gekwalificeerde vertrouwensdiensten te werken in werking?

De verplichting om beroep te doen op gekwalificeerde elektronische vertrouwensdiensten
ingeval van een wettelijke daterings-, verzendings- of bewaarplicht, treedt pas in een later
stadium in werking. De verplichting geldt pas wanneer er een voldoende en competitief aanbod van gekwalificeerde diensten op de markt is en het gebruik van gekwalificeerde diensten
een courante en betaalbare praktijk zal zijn. Het wettelijk invoeren van deze verplichting zal
dan nog slechts een formalisering van de reeds bestaande “best practices” zijn. Er wordt
verwacht dat deze verplichting dan ook ten vroegste pas vanaf 2020 in werking zal treden.
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