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De elektronische polis  

(1)  

 

• Verzekeraar is wettelijk verplicht een polis af te geven (art. 

7:932 lid 1 BW).  

 

• Art. 7:932 lid 1 BW spreekt van een ‘akte, polis genaamd’.  

 

• Art. 7:932 lid 1 BW bepaalt dat de polis ‘zo spoedig mogelijk’ 

moet worden afgegeven.  

 

• Uitzondering: de laatste zin van art. 7:932 lid 1 BW.  

 



 

 
De elektronische polis  

(2)  

 

• Aan wie moet de polis worden afgegeven? Mag de 

verzekeraar de polis aan de assurantietussenpersoon 

afgeven?  

 

• Mag de verzekeraar een elektronische polis afgeven?   



 

 
De elektronische polis  

(3)  

 

• Art. 7:932 lid 1, tweede zin, BW bepaalt dat een 

elektronische polis moet zijn voorzien van een 

elektronische handtekening die voldoet aan de eisen, 

bedoeld in art. 3:15a lid 2 BW.  

 

 







 

 
De elektronische polis 

(4)  

 
• De gekwalificeerde elektronische handtekening 

ontbreekt. Gevolg?  

 



Elektronische mededelingen 

(1) 

• Voor 1 januari 2006: geen beperkingen 

 

• Na 1 januari 2006, invoering titel 7:17 BW: 

 

• Verzekeringnemer -> verzekeraar: altijd. Uitgangspunt, 

mededelingen vormvrij art. 3: 37 lid 1 BW. Uitsluiting toegestaan 

(art. 6:236 sub l BW). Uitsluitingen overeengekomen vóór 1 juli 

2011: art. 79 Ow. 

 

 



Elektronische mededelingen 

(2) 

Verzekeraar -> verzekeringnemer: ‘onder omstandigheden’ 

• Art. 7:933 lid 1 BW: schriftelijk 

• Art. 7:933 lid 2 BW: elektronisch, afwijkende regels bij AMvB 

 

• Besluit regels verzending mededelingen langs elektronische weg  

8 februari 2008, Stb. 2008, 45  

 



Elektronische mededelingen 

(3) 
 

• Besluit elektronische mededelingen in het kader van een 

verzekeringsovereenkomst, Stb. 2011, 20, per 1 juli 2011 – zie Stb. 

2011, 58 

 

• Besluit 2011 ruimer dan Besluit 2008:  

– ook mededelingen verzekeringnemer -> verzekeraar 

– Niet alleen titel 7.17 BW, ook mededelingen waartoe bepalingen elders 

in BW aanleiding geven en schriftelijkheidsvereiste geldt , zoals 

ingebrekestelling ex art. 6:82 BW 

 



Elektronische mededelingen 

(4) 

Verzekeraar -> verzekeringnemer 

Besluit 2008   Besluit 2011 
art. 1 lid 1:  

‘anders dan langs schriftelijke weg’   alleen de elektronische weg 

art. 1 lid 3:  

opt-in    gehandhaafd 

art. 1 lid 4 

bevestiging ontvangst   vervallen: ontvangsttheorie 

art. 1 lid 5 

uitsluiting mededelingen met aangetekende  vervallen: semi dwingend recht 

brief-vereiste 7.17 BW    



Elektronische mededelingen 

(5) 

Verzekeringnemer -> verzekeraar 

 Besluit 2008   Besluit 2011 
Beperking of uitsluiting doen van   art. 2 lid 1 jo lid 5: verzending langs  

elektronische mededeling in verzekerings- elektronische weg mits opslaan 

voorwaarden (art. 6:236 sub l BW)  op duurzame drager mogelijk is, geen  

     afwijking ten nadele verzekeringnemer 

     * ook opzegging 

     * ook stuiting 

 

      


