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JURIDISCHE VERKLARING 
 
Betreft:  Verklaring inzake elektronische handtekening Easyflex 
Door:  ICTRecht B.V. 
Datum:  Februari 2021 
 
 
Easyflex levert bedrijfssoftware om bedrijven en organisaties te automatiseren. 
Daarbinnen (in de workflow) biedt Easyflex de mogelijkheid om onder andere 
documenten en contracten digitaal te ondertekenen: de Digitale Handtekening. 
 
Gebruikers van de Easyflex Digitale Handtekening kunnen in de workflow een 
document uploaden dat ondertekend moet worden. De ondertekenaars worden 
geïdentificeerd (verificatie via e-mail). Bij ondertekening worden de digitale 
gegevens van de ondertekenaar vastgehecht aan het bestand en gehasd 
opgeslagen. Er wordt zowel een hash gemaakt van het origineel als van het 
ondertekende document. Hierdoor kan de inhoud van het document achteraf 
gevalideerd worden. De ondertekenacties (identificerende gegevens 
ondertekenaars, moment van ondertekening en hashes) worden opgenomen in de 
‘digitale vingerafdruk’ en toegestuurd aan de ondertekenaar.  
 
ICTRecht is van mening dat met de Easyflex Digitale Handtekening een elektronische 
handtekening gezet kan worden in de zin van artikel 3(10) eIDAS Verordening.  
 
In principe kunnen bijna alle overeenkomsten en (rechts)handelingen rechtsgeldig 
via de Easyflex Digitale Handtekening tot stand komen, ook als er volgens de wet 
een schriftelijkheidsvereiste geldt (zoals voor het kopen van een woning). Verder is 
ICTRecht van mening dat door de wijze waarop het proces technisch is ingericht, 
gebruikers overtuigend bewijs kunnen leveren ten aanzien van het document dat is 
ondertekend. Kanttekening: het blijft hierbij altijd de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om te (laten) onderzoeken of voor het te ondertekenen document nog 
aanvullende specifieke regelgeving geldt en om ervoor te zorgen dat de juiste 
middelen worden gebruikt om de identiteit van de ondertekenaar(s) vast te stellen. 
 
Getekend, 

 

Steven Ras  

Partner bij ICTRecht B.V. 


