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I. Inleiding
In 1994 schreef G.G. Zwanikken in dit tijdschrift een 
artikel over de vraag of een faxkopie van een vol
macht zelf ook een rechtsgeldige schriftelijke vol
macht oplevert.2 Hij zag zich door technologische 
ontwikkelingen (de komst van de fax, of beter: het 
explosief toegenomen gebruik daarvan) genood
zaakt een antwoord te zoeken op deze vraag. Nu, 
achttien jaren van ontwikkeling verder, doet zijn 
artikel nog steeds opgeld. Gelet op de (voornamelijk 
digitale) ontwikkelingen sindsdien is het evenwel 
tijd voor een aanvulling.3

II. E-mail en apps
De computer heeft in de afgelopen jaren langzamer
hand een centrale rol opgeëist. Tegelijkertijd is een 
goed deel van ons leven en de handelingen die wij 
dagelijks verrichten gedigitaliseerd. Dit soort ont
wikkelingen heeft de juridische praktijk ook niet 
ongemoeid gelaten en men kan wel stellen dat deze 
onomkeerbaar is veranderd. Een van de belangrijk
ste ontwikkelingen is de email. De afgelopen tien 
jaren heeft het gebruik van email ook in het zakelijk 
verkeer een enorme vlucht genomen. Was vroeger de 
komst van de postmap een van de dagelijkse hoogte
punten, tegenwoordig stroomt de emailbox gedu
rende de dag vol met tientallen berichten. Men kan 
wel stellen dat de ‘gewone’ brief verdrongen is door 
de elektronische post.4 Maar niet alleen de post is 
elektronisch geworden, ook andere handelingen wor
den door apps, widgets etc. eenvoudiger te verrich
ten.5 En tegelijk lastiger, vanuit juridisch oogpunt 
althans.
Aangezien onze wetgeving niet zo ‘technologieneu
traal’ is opgesteld als de wetgever meende,6 vormen 
deze nieuwe ontdekkingen, die de meest vooruitstre
vende opsteller van het Burgerlijk Wetboek (hierna 
‘BW’) nog niet had kunnen voorzien, tevens nieuwe 
juridische hobbels, een juridisch onontgonnen ter
rein. En net als Zwanikken in 1994, lopen wij anno 
2012 in de praktijk tegen vragen aan die bij het 
opstellen van de wet als science fiction zouden zijn 
afgedaan.

III. Schriftelijke volmacht bij e-mail
(i) Is de elektronische volmacht een schrifte-

lijke volmacht?
In de praktijk, met name in de hectische transactie
praktijk, vindt een goed deel van de communicatie 
plaats via email. Veelal worden stukken eerst per 
email heen en weer gezonden, voordat een definitie

ve versie wordt geprint. En dan gebeurt het ook met 
grote regelmaat dat stukken de dag van passeren, de 
‘closing’, pas worden ondertekend en per email wor
den verstuurd. Inclusief volmachten.
Beschikt de notaris in dat geval over een schriftelijke 
volmacht op grond waarvan hij de akte kan passeren 
en die hij, op grond van het bepaalde in art. 44 Wna, 
aan de akte hecht? Of vormt de print van de vol
macht slechts bewijs van een afgegeven mondelinge 
volmacht en dient de notaris in zijn akte te verklaren 
dat hem van het bestaan van de volmacht genoeg
zaam is gebleken?7 Indien de wet dwingendrechtelijk 
een schriftelijke volmacht voorschrijft8 wordt in dat 
geval dus niet voldaan aan het vormvereiste, hetgeen 
in beginsel nietigheid van de volmacht tot gevolg 
heeft!9

In deze bijdrage ga ik na of een volmacht bij email 
volstaat in gevallen waarvoor de wet dwingendrech
telijk een schriftelijke volmacht voorschrijft.10
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aangehaald teneinde de turbulente technologische ontwik
kelingen in een bepaalde periode te benadrukken (onder 
meer door Ronald Reagan in de State of the Union 1986).
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3. In dit artikel onderzoek ik de juridische aard van digitale 
volmachten en behandel ik niet de wenselijkheid daarvan of 
deontologische vraagstukken die daar onverbrekelijk mee 
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4. Zie in gelijke zin H.P.A.J. Martius in: Elektronisch handels
recht, diss. Heerlen 2007, geactualiseerde handelseditie 
Zutphen: Paris 2008.

5. Een app of widget is een programma voor een mobiele 
telefoon  of tabletcomputer. Een widget is een webapplica
tie en een app is een toepassing. Het verschil tussen deze 
twee is dat een widget een manier is om informatie te be   
kijken, zoals het weer of verkeersinformatie. Een app is 
echt een programma waar je iets mee kunt, zoals bijvoor
beeld een agenda (zie verder LeerWiki.nl).

6. Zie ook H.P.A.J. Martius, Hoe schriftelijk is elektronisch? 
Over post, epost en eakte, WPNR (2007) 6710, p. 459.

7. Art. 44 lid 2 Wna.
8. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij de oprichting van een BV, 

zie art. 2:176 BW.
9. Op grond van het bepaalde in art. 3:39 BW.
10. Waarbij ik nogmaals aanteken dat ik in deze bijdrage geen 

aandacht besteed aan de vraag welke werkwijze het meest 
wenselijk is of zou moeten zijn; om met Snijders te spreken: 
“Het gaat er nu slechts om of gebruik van de elektronische 
vorm als alternatief voor een wettelijk geëiste schrifte-
lijke vorm op zichzelf ongeldig is (…)”, zie: H.J. Snijders, 
Elektronische naast schriftelijke vorm van overeenkomsten 
en andere rechtshandelingen (II, slot), WPNR (2010) 6864, 
p. 843.
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(ii) De volmacht bij fax
(a) de volmacht bij fax is een schriftelijke 

volmacht
Even terug in de tijd.
Het toegenomen gebruik van de fax leidde in de 
praktijk tot vragen omtrent de geldigheid van een 
volmacht die de notaris slechts bij fax en niet origi
neel ontvangen had. Onder verwijzing naar de parle
mentaire geschiedenis van art. 186 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna ‘Rv’) en 
naar diverse rechtspraak, heeft Zwanikken in zijn 
hiervoor vermelde artikel duidelijk beargumenteerd 
dat een faxkopie van een volmacht ook een zelfstan
dige schriftelijke volmacht oplevert.11 Hij conclu
deert:

“Deze gelijkstelling (tussen de kopie (per fax) en 
het origineel, LWK) vindt haar rechtvaardiging 
in de veronderstelling dat op het moment “later” 
zal blijken, dat de kopie gelijk is aan het origi
neel.”

Essentieel lijkt dus te zijn dat er een origineel 
bestaat dat kan worden nagezonden zodat verge
lijking met de kopie later (eventueel) kan plaats
vinden. Daarnaast acht hij het – naar mijn idee 
terecht – van belang dat “de huidige techniek het 
mogelijk maakt bij zowel de verzending als de ont-
vangst het faxbericht te voorzien van een datum, 
tijdstip (…)”. De volmacht is niet noodzakelijkerwijs 
een akte, deze behoeft dus niet te zijn ondertekend.12 
Tegenwoordig is heersende leer dat een faxkopie ook 
een geldige schriftelijke volmacht oplevert.13

(b) de volmacht bij fax en art. 44 Wna
Indien een notariële akte op grond van een of meer 
schriftelijke volmachten wordt gepasseerd, moet de 
notaris deze volmachten aan de akte hechten. Zulks 
overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van art. 44 van 
de Wet op het Notarisambt (hierna ‘Wna’) dat luidt:

“De volmachten waaraan de verschijnende per
sonen hun bevoegdheid ontlenen (…) worden 
aan de akte gehecht.”

Algemeen wordt aangenomen dat met “de volmach-
ten” de originele stukken worden bedoeld.14 De aan
hechting daarvan moet onmiddellijk na onderteke
ning van de akte gebeuren, maar uiterlijk dezelfde 
dag voor de kantoorsluiting.15 
Zwanikken schrijft ook dat indien tijdig nazenden 
van het origineel en aanhechten daarvan aan de akte 
voor kantoorsluiting niet mogelijk is, volstaan kan 
worden met het aanhechten van de faxkopie.16 Deze 
werkwijze is tegenwoordig in de praktijk gebruike
lijk. 
Zoals ik hiervoor schreef levert een faxkopie een zelf
standige originele volmacht op. Met het aanhechten 
daarvan wordt voldaan aan het vereiste van art. 44 
Wna. Ik kan mij niet vinden in hetgeen Huijgen en 
Pleysier schrijven:

“de wet denkt bij schriftelijke volmachten aan 
volmachtakten”.17

Het is me niet duidelijk waarop zij dat baseren en ik 
zie dan ook niet in waarom “schriftelijke volmacht” 
in de Wna anders moet worden ingevuld dan in het 
BW.

(iii) De volmacht bij e-mail
Terug naar het hier en nu.
Zoals ik hiervoor schreef, stuiten we bij het gebruik 
van de volmacht bij email in de praktijk op een 
belangrijke vraag: levert deze nu een schriftelijke vol
macht op? Zoals we hierna zullen zien, biedt de in 
het verleden gevoerde discussie over de faxkopie ook 
in deze tijd antwoord. Maar niet op alle vragen. Hier
na beschrijf ik kort hetgeen in de literatuur over de 
volmacht bij email is geschreven en zal ik vervol
gens afsluiten met een antwoord op de hiervoor 
gestelde vraag.

(a) de volmacht bij e-mail in de literatuur
Zoals ook Huijgen en Pleysier constateren, behan
delt de wet niet de volmacht bij wege van email.18 
Ook in de literatuur heb ik geen bevredigend ant
woord kunnen vinden. Hoopvol las ik de zeer recent 
verschenen nieuwe druk van Waaijers handboek over 
De Notariswet. Daarin wordt wel aandacht besteed 
aan de ultieme vorm van een digitale akte, namelijk 
de akte die ook digitaal verleden wordt.19  Helaas  
mist een verhandeling over de digitale kant van de 
volmacht in het standaardwerk. Daarnaast heeft 
slechts een handjevol schrijvers zich erover uit
gelaten. Een aantal is de mening toegedaan dat  
een volmacht bij email geen schriftelijke volmacht 
oplevert. Zo schrijft Kortmann:

11. Zwanikken, t.a.p., p. 329.
12. Zie o.m.: Zwanikken, t.a.p., p. 329, Asser/Van der Grinten & 

Kortmann 2I* 2011, nr. 26, MvA II, Parl. Gesch. Boek 3, 
p. 285 en Jac. Hijma 2011 (T&C BW), art. 3:71 BW, aant. 3.b.

13. Zie onder meer: Martius, t.a.p., p. 453, C.J. van Zeben en 
J.W. du Pon, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe 
burgerlijk wetboek: parlementaire stukken systematisch 
gerangschikt en van noten voorzien: Boek 6: Algemeen ge
deelte van het verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer 1981, 
p. 290, Asser/Van der Grinten & Kortmann 2I* 2011, nr. 26, 
Zwanikken, t.a.p. en de daarin door hem besproken juris
prudentie, R.J. Holtman, Maar wie redt de notaris?, JBN  
2000, nr. 36, B.C.M. Waaijer, Rechtsvragenrubriek. Volmacht  
per fax, WPNR (1999) 6371, p. 692, W.G. Huijgen en 
A.J.H. Pleysier, De wetgeving op het notarisambt, Deventer: 
Kluwer 2001, p.111, met de kanttekening dat het origineel 
nagezonden en aangehecht moet worden, en in meer alge
mene zin Snijders, t.a.p.

14. Zie onder meer: MelisWaaijer, De notariswet, Deventer: 
Kluwer 2012, p. 112 en p. 149, W.G. Huijgen en  
A.J.H. Pleysier, a.w., p. 111 en P. Blokland, Teksten en  
toelichting op de wet op het notarisambt, Lelystad:  
Koninklijke Vermande 2001, p. 100.

15. Zie MelisWaaijer, a.w., p. 113 en de daar vermelde juris
prudentie en Zwanikken, t.a.p. p. 328 en 329 en de daar 
vermelde jurisprudentie.

16. Zwanikken, t.a.p., p. 328.
17. W.G. Huijgen en A.J.H. Pleysier, a.w., p. 112. Zie in dit ver

band ook hetgeen ik hierna schrijf over elektronische akten.
18. W.G. Huijgen en A.J.H. Pleysier, a.w., p. 112.
19. Zie MelisWaaijer, a.w., p. 119 e.v.
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“Ook een volmacht verleend bij telegraaf, telex 
of fax geldt als schriftelijke volmacht, die ver
leend bij email echter niet.”20

Helaas ontbreekt een toelichting bij deze stellige 
afwijzing. Evenmin kan een onderbouwing daarvan 
worden gevonden bij Haak en Zwitser die ook van 
mening zijn dat een email niet volstaat.21 Huijgen  
en Pleysier behandelen de volmacht per email niet 
als een schriftelijke, maar als een mondelinge vol
macht.22 Opvallend is dat ze daarvoor slechts als 
reden opgeven dat de wet uitgaat van volmacht
akten en de volmacht per email geen akte en der
halve geen schriftelijke volmacht is. Zoals ik hiervoor 
aangaf, zie ik geen reden aan te nemen dat art. 44 
Wna slechts uitgaat van een volmacht in aktevorm. 
In de laatste paragraaf kom ik nog even kort terug 
op de vraag of een volmacht bij email naar huidig 
recht een akte kan zijn.
Aan de andere kant wordt betoogd dat per email 
wel degelijk een rechtsgeldige schriftelijke volmacht 
wordt afgegeven. Ernes verwijst naar hetgeen  
Martius in zijn proefschrift schrijft en stelt dat 
“inmiddels ook e-mail voldoet aan het criterium  
van schriftelijkheid”.23 In zijn proefschrift vergelijkt 
Martius het schriftelijke en elektronische met elkaar 
en worden de verschillen en overeenkomsten nader 
onderzocht. In een artikel in dit tijdschrift schrijft 
Martius:

“Zowel de schriftelijke als de elektronische ver
klaring beschermt tegen overijling en bieden de 
mogelijkheid om het tijdstip van en de inhoud 
van de verklaring te bewijzen.”24

Hij meent dat de schriftelijke en de elektronische 
verklaring gelijkwaardig zijn voor zover het de 
beschermings en bewijsfunctie ten opzicht van de 
mondelinge verklaring betreft.
Snijders behandelt niet met zoveel woorden de vol
macht per email, maar behandelt in een uitvoering 
artikel de elektronische vorm van rechtshandelingen 
in brede zin. Hij schrijft onder meer:

“In de regel doet de elektronische vorm op het 
punt van de kenbaarheid voor geadresseerde en 
de bewijskwaliteit niet onder voor de gewone 
schriftelijke vorm.” 

En even verder: 

“Het gaat er nu slechts om of gebruik van de 
elektronische vorm als alternatief voor een  
wettelijk geëiste schriftelijke vorm op zichzelf 
ongeldig is en dat is dus niet (meer) zo.”25

Naar mijn idee stelt hij terecht dat de minister 
analogische  toepassing van art. 6:227a BW inzake de 
elektronische overeenkomst op eenzijdige rechts
handelingen bepleit, wanneer deze over het uitbren
gen van een verklaring op elektronische wijze zegt:

“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 regeling. Ik zie 
daarvoor dan ook geen aanleiding.”26

(b) de volmacht bij e-mail is een schriftelijke 
volmacht

1. onderscheid scankopie en volmacht in email
Bij beantwoording van de vraag of een volmacht per 
email een schriftelijke volmacht oplevert, maak ik 
onderscheid tussen enerzijds de gescande volmacht 
die als een bijlage per email wordt verzonden (de 
‘scankopie’) en anderzijds de volmacht die wordt 
afgegeven in de tekst van een emailbericht.

2. de scankopie
Vanuit juridisch oogpunt bestaat mijns inziens geen 
verschil tussen de scankopie per email en de vol
macht die per fax wordt verstuurd. In beide gevallen 
ondertekent de volmachtgever het origineel en 
wordt vervolgens een digitale kopie daarvan aan een 
specifiek adres van de beoogde ontvanger verstuurd, 
die deze kopie uitprint. Het emailbericht vermeldt 
de datum en het tijdstip van zowel verzending als 
ontvangst. Ik zie derhalve niet in waarom een vol
macht die als bijlage per email verstuurd wordt 
anders behandeld moet worden dan een faxkopie 
van een volmacht. Naar analogie met de faxkopie, 
levert de scankopie van een volmacht evengoed een 
rechtsgeldige schriftelijke volmacht op, die op grond 
van art. 44 Wna aan de akte wordt gehecht.

3. de volmacht in de email
Bovenstaande vergelijking met de werkwijze ten 
aanzien van de faxkopie gaat niet op indien de vol
macht is vastgelegd in de tekst van een email. In dat 
geval is immers geen sprake van een origineel waar
van een elektronische kopie verstuurd wordt. Het 
digitale bericht is zelf het origineel.
Ten aanzien van overeenkomsten is dit probleem op 
Europees niveau behandeld. Europese regelgeving 
op het gebied van de elektronische handel heeft tot 
gevolg gehad dat in het BW een aantal artikelen is 
toegevoegd waardoor de elektronische handel een 
eigen plek heeft gekregen.27 Het art. 6:227a beoogt 

20. Asser/Van der Grinten & Kortmann 2I* 2011, nr. 26.
21. K.F. Haak en R. Zwitser, Opdracht aan hulppersonen,  

Deventer: Kluwer 2003, p. 26.
22. W.G. Huijgen en A.J.H. Pleysier, a.w., p. 112.
23. A.L.H. Ernes, Tussenpersonen, Zutphen: Paris 2008, p. 89, 

waarin hij verwijst naar het hiervoor in de vierde voetnoot 
aangehaalde proefschrift van H.P.A.J. Martius.

24. H.P.A.J. Martius, Hoe schriftelijk is elektronisch? Over post, 
epost en eakte, WPNR (2007) 6710, p. 455.

25. Snijders, t.a.p., p. 843.
26. Zie Snijders, t.a.p., p. 844 en de daarin opgenomen ver

wijzing naar de Nadere memorie van antwoord, Kamer
stukken I, 2009/10, 31 358, E, p. 453.

27. Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel van 
13 mei 2004, Stb. 2004, 210.
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een gelijke behandeling van overeenkomsten die 
langs elektronische weg tot stand zijn gekomen en 
overeenkomsten die op schriftelijke wijze gesloten 
zijn. Daartoe stelt het een aantal voorwaarden. 
Indien aan deze voorwaarden is voldaan, is in ieder 
geval sprake van een rechtsgeldig tot stand ge 
komen overeenkomst. De voorwaarden zijn:28

–  de overeenkomst moet raadpleegbaar door 
partijen zijn;

–  de authenticiteit van de overeenkomst moet 
voldoende gewaarborgd zijn;

–  het moment van totstandkoming moet met 
voldoende zekerheid kunnen worden vast
gesteld;

–  de identiteit van partijen moet met voldoende 
zekerheid worden vastgesteld.

De open normen uit het artikel zullen moeten wor
den ingevuld naar de omstandigheden van het 
geval.29 Dat houdt in dat gekeken moet worden naar 
onder meer de stand van de techniek, de aard van de 
overeenkomst, de hoedanigheid van partijen enzo
voorts.30 Uit de parlementaire geschiedenis van het 
artikel vloeit voort dat ook indien niet aan alle ver
eisten voldaan is, het niet ondenkbaar is dat een 
overeenkomst tot stand komt, het gaat om de gelijk
schakeling tussen het online en offline rechtsver
keer.31 De minister schrijft:

“Deze systematiek (dat het niet altijd noodzake
lijk is dat aan alle gestelde voorwaarden voldaan 
wordt, LWK) heeft het – gelet op de ratio van de 
richtlijn en het streven van de regering het elek
tronisch contracteren te bevorderen – grote 
voordeel dat voor het gebruik van de elektro
nische wijze van totstandkoming geen verder
gaande belemmeringen worden opgeworpen dan 
voor de traditionele papieren overeenkomst.”32

Zoals hiervoor aan de orde kwam, zou de gelijk
schakeling tussen online en offline eveneens moge
lijk moeten zijn bij eenzijdige rechtshandelingen. 
Zoals ook Snijders aangeeft, kunnen voor dat doel de 
voorwaarden die zijn opgenomen in art. 6:227a BW 
op zodanige wijze worden aangepast, dat daaraan de 
eenzijdige rechtshandeling te toetsen is. Een vol
macht in een email zou derhalve aan de volgende 
voorwaarden moeten voldoen om als schriftelijk te 
gelden:

1) de volmacht moet raadpleegbaar door zowel 
volmachtgever als gevolmachtigde zijn;
2) de authenticiteit van de volmacht moet vol-
doende gewaarborgd zijn;
3) het moment van totstandkoming van de vol-
macht moet met voldoende zekerheid kunnen wor-
den vastgesteld; en
4) de identiteit van volmachtgever moet met vol-
doende zekerheid worden vastgesteld.

Een volmacht per emailbericht zal eenvoudig aan 
de eerste en derde voorwaarde kunnen voldoen.  

Het emailbericht dient op zodanige wijze te zijn 
opgemaakt en verzonden dat volmachtgever en 
gevolmachtigde het op elk gewenst moment het 
kunnen raadplegen, zonder daartoe extra inspan
ning te leveren dan wel extra kosten te maken. Het 
tijdstip van verzending en ontvangst wordt automa
tisch door de betrokken computers geregistreerd. 
Daarnaast is het voor de verzender nog mogelijk ont
vangst en leesbevestigingen te vragen.
Vaststellen dat aan het tweede en het vierde vereiste 
voldaan is, zal evenwel lastiger zijn. De authenticiteit 
van een digitale volmacht is immers lastiger vast te 
stellen dan een op schrift gestelde. Zoals Blei 
Weissmann  ook opmerkt:

“De inhoud van elektronische berichten of 
bestanden kan vrij eenvoudig en ongemerkt 
worden gemanipuleerd, indien er niet voldoende 
maatregelen zijn genomen ter beveiliging daar
van.”33

Die manipuleerbaarheid achteraf is uiteraard een 
van de grootste verschillen tussen de online en 
offline  werkelijkheid. Een goede oplossing is het 
bericht te coderen, of de volmacht van online naar 
offline te brengen: uitprinten dus.34

Het vaststellen van de identiteit van volmachtgever 
en gevolmachtigde is voor de notaris op grond van 
onder meer de Wna en de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren al een verplicht onderdeel 
van zijn werkzaamheden. Voor op schrift gestelde 
stukken gebeurt dat doorgaans door de handteke
ning van volmachtgever op kantoor te laten zetten, 
dan wel deze door een andere notaris te laten legali
seren. In geval van een volmacht in een email zal de 
notaris zich extra moeten inzetten teneinde de iden
titeit van de volmachtgever onomstotelijk vast te 
stellen.

4.  Conclusie: gebruikswaarde volmacht bij 
email in de praktijk

Voor de praktijk is het relevant een onderscheid te 
maken tussen de volmacht als scankopie en de vol
macht in de tekst van een emailbericht. De vraag 
naar de rechtsgeldigheid van een volmacht bij email 
is immers gedeeltelijk te beantwoorden door de oude 
discussie omtrent de geldigheid van de volmacht bij 

28. Zie art. 6:227a lid 1 ad.
29. MvT, Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 53.
30. Y.G. Blei Weismann, Groene Serie Verbintenissenrecht, 

Burgerlijk Wetboek Boek 6, art. 227a, aant. 22 e.v.
31. MvT, Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 53 en MvA I, 

Kamerstukken I 2003/04, 28 197, C, p. 56.
32. MvA I, Kamerstukken I 2003/04, 28 197, C, p. 56.
33. Y.G. Blei Weismann, Groene Serie Verbintenissenrecht, 

Burgerlijk Wetboek Boek 6, art. 227a, aant. 31.
34. Zie in dezelfde zin: MvA I, Kamerstukken I 2003/04, 28 197, 

C, p. 9.
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faxkopie naar het heden te halen. Onder de destijds 
gestelde vereisten, zou ik de scankopie zonder meer 
willen beschouwen als schriftelijke volmacht. De 
werkwijze die in de praktijk ontstaan is, waarbij op 
basis van een scankopie gepasseerd wordt en welke 
scankopie vervolgens aan de akte gehecht wordt, 
levert mijns inziens geen gevaar op voor de geldig
heid van de op basis daarvan verrichtte rechtshan
delingen.

Bij de volmacht in de tekst van een email ben ik 
evenwel meer terughoudend. In theorie zal deze  
– gesteld dat aan alle hiervoor besproken vereisten 
voldaan is – ook tot een rechtsgeldig afgegeven, 
schriftelijke volmacht kunnen leiden. In de praktijk 
zal de notaris echter niet snel geneigd zijn de open 
normen van art. 6:227a BW (“voldoende gewaar-
borgd”, “met voldoende zekerheid”) zelf te inter
preteren en vast te stellen of hij al dan niet een 
schriftelijke volmacht in zijn hand (of op zijn beeld
scherm) heeft. Daarvoor zijn de consequenties te 
ernstig.35

5. Een nieuw art. 3:71a BW
In de huidige tijd is gebruik van email niet meer weg 
te denken uit de praktijk. De huidige wetgeving ech
ter blijkt niet zodanig technologieneutraal te zijn 
opgesteld, dat het gebruik van digitale documenten 
naadloos is in te passen. Om die reden, mede inge
geven door Europese regelgeving, is de wet aan die 
nieuwe omstandigheden aangepast. Onderdeel 
daarvan is de regeling omtrent elektronische over
eenkomsten. Naar mijn idee is het noodzakelijk deze 
regeling uit te breiden naar eenzijdige rechtshande
lingen, meer in het bijzonder naar schriftelijke vol
machten. Daartoe zou een nieuw art. 71a aan de titel 
‘Volmacht’ in Boek 3 BW kunnen worden toege
voegd, luidende:

“Waar in de wet een schriftelijk afgegeven vol
macht wordt voorgeschreven, wordt daaronder 
mede verstaan een volmacht die op zodanige 
wijze is opgemaakt dat de volmachtgever en 
gevolmachtigde in staat zijn om de inhoud van 
de volmacht op te slaan op een wijze die de 
inhoud ervan toegankelijk maakt voor toekom
stig gebruik gedurende een periode die is af 
gestemd op het doel waarvoor de volmacht 
bestemd is te dienen, een ongewijzigde repro
ductie van de inhoud van de volmacht mogelijk 
is en het moment van totstandkoming van de 
volmacht met voldoende zekerheid kan worden 
vastgesteld, waarbij de identiteit van volmacht
gever met voldoende zekerheid kan worden 
vastgesteld.”36

Zoals ik hiervoor ook schreef, gaat de Wna naar mijn 
idee van hetzelfde volmachtbegrip uit als het BW en 
zal derhalve aanhechting van een uitgeprinte 
email(bijlage) volstaan. Aanpassing van art. 44 Wna 
is niet nodig.

6.  Nabeschouwing: is de volmacht bij email een 
akte?

Ik sta nog even kort stil bij de eerder aangehaald 
stelling van Huijgen en Pleysier, dat de Wna uitgaat 
van volmachtakten en de elektronische volmacht 
geen akte is. De laatste druk van hun boek dateert 
van ruim voor de invoering van art. 156a Rv en 
logischerwijs  is daarmee dus nog geen rekening 
gehouden. Op grond van dat artikel kan een digitaal 
document, dat dus per definitie geen “geschrift” is, 
toch een onderhandse akte zijn. Een elektronische 
volmacht is een onderhandse akte indien:
1) deze is ondertekend;
2) bestemd is om tot bewijs te dienen; en
3) op zodanige wijze is opgemaakt dat het 
degene  ten behoeve van wie de akte bewijs oplevert, 
in staat stelt om de inhoud van de akte op te slaan op 
een wijze die deze inhoud toegankelijk maakt voor 
toekomstig gebruik gedurende een periode die is 
afgestemd op het doel waarvoor de akte bestemd is te 
dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de 
inhoud van de akte mogelijk maakt.37

Digitale ondertekening kan blijkens de parlementai
re geschiedenis van art. 3:15a BW op verschillende 
manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld in de vorm van 
een digitale code (zoals een DigiD). Maar ook een 
gescande handtekening voldoet in beginsel.38 De 
scankopie voldoet aan de hiervoor gestelde eisen en 
is derhalve een onderhandse akte. De volmacht die is 
opgenomen in de tekst van een emailbericht echter 
niet.39

35. Zoals ik hiervoor al schreef, het ontbreken van een schrifte   
lijke volmacht waar deze wel is voorgeschreven leidt in 
beginsel, op grond van het bepaalde in art. 3:39 BW, tot een 
nietige volmacht en dus een ongeldige vertegenwoordiging. 
De notaris die in dat geval te lichtvaardig is omgesprongen 
met de volmacht, zal dat duur komen te staan. Zie in dat 
kader ook Holtman, t.a.p. 

36. In dit nieuwe artikel zijn de belangrijkste vereisten uit de 
art. 156a Rv en 6:227a BW opgenomen.

37. Zie de art. 156 en 156a Rv.
38. Dit is althans het uitgangspunt; uiteraard is in bepaalde 

gevallen, afhankelijk van het betrokken belang, een meer 
beveiligde vorm van ondertekening gewenst of vereist.

39. Ervan uitgaande dat het bericht niet op enige wijze digitaal 
ondertekend is.




