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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 
§1.1  Inleiding  

Op 1 maart 2021 vertelde het Algemeen Dagblad het verhaal van Hanna, die door online 

identiteitsfraude incassobureaus aan haar deur kreeg en hierover vertelde: “Er is iemand zijn 

keuken aan het inrichten met mijn naam en gegevens. Een inductieplaat, twee pannensets, 

tafellopers, een gootsteenorganiser, voorraaddozen en andere spullen. En ook een rekening van 

Zalando. Ze bestellen met mijn gegevens, kiezen voor achteraf betalen, en ik denk dat ze de 

pakketten bij een afhaalpunt laten afleveren.”1 Hanna schoof haar mening over de situatie niet 

onder stoelen of banken: “Kom op, dat dit zomaar kan, waarom letten de bedrijven die spullen 

verkopen niet beter op?”2 

 Het gevoel van Hanna als slachtoffer van identiteitsfraude is heel begrijpelijk. Het voelt 

niet rechtvaardig dat zij geconfronteerd wordt met facturen voor producten die zij niet heeft 

besteld. De andere kant van de medaille is dat het ook begrijpelijk en rechtvaardig voelt dat 

haar wederpartijen hun factuur betaald krijgen. Zij hebben immers een bestelling ontvangen, 

op de juistheid daarvan vertrouwd en naar aanleiding daarvan producten geleverd. Er zijn dus 

eigenlijk meerdere slachtoffers aan te wijzen.3 De fraudeur als verantwoordelijke in dit geheel 

blijft vaak anoniem, waardoor de pakkans in een strafzaak laag is.4 Daardoor blijft Hanna of 

haar wederpartij met een schadepost zitten. De vraag is dan aan wie het door identiteitsfraude 

gewekte vertrouwen moet worden toegerekend. 

 

 
1 ‘Hanna krijgt door identiteitsfraude incassobureaus aan de deur: “Kom op! Dat dit zomaar kan”’, ad.nl,  

1 maart 2021. 

2 ‘Hanna krijgt door identiteitsfraude incassobureaus aan de deur: “Kom op! Dat dit zomaar kan”’, ad.nl,  

1 maart 2021. 

3 Omvang van identiteitsfraude & maatschappelijke schade in Nederland 2011, p.6. 
4 Odinot, De Poot & Verhoeven, JV 2018-5, p. 9 en 16. Het feit dat de pakkans laag is beperkt niet alleen strafzaken, 

maar ook civiele zaken tegen de fraudeur op basis van onrechtmatige daad. In 2020 werden slechts 140 personen 

verdacht van identiteitsfraude. Wel steeg het aantal verdachten in 2020 met 20 procent ten opzichte van 2019. Zie 

Openbaar Ministerie, ‘Jaar in verhaal 2020. Het OM in cijfers’, magazines.openbaarministerie.nl, 11 mei 2021. 

Volgens de Veiligheidsmonitor 2021 van het Centraal Bureau voor de Statistiek werd ongeveer 0,8 procent 

(139.200 personen) van de Nederlandse bevolking in 2021 slachtoffer van diverse vormen van online 

identiteitsfraude, waarvan slechts 32,1 procent aangifte deed. Zie Akkermans e.a. 2022, p. 77. 
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§1.2  Definities 

In dit onderzoek wordt de definitie van identiteitsfraude uit artikel 231b Wetboek van Strafrecht 

losgelaten.5 De reden daarvoor is dat dit onderzoek niet beperkt is tot het misbruiken van 

identificerende persoonsgegevens van de natuurlijke persoon, maar ook het misbruik van 

andere gegevens (zoals bedrijfsgegevens, die openbaar zijn en niet kwalificeren als 

identificerende persoonsgegevens) en factuurfraude beoogt in te sluiten. Daarom wordt voor de 

definiëring van ‘identiteitsfraude’ mede aansluiting gezocht bij de arresten Kamerman/Aro 

Lease en Devante/Hascor. Op basis hiervan is in dit onderzoek de volgende definitie van 

identiteitsfraude gekozen: 

 

‘het valselijk als een ander voordoen, door iets voor die ander te verklaren, om de eigen 

identiteit te verbergen of de identiteit van de ander te misbruiken’. 

 

Met het ‘slachtoffer’ wordt bedoeld ‘degene wiens gegevens zijn misbruikt en/of voor wie iets 

valselijk is verklaard door een ander’. Met de ‘wederpartij’ wordt bedoeld ‘degene die op basis 

van een valselijk gedane verklaring heeft geacteerd’. Met de ‘fraudeur’ wordt ‘degene die iets 

valselijk heeft verklaard voor een ander, degene die gegevens van een ander heeft misbruikt’ 

aangewezen.  

 

§1.3  De probleemanalyse  

De rechtspraak beantwoordt de vraag, aan wie het door identiteitsfraude gewekte vertrouwen 

moet worden toegerekend binnen het stelsel van de wilsvertrouwensleer, maar met diverse 

toetsingskaders. 

Gaat het gaat om een overeenkomst die is gesloten met een vervalste natte handtekening, 

dan bepaalt het Kamerman/Aro Lease-arrest dat het slachtoffer van identiteitsfraude de 

schadepost in beginsel niet hoeft te dragen, behalve als bijzondere omstandigheden van het 

 
5 Artikel 231b Wetboek van Strafrecht bepaalt: “Hij die opzettelijk en wederrechtelijk identificerende 

persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander gebruikt met het oogmerk om zijn 

identiteit te verhelen of de identiteit van de ander te verhelen of te misbruiken, waardoor uit dat gebruik enig nadeel 

kan ontstaan, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of een geldboete van de vijfde 

categorie.” 
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geval dit anders maken.6 Hierbij geniet het slachtoffer van identiteitsfraude in beginsel een 

behoorlijke bescherming. 

Als het gaat om een elektronische overeenkomst die tot stand is gekomen door 

identiteitsfraude, dan wordt het Kamerman/Aro Lease-arrest niet toegepast.7 Voor deze situatie 

bestaan er op dit moment twee verschillende toepassingen binnen de rechtspraak. 

Een eerste toepassing is de situatie waarbij een overeengekomen geheime code wordt 

vervalst. Hiervoor bepaalde de Hoge Raad in het COVA-arrest, dat deze zaken moeten worden 

beoordeeld aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval.8 Als de fraudeur in 

dienst staat van het slachtoffer of op een andere manier in relatie staat tot het slachtoffer, 

waardoor de fraudeur de elektronische handtekening makkelijker dan willekeurige derden kan 

misbruiken, dan wordt de fraude in beginsel aan het slachtoffer toegerekend.9 

Een tweede toepassing geldt voor andere gevallen waarbij iemand zich bij de 

totstandkoming van een elektronische overeenkomst als een ander heeft voorgedaan. Hiervoor 

geldt geen bijzondere rechtsregel. Het juridisch kader wordt alleen gebaseerd op artikel 3:33 jo. 

3:35 BW. Over het bestaan en de omvang van een onderzoeksplicht van de wederpartij, is nog 

geen duidelijk kader.10 Mede hierdoor zijn diverse uitkomsten te zien.11 

 
6 HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0498, NJ 1992/809, m.nt. H.J. Snijders (Kamerman/Aro Lease),  

r.o. 3.3. 

7 Asser/Sieburgh 6-III 2018/147. 

8 HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. J.C. van Schultsz, P. van Schilfgaarde 

(COVA), r.o. 5.2. De maatstaf uit het COVA-arrest is opnieuw aangehaald in Rb. Zutphen 22 februari 2012, 

ECLI:NL:RBZUT:2012:BX1620, r.o. 5.3. In deze zaak werd de COVA-maatstaf doorgetrokken naar de 

elektronische handtekening. In de zaak Rb. Amsterdam 15 april 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1949, r.o. 2.5. 

werd de COVA-maatstaf niet toegepast, omdat geen gerechtvaardigd vertrouwen kon worden ontleend aan een 

bestaande contractuele relatie (die was er niet) en de gevolgde (onvoldoende betrouwbare) werkwijze van 

ondertekening. 

9 HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. J.C. van Schultsz, P. van Schilfgaarde 

(COVA), r.o. 5.2. 
10 Zaken waarin de rechter niet snel een onderzoeksplicht van de wederpartij van het slachtoffer aannam zijn 

bijvoorbeeld Rb. Noord-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206 r.o. 5.4. en Rb. Gelderland 22 

februari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1073, r.o. 4.4. Zaken waarin de rechter wél een onderzoeksplicht in de 

schoenen van de wederpartij van het slachtoffer schuift zijn bijvoorbeeld Rb. Overijssel 28 december 2021, 

ECLI:NL:RBOVE:2021:4908 r.o. 2.4 en Rb. Midden-Nederland 28 februari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1163, 

r.o. 4.2 – 4.5. 

11 Daarover later in dit onderzoek (hoofdstuk 4) meer. 
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Alsof er nog niet genoeg diversiteit in de rechtspraak is, paste de Hoge Raad in zijn 

Devante/Hascor-arrest de Kamerman/Aro Lease-maatstaf toe op de situatie waarin een digitale 

factuur werd vervalst.12 Dit is opvallend, aangezien de Hoge Raad eerder oordeelde dat de 

maatstaf voor de natte handtekeningvervalsing niet geldt voor het misbruiken van een 

overeengekomen geheime code.13 Bovendien gaat het betalen van een factuur over de nakoming 

van een overeenkomst en niet over de totstandkoming daarvan. Hierdoor rijst de vraag welke 

invloed het Devante/Hascor-arrest heeft op het juridisch kader dat de rechter toepast in het 

geval van identiteitsfraude bij de contractsluiting. 

 

§1.4  Maatschappelijke relevantie 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie (hierna: OM) zien het 

criminaliteitsbeeld wijzigen en zien een opvallende groei van online-criminaliteit.14 Volgens 

het OM was er al een trend zichtbaar dat horizontale fraude (waaronder het OM identiteitsfraude 

schaart) steeds meer online en digitaal plaatsvindt en deze trend heeft zich sinds de COVID-19 

pandemie verder uitgebreid.15 Gelet op deze ontwikkelingen en het feit dat de pakkans van de 

fraudeur laag is, is het noodzakelijk dat er in geval van identiteitsfraude duidelijkheid bestaat 

over wie in welke gevallen moet instaan voor het door identiteitsfraude gewekte vertrouwen en 

in het verlengde daarvan of een partij een onderzoeksplicht heeft.16 Dat er voor de verschillende 

vormen van identiteitsfraude een afzonderlijk toetsingskader geldt staat aan de gewenste 

 
12 HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783, JOR 2021/229, m.nt. R.A.M.D. Smit (Devante/Hascor), r.o. 3.1.2.  
13 HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. J.C. van Schultsz, P. van Schilfgaarde 

(COVA), r.o. 5.2. Daardoor de Kamerman/Aro Lease-maatstaf niet gelden voor de elektronische handtekening. Zie 

Asser/Sieburgh 6-III 2018/147. De maatstaf uit het COVA-arrest is opnieuw aangehaald in Rb. Zutphen 22 februari 

2012, ECLI:NL:RBZUT:2012:BX1620, r.o. 5.3 en is dus nog uitgangspunt. 
14 ‘Minder traditionele criminaliteit, meer online criminaliteit’, cbs.nl, 1 maart 2022; Openbaar Ministerie, ‘Jaar in 

verhaal 2020. Het OM in cijfers’, magazines.openbaarministerie.nl, 11 mei 2021. 

15 Fraudemonitor 2019 en 2020, p. 16. Het aantal zaken met betrekking tot online identiteitsfraude bleek bij het 

OM in 2019 en 2020 met 50 procent gestegen. 
16 Bedrijven en consumenten kunnen hierop inspelen door bijvoorbeeld een cyberverzekering af te sluiten. 

Bedrijven kunnen daarnaast bedrijfsprocessen aanpassen, personeel inzetten op onderzoeksactiviteiten en inzetten 

op het beveiligen en updaten van (computer)systemen, om te voorkomen dat iemand misbruik maakt van de 

bedrijfsgegevens en om te voorkomen dat wordt gecontracteerd met een fraudeur. De maatregelen die een 

consument verder kan nemen om persoonsgegevens te beschermen zijn bijvoorbeeld geen (vertrouwelijke) 

gegevens te delen, brieven te versnipperen alvorens deze bij het oud papier gaan, en de KopieID-app van de 

rijksoverheid te gebruiken om bijzondere persoonsgegevens van een kopie identiteitsbewijs af te schermen. 
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duidelijkheid in de weg. De verschillende vertrekpunten kunnen namelijk tot verschillende 

uitkomsten leiden.17 

Als blijkt dat het toetsingskader uit het Devante/Hascor-arrest uniform op alle vormen 

van identiteitsfraude kan worden toegepast, brengt dat meer duidelijkheid en rechtszekerheid. 

Ook zou dit het wenselijke gevolg hebben dat de mogelijkheid om tot een gedeeltelijke 

toerekening te komen niet afhankelijk is van de vorm die de fraudeur heeft gekozen om te 

frauderen.18 

 

§1.5  Doel van dit onderzoek 

Gelet op het voorafgaande wordt ten eerste beoogd het scala aan toetsingskaders inzichtelijk te 

maken voor rechters en potentiële procespartijen. Daarmee wordt duidelijkheid gegeven over 

de te gebruiken rechtsgrond en voorwaarden voor de beoordeling van de vraag aan wie het door 

identiteitsfraude gewekte vertrouwen moet worden toegerekend. 

Met dit onderzoek wordt ten tweede beoogd rechters en procespartijen inzicht te bieden in 

de reikwijdte van en de verhouding tussen de rechtsregels uit de arresten Kamerman/Aro Lease, 

COVA en Devante/Hascor. Daarbij wordt beoogd inzichtelijk te maken wat de invloed is van 

het Devante/Hascor-arrest op het bestaand toetsingskader voor identiteitsfraude bij de 

contractsluiting. Daarmee moet duidelijk worden of het Devante/Hascor-arrest uniform op alle 

onderzochte vormen van identiteitsfraude bij de totstandkoming van een overeenkomst kan 

worden toegepast en of het arrest de nodige rechtszekerheid schept. 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Hierop wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan. 
18 Uit het Devante/Hascor-arrest volgt namelijk dat de omstandigheden van een specifieke situatie ook kunnen 

leiden tot een gedeeltelijke toerekening aan beide partijen. Aangezien er eigenlijk twee slachtoffers zijn aan te 

wijzen bij identiteitsfraude (par. 1.1) meen ik dat de mogelijkheid tot gedeeltelijke toerekening voor alle vormen 

van identiteitsfraude wenselijk is. 
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§1.6  Onderzoeksvragen en leeswijzer 

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 

 

Welke invloed heeft het Devante/Hascor-arrest op het juridisch kader dat de rechter 

toepast om te beoordelen aan wie het door identiteitsfraude opgewekte vertrouwen 

bij de totstandkoming van een overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) kan worden 

toegerekend? 

 

Deze onderzoeksvraag wordt stapsgewijs beantwoord in de diverse hoofdstukken van dit 

onderzoek. 

Hoofdstuk 2 bespreekt welk juridisch kader de rechter toepast om te beoordelen aan wie 

het door identiteitsfraude gewekte vertrouwen bij de totstandkoming van een overeenkomst kan 

worden toegerekend. In dit hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op het onderscheid tussen de 

overeenkomst die door een vervalste natte handtekening tot stand is gekomen en de 

elektronische overeenkomst die door identiteitsfraude tot stand is gekomen. 

In hoofdstuk 3 staat de vraag centraal wat de Hoge Raad ten aanzien van de betaling van 

de vervalste factuur bepaalde in het Devante/Hascor-arrest. 

In hoofdstuk 4 wordt vervolgens ingegaan op de vraag welke betekenis en gevolgen het 

Devante/Hascor-arrest heeft voor het juridisch kader dat de rechter toepast om te beoordelen 

aan wie het door identiteitsfraude gewekte vertrouwen bij de totstandkoming van de 

overeenkomst kan worden toegerekend. Hierbij komt ook aan bod of de rechtsregel uit het 

Devante/Hascor-arrest uniform op alle onderzochte vormen van identiteitsfraude bij de 

totstandkoming van een overeenkomst kan worden toegepast. 

Dit onderzoek wordt in hoofdstuk 5 afgesloten met een conclusie. 

 

§1.7  Methodologische verantwoording en afbakening 

In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van het juridisch-dogmatisch onderzoeksdesign. 

Geldend recht wordt in kaart gebracht en geanalyseerd op imperfecties en inconsistenties.19 Op 

basis van contractenrecht wordt beoordeeld aan de hand van welk juridisch kader moet worden 

beoordeeld aan wie het door identiteitsfraude gewekte vertrouwen moet worden toegerekend. 

Bij het uitvoeren van deze analyse wordt gebruikgemaakt van wetgeving, 

wetgevingsgeschiedenis, rechtsliteratuur, feitenrechtspraak en de rechtspraak van de Hoge 

 
19 Van Dijck, Snel & Van Golen 2018, p. 84. 
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Raad. Ook zijn achterliggende beginselen geanalyseerd om het geldend recht volledig te kunnen 

begrijpen. Daar waar de geraadpleegde bronnen erg gedateerd zijn, is (mits relevant) 

geprobeerd een meer recente bron ter ondersteuning te vinden. 

De aandacht gaat in dit onderzoek uit naar de rechtsverhouding tussen het slachtoffer en 

zijn wederpartij. Dat kan een rechtsverhouding zijn tussen twee bedrijven onderling, tussen 

twee consumenten onderling of tussen een bedrijf en een consument. Voor het toepasselijke 

juridische kader wordt namelijk nauwelijks onderscheid gemaakt tussen deze 

rechtsverhoudingen. Waar nodig wordt een specifieke rechtsverhouding expliciet besproken. 

De rechtsverhouding tussen de fraudeur en het slachtoffer of de wederpartij blijft buiten dit 

onderzoek. 

De gekozen definities worden uitsluitend besproken in het kader van de natte 

handtekeningvervalsing, de totstandkoming van een elektronische overeenkomst en de digitaal 

vervalste factuur. Overeenkomsten die op een andere manier tot stand komen en andere situaties 

waarbinnen de gekozen definities passen, worden buiten beschouwing gelaten. Alle andere aan 

oplichting, fraude of phishing gerelateerde zaken, zoals (bank)spoofing, aankoop- en 

verkoopfraude, spookfacturen en whatsappfraude (vriend-in-nood-fraude) worden in dit 

onderzoek uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten. 
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Hoofdstuk 2 Identiteitsfraude bij de totstandkoming van overeenkomsten 

 

§2.1  Inleiding 

Verbintenissen vloeien voort uit de wet (artikel 6:1 Burgerlijk Wetboek, hierna: BW); en op 

basis van artikel 6:213 BW kunnen deze ontstaan uit overeenkomst. Artikel 6:1 BW moet 

dermate ruim worden uitgelegd, dat ook de gevallen die niet letterlijk in de wet zijn geregeld 

onder het bereik van de bepaling vallen, als dat past binnen het systeem van de wet en aansluit 

bij de gevallen die wel in de wet zijn vastgelegd.20 

Een overeenkomst komt op grond van artikel 6:217 BW tot stand door een aanbod en de 

aanvaarding daarvan. Dat geldt zowel voor de ‘klassieke’ overeenkomst als voor de 

‘elektronische’ overeenkomst.21 Van identiteitsfraude bij de totstandkoming van de 

overeenkomst is sprake, als de fraudeur zich als het slachtoffer heeft voorgedaan door op diens 

naam een overeenkomst aan te bieden of te aanvaarden. Het aanbod en de aanvaarding zijn 

beide eenzijdige, gerichte rechtshandelingen.22 Op deze rechtshandelingen is de 

wilsvertrouwensleer van toepassing.23 Dat betekent dat de rechtshandelingen alleen tot stand 

komen als daaraan een wil ten grondslag ligt, die zich door een verklaring heeft geopenbaard 

(artikel 3:33 BW). Een bij de wederpartij opgewekt gerechtvaardigd vertrouwen kan dat anders 

maken (artikel 3:35, 3:36, 3:61 lid 2 BW). Daarvoor is het belangrijk welke betekenis een partij 

heeft toegekend en in bepaalde omstandigheden mocht toekennen aan een verklaring van de 

ander.24 

In het geval van identiteitsfraude bij de contractsluiting, ontbreekt de wil van het 

slachtoffer om gebonden te zijn aan de verklaring van de fraudeur. Zijn wederpartij 

daarentegen, vertrouwde erop dat de wil van het slachtoffer wél aanwezig was en overeenkwam 

met de verklaring (van de fraudeur). Dit hoofdstuk gaat daarom in op het juridisch kader dat de 

rechter toepast om te beoordelen aan wie het door identiteitsfraude gewekte vertrouwen van de 

wederpartij kan worden toegerekend. 

 
20 HR 30 januari 1959, ECLI:NL:HR:1959:AI1600, NJ 1959, 548, m.nt. D.J. Veegens (Quint-Te Poel), p. 1145. 

Dit arrest werd gewezen onder het oude Burgerlijk Wetboek. De tekst van het huidige artikel 6:1 BW werd afgeleid 

van dit arrest. Zie Asser/Sieburgh 6-I 2020/52. 
21 De Vries, De overeenkomst in het algemeen (Mon. BW nr. B54) 2016/5.84. 

22 Asser/Sieburgh 6-III 2018/101. 

23 Valk, NJB 2018/1360, p. 1952. 

24 De Vries, De overeenkomst in het algemeen (Mon. BW nr. B54) 2016/5.84. 
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In paragraaf 2.2 wordt eerst een algemeen juridisch kader van het stelsel van de 

wilsvertrouwensleer besproken. Dit juridisch kader wordt in paragraaf 2.3 toegespitst op de 

situatie waarin een natte handtekening wordt vervalst en in paragraaf 2.4 op de elektronische 

overeenkomst die door identiteitsfraude is gesloten. Dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.5 

afgesloten met een conclusie. 

 

§2.2  Het stelsel van de wilsvertrouwensleer: een juridisch kader 

 

§2.2.1 Inleiding 

Voor de beantwoording van de vraag waarom voor een partij een verbintenis ontstaat waaraan 

hij gebonden raakt, kunnen drie grondslagen als vertrekpunt worden genomen: de wil, de 

verklaring of het vertrouwen.25 Uit ons wettelijk stelsel (artikel 3:33 jo. 3:35 BW) vloeit een 

systeem met een dubbele grondslag voort: de wilsvertrouwensleer.26 Bij de wilsvertrouwensleer 

vormen de (geopenbaarde) wil en het gerechtvaardigd vertrouwen een samenhangend geheel.27 

Binnen dit samenhangende geheel wordt artikel 3:33 BW als de primaire grondslag gezien, en 

het gerechtvaardigd vertrouwen als de subsidiaire grondslag.28 De beoordeling van het 

vertrouwen komt alleen aan bod in het abnormale geval waarin de wil en de verklaring van  

 

 

 
25 Van Cassel-van Zeeland, in: GS Vermogensrecht, artikel 3:33 BW, aant.1.6.0. Deze grondslagen staan aan de 

basis van diverse grondslagenleren: de wilsleer, de verklaringsleer, de vertrouwensleer en de wilsvertrouwensleer. 

Bij de wilsleer komt een rechtshandeling -ongeacht de verklaring- niet tot stand als er geen wil aan ten grondslag 

ligt. Als de verklaringsleer zou worden toegepast, dan zou de rechtshandeling conform de verklaring tot stand 

komen ongeacht of de wil of de bedoeling overeenkomt met de verklaring. Bij de vertrouwensleer komt een 

rechtshandeling door een verklaring tot stand als de ontvanger daarvan erop mocht vertrouwen dat de verzender 

deze verklaring wilde. Zie Asser/Sieburgh 6-III 2018/122; Valk, in: Hijma e.a. 2019, p. 32. 

26 Nieuwenhuis, AA 2014/0545, p. 546-547; Smits 1995, p. 2; Asser/Sieburgh 6-III 2018/126. De 

wilsvertrouwensleer kan worden gezien als een correctie op de wilsleer. Zie Hijma 1988, p. 17; 

Bakker, Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm(R&P, nr. CA6) 2012/2.3.4. Een probleem van de wilsleer was 

dat deze voorbijgaat aan de belangen van de ontvanger van de verklaring. Zie Valk, in: Hijma e.a. 2019, p. 32. 

27 Van Zeben, Du Pon & Olthof (red.), Parl. Gesch. BW Boek 6 1981, p. 877. 

28 Smits 1995, p. 2. 
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elkaar afwijken.29 De subsidiaire grondslag is in de eerste plaats te vinden in artikel 3:35 BW, 

maar het is ook in de artikelen 3:36 BW (derdenbescherming) en artikel 3:61 lid 2 BW 

((pseudo)vertegenwoordiging) te lezen. Het gerechtvaardigd vertrouwen vormt een uitwerking 

van de goede trouw (artikel 3:11 BW).30 

Het voornaamste punt van kritiek op de wilsvertrouwensleer is dat in de meeste gevallen 

de gebondenheid aan een rechtshandeling intreedt op basis van (alleen) de wil (artikel 3:33 

BW).31 Diverse auteurs zijn het er over eens dat zowel de wil als het vertrouwen niet op zichzelf 

als grondslag voor gebondenheid kunnen dienen.32 Wel erkent Hijma dat de resultaten van de 

wilsvertrouwensleer tevredenstellen.33 

 

§2.2.2 Primaire grondslag 

De geldende eisen voor het bestaan van een rechtshandeling zijn verankerd in artikel 3:33 BW: 

“Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring 

heeft geopenbaard.” Dit artikel zou ook wel als uitwerking van het autonomiebeginsel kunnen 

worden benoemd.34 Op basis van het autonomiebeginsel heeft iedere persoon de vrijheid om 

 
29 Bakker, Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm(R&P, nr. CA6) 2012/2.3.4; Nieuwenhuis, AA 2014/0545, 

p. 546; Hijma 1988, p. 17; Smits 1995, p. 2. Om deze reden wordt in het vervolg van dit onderzoek over een 

primaire en subsidiaire grondslag gesproken. Kanttekening verdient echter dat Sieburgh bespreekt dat het 

samenstel van de wil en het gerechtvaardigd vertrouwen niet noodzakelijkerwijs meebrengt dat aan het vertrouwen 

slechts een subsidiaire rol toekomt. Zie Asser/Sieburgh 6-III 2018/126 in samenhang met Van Zeben, Du Pon & 

Olthof (red.), Parl. Gesch. BW Boek 3 1981, p. 164. 
30 Van Leuken, Van de Moosdijk & Tweehuysen, Hartkamps Compendium van het vermogensrecht 2017/52. 

31 Bakker, Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm(R&P, nr. CA6) 2012/2.3.4. Volgens Nieuwenhuis moet 

bijvoorbeeld de gebondenheid mede moet worden gebaseerd “op een norm die gelding heeft, los van de wil van 

het individu: ‘belofte maakt schuld’. [...] Ook via de belofte kan de verbindende kracht van de overeenkomst niet 

op exclusieve wijze worden gefundeerd in ‘de wil van het individu’”. Zie Nieuwenhuis 1979, p. 15. Hijma 

constateert bijvoorbeeld dat als alle kracht wordt toegekend aan de wil van de handelende ook rekening moet 

worden gehouden met dat de handelende zich later kan bedenken en de wil dan ook kan ontbinden. Zie Hijma 

1988, p. 15 en 19. 
32 Bakker, Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm(R&P, nr. CA6) 2012/2.3.4. Ten aanzien van het vertrouwen 

als zelfstandige grondslag merkt Hijma bijvoorbeeld op dat het vertrouwen wordt afgeleid van de wil en dat deze 

alleen als grondslag kan dienen als de wil ook als grondslag wordt gezien. Zie Hijma 1988, p. 20. Nieuwenhuis 

benadrukt dat ook een verwachting dat een handeling zal plaatsvinden niet zorgt voor een juridische verplichting 

om die handeling te verrichten. Zie Nieuwenhuis 1979, p. 16-17.  

33 Hijma 1988, p. 19. 

34 Reurich 1993, p. 64. 
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zelf te bepalen of en wanneer zij rechtsbetrekkingen aangaat, waarbij dus de interne 

(subjectieve) wil van de persoon het vertrekpunt vormt.35 

Artikel 3:33 BW heeft naast een subjectieve kern, ook een objectiverend element in zich. 

Het artikel vereist namelijk een verklaarde wil die op de een of andere manier tot uitdrukking 

moet zijn gebracht.36 Volgens Reurich verdwijnt door deze objectivering de subjectieve wil 

naar de achtergrond, maar moet er op het diepere niveau van rechtvaardigheid van de 

gebondenheid wel een rol overblijven voor het subjectieve element.37 Zoals Van Riel heeft 

betoogd zal dus altijd rekening gehouden moeten worden met de “willekeur als 

ordeningsprincipe: op basis van zijn vrije wil kan de mens verantwoordelijk worden gehouden 

voor zijn gedragingen.”38 Volgens hem zou de rechtvaardiging van gebondenheid zonder de 

‘willekeur’ van de wil niet denkbaar zijn.39 

Als de wil en de verklaring overeenkomen, dan komt een rechtshandeling op grond van 

artikel 3:33 BW tot stand.40 Als de verklaring niet overeenstemt met een daaraan ten grondslag 

liggende wil is de rechtshandeling in beginsel nietig.41 Sieburgh maakt onderscheid tussen het 

ontbreken van de handelingswil, de duidingswil en de rechtswil.42 De handelingswil mist als 

iemand de verklaring zelf niet wilde.43 Dat is het geval bij identiteitsfraude. Bij identiteitsfraude 

doet de fraudeur zich immers valselijk als het slachtoffer voor, om zijn eigen identiteit te 

verbergen of die van het slachtoffer te misbruiken. Als het slachtoffer de nietigheid van de 

 
35 Reurich 1993, p. 64. 

36 Asser/Sieburgh 6-III 2018/119. 
37 Reurich 1993, p. 72. De subjectieve wil kan boven water worden gehaald, bijvoorbeeld door te beoordelen hoe 

aannemelijk het is dat een bouwbedrijf een stel dure merkjassen koopt die zij op de bouw helemaal niet kan 

gebruiken of hoe aannemelijk het is dat een alleenstaande vrouw van 75 jaar een complete serie Appleproducten 

(Iphone, Imac, Ipad etc.) koopt. 
38 Van Riel 2015, p. 56. 

39 Van Riel 2015, p. 56. 

40 Van Leuken, Van de Moosdijk & Tweehuysen, Hartkamps Compendium van het vermogensrecht 2017/80. 

41 Asser/Sieburgh 6-III 2018/139. Er is dan sprake van oneigenlijke dwaling. Zie Schaub, Wilsgebreken (Mon. BW 

nr. B3) 2015/95. 

42 Asser/Sieburg 6-III 2018/140-147. Als iemand de verklaring wel wilde maar de rechtsgevolgen daarvan niet,  

schort het aan de rechtswil van een persoon. Bij een gebrek aan de duidingswil gaat het erom dat iemand de  

verklaring zelf wel wilde, maar niet op de manier waarop de ander deze door de dubbelzinnigheid van de  

verklaring heeft geïnterpreteerd. Deze wilsvormen zijn niet van toepassing als het gaat om identiteitsfraude en 

blijven daarom in dit onderzoek verder onbesproken. 
43 Asser/Sieburg 6-III 2018/140. 
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rechtshandeling wil inroepen, moet het de afwezigheid van zijn wil aannemelijk maken.44 Lukt 

het slachtoffer dit, dan wordt het slachtoffer in beginsel in het geheel niet gebonden aan de 

rechtshandeling, maar slaagt het hierin niet, dan kan het juist definitief worden gebonden aan 

de rechtshandeling.45 

 

§2.2.3 De strijd om de subsidiaire grondslag: artikel 3:35, 3:36 of 3:61 lid 2 BW? 

Definitieve gebondenheid van het slachtoffer kan ook ontstaan als de wederpartij van het 

slachtoffer een geslaagd beroep doet op het gerechtvaardigd vertrouwen dat bij hem is 

opgewekt. Grondslagen daarvoor zijn te vinden in artikel 3:35 BW, 3:36 BW 

(derdenbescherming) en 3:61 lid 2 BW ((pseudo)vertegenwoordiging). De vraag rijst op basis 

van welk artikel de wederpartij zijn beroep op het gerechtvaardigd vertrouwen zou moeten 

baseren, omdat bij identiteitsfraude een fraudeur, een slachtoffer en een wederpartij betrokken 

zijn. 

Van Cassel-van Zeeland is van mening dat bij identiteitsfraude een bescherming van 

gerechtvaardigd vertrouwen hooguit op grond van artikel 3:36 BW tot stand kan komen en niet 

op basis van artikel 3:35 BW.46 Zijn verklaring daarvoor is dat er géén verklaring van het 

slachtoffer is en het slachtoffer met de (gefraudeerde) verklaring niets te maken heeft.47  

Zijn standpunt deel ik niet. Artikel 3:36 BW bepaalt dat bescherming wordt geboden aan 

de derde die gerechtvaardigd heeft vertrouwd op de juistheid van een verklaring van een ander 

over een bepaalde rechtsbetrekking en die daarop heeft geacteerd. In het geval van 

identiteitsfraude heeft een derde (de fraudeur) slechts iets voor het slachtoffer verklaard. De 

wederpartij die op de frauduleuze verklaring heeft vertrouwd, wordt zelf contractspartij in de 

rechtsbetrekking die daardoor tot stand is gekomen. Het vertrouwen van de derde (de fraudeur) 

staat bij identiteitsfraude niet centraal. 

Volgens Sieburgh – en zo lees ik het artikel ook – beschermt artikel 3:35 BW “degene die  

 
44 Hijma, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 3:33 BW, aant. 3. 
45 Hijma 1988, p. 38. 

46 Van Cassel-van Zeeland, in: GS Vermogensrecht, art. 3:35 BW, aant. 3.1.5.  

47 Van Cassel-van Zeeland, in: GS Vermogensrecht, art. 3:35 BW, aant. 3.1.5. Hierdoor zou artikel 3:33 BW niet 

van toepassing zijn en artikel 3:35 BW de wederpartij niet kunnen beschermen. 
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erop vertrouwt dat er een geldige rechtshandeling tot stand is gekomen waarbij hij partij is”.48 

Dat blijkt ook uit de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 3:35 en 3:36 BW.49 De 

wederpartij zou op basis hiervan zijn beroep moeten baseren op artikel 3:35 BW. 

Toch kan dat op dit punt nog niet worden geconstateerd. Volgens Snijders is (rechtstreekse) 

toepassing van artikel 3:35 BW “te rigide”, omdat bij identiteitsfraude het object van het 

vertrouwen niet samenvalt met de grond waarop het vertrouwen jegens het slachtoffer 

gerechtvaardigd kan zijn, hetgeen bij artikel 3:35 BW wel het geval is.50 In de 

totstandkomingsgeschiedenis van artikel 3:35 BW verwees de wetgever naar de 

(pseudo)vertegenwoordiging (artikel 3:61 lid 2 BW) voor situaties waarbij de opgewekte schijn 

door een ander (dan degene tegen wie de opgewekte schijn wordt ingeroepen) is opgewekt.51 

Artikel 3:35 BW lijkt hierdoor ook niet te voldoen, omdat bij identiteitsfraude de gewekte schijn 

wordt ingeroepen tegen het slachtoffer, terwijl de fraudeur de schijn heeft opgewekt. 

Artikel 3:61 lid 2 BW biedt de wederpartij bescherming als een rechtshandeling in naam 

van een ander is verricht en hij heeft aangenomen en mocht aannemen dat daaraan een 

toereikende volmacht ten grondslag lag. Ook het toepassen van artikel 3:61 lid 2 BW gaat niet 

zonder slag of stoot. Bij identiteitsfraude ontbreekt een uitdrukkelijke of stilzwijgende 

volmacht en zijn er geen omstandigheden waarop een eventuele schijnvolmacht kan worden 

 
48 Asser/Sieburgh 6-III 2018/158. Sieburgh bespreekt in dit nummer overigens niet expliciet dat een geval van 

identiteitsfraude onder het bereik van artikel 3:35 BW valt. In een eerder nummer besprak zij echter de natte 

handtekeningvervalsing als voorbeeld onder haar uiteenzetting van artikel 3:35 BW. Zie  

Asser/Sieburgh 6-III 2018/147. 

49 Van Zeben, Du Pon & Olthof (red.), Parl. Gesch. BW Boek 3 1981, p. 178. Hieruit blijkt expliciet dat artikel 

3:36 BW is geschreven voor de derde die vertrouwde op een verklaring over een rechtsverhouding waarbij hij 

géén partij is, terwijl artikel 3:35 BW juist veronderstelt dat het gaat om een rechtsbetrekking waar de wederpartij 

zelf aan gebonden raakt. De relevantie van het onderscheid is van belang voor het te hanteren beschermingsniveau. 

De artikelen 3:35 en 3:36 BW konden niet worden vervat in één wetsartikel, omdat het rechtens niet juist was een 

derde op dezelfde manier te beschermen als de wederpartij die partij wordt bij de voorliggende rechtsbetrekking. 

Benadrukt werd dat voor bescherming van vertrouwen van een derde aanzienlijk minder snel plaats is, omdat een 

derde zich bewust moet zijn van het feit dat hij de situatie niet volledig kent. 

50 H.J. Snijders, annotatie bij HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0498, NJ 1992/809, punt 2 onder e. Met 

het object van het vertrouwen bedoelt Snijders de verklaring van de fraudeur en met de grond waarop het 

vertrouwen jegens het slachtoffer gerechtvaardigd kan zijn bedoelt hij een verklaring of gedraging van het 

slachtoffer. 

51 Van Zeben, Du Pon & Olthof (red.), Parl. Gesch. BW Boek 3 1981, p. 174. 
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gebaseerd, zeker als de fraudeur anoniem heeft weten te blijven. Bovendien is het de vraag of 

de fraudeur die zich voordoet als het slachtoffer, handelt ‘in naam van een ander’. 

De Hoge Raad maakte in zijn Kamerman/Aro Lease-arrest voor de vervalste handtekening 

(een vorm van identiteitsfraude) geen keuze voor een van de drie artikelen (waarover meer in 

paragraaf 2.3).52 Snijders benadrukte dat artikel 3:61 lid 2 BW niet van toepassing is en ook 

Advocaat-Generaal (hierna: A-G) Hartkamp nam artikel 3:35 BW als vertrekpunt.53 Volgens 

Ernes is het standpunt van Snijders verdedigbaar, omdat de fraudeur bij de vervalste 

handtekening niet “in naam van de achterman” handelt, maar doet alsof hij de achterman is.54 

Bloembergen en Van Schendel ontkennen de (rechtstreekse) toepasselijkheid van artikel 

3:61 lid 2 BW op de vervalste natte handtekening, maar vinden – net als Ernes – dat het nauwe 

verband het toelaat de vervalste natte handtekening te bespreken in het licht van de 

(pseudo)vertegenwoordiging.55 Ernes licht ten aanzien van het verband tussen de vervalste 

handtekening en artikel 3:61 lid 2 BW toe dat in beide gevallen een derde afgaat op een in het 

leven geroepen schijn.56 Dat standpunt deel ik niet. Hoewel de wederpartij de hoedanigheid van 

derde kan aannemen bij toepassing van artikel 3:61 lid 2 BW, bestaat er bij identiteitsfraude  

 
52 HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0498, NJ 1992/809, m.nt. H.J. Snijders (Kamerman/Aro Lease). 

53 H.J. Snijders, annotatie bij HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0498, NJ 1992/809, punt 2 onder e; 

Concl. A-G A.S. Hartkamp, ECLI:NL:PHR:1991:17, bij HR 7 februari 1992, NJ 1992/809, m.nt. H.J. Snijders 

(Kamerman/Aro Lease), r.o. 6 en 7. Hartkamp gaf aan dat het leerstuk van (pseudo)vertegenwoordiging niet van 

toepassing was omdat gebondenheid niet op basis van een volmacht kan worden gebaseerd. 

54 Ernes is het niet eens met het standpunt van A-G Hartkamp dat het leerstuk van (pseudo)vertegenwoordiging 

niet van toepassing is om de reden dat de gebondenheid niet op een volmacht wordt gebaseerd. Volgens haar ging 

Hartkamp eraan voorbij dat vertegenwoordiging een ruimer begrip is dan volmachtverlening en dat het leerstuk 

ook toepasselijk is als er géén volmacht is. Het is volgens haar denkbaar dat bij de vervalste handtekening een 

schijn van vertegenwoordiging wordt gewekt, ondanks dat een volmacht ontbreekt. Zie Ernes, NTHR 2011/3, p. 

101-102. 

55 Bloembergen en Van Schendel, in: Hijma e.a. 2019, p. 109; Ernes, NTHR 2011/3, p. 101-102. 

56 Ernes, NTHR 2011/3, p. 101-102. Ik meen dat de hoedanigheid van de wederpartij bij artikel 3:61 lid 2 BW 

tweezijdig kan zijn. Hij neemt een hoedanigheid van contractspartij aan ten aanzien van de rechtshandeling die ter 

discussie staat. Daartegenover staat dat hij inderdaad als ‘derde’ kan vertrouwen op een rechtsbetrekking 

(vertegenwoordiging) waarbij hij géén partij is. Het artikel is immers een toepassing van zowel artikel 3:35 BW 

als artikel 3:36 BW. Zie Hijma, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 3:61 BW, aant. 3. 
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mijns inziens geen (schijn)rechtsbetrekking waarop hij vertrouwt.57 Om deze reden zou moeten 

worden teruggevallen op het meer algemene artikel 3:35 BW, hetgeen hierna als uitgangspunt 

wordt genomen. 

Dit verdient wel de kanttekening dat een leemte in de wet bestaat. Onder de streep voldoet 

artikel 3:35 BW niet, omdat bij identiteitsfraude de door de fraudeur gewekte schijn wordt 

ingeroepen tegen het slachtoffer, artikel 3:36 BW is geschreven voor de bescherming van 

derden, en artikel 3:61 lid 2 BW ziet op het handelen ‘in naam van’ het slachtoffer. 

Voorstanders van een strikte interpretatie van de letterlijke wettekst, kunnen bezwaren zien in 

het aannemen van een beschermingsregeling voor een situatie die niet specifiek in de wet is 

geregeld. In paragraaf 2.2.2 werd al besproken dat de rechtshandeling die tot stand komt door 

identiteitsfraude in beginsel nietig. Als een situatie die niet in de wet geregeld is hierop 

uitzondering zou mogen maken, kan worden gesteld dat voor het slachtoffer een verbintenis 

ontstaat die niet gebaseerd is op de wet of een overeenkomst en dat niet is toegestaan (artikel 

6:1 BW).58 

Ik meen dat de soep niet zo heet wordt gegeten als zij wordt opgediend. Het is goed 

mogelijk aansluiting te zoeken bij de in de wet geregelde gevallen, omdat mij het nauwe 

verband daarmee duidelijk lijkt. Ook kan worden teruggevallen op het doel en de strekking van 

de wettelijke regeling. De beschikbare regelingen zijn gebaseerd op een algemeen aanvaard 

vertrouwensbeginsel en de goede trouw (artikel 3:11 BW).59 Het huidige BW geeft ruimte voor 

het aanvaarden van verbintenissen op basis van ongeschreven recht.60 Bovendien blijkt uit de 

 
57 Het is bij identiteitsfraude (en de vervalste handtekening) niet kenbaar dat een ander dan het slachtoffer een 

rechtshandeling heeft verricht. 
58 Als de wederpartij wordt beschermd tegen een beroep van het slachtoffer op het ontbreken van zijn wil, dan 

wordt het slachtoffer toch gebonden aan de rechtshandeling die door de fraudeur op zijn naam is verricht. Dat 

betekent bijvoorbeeld dat als die rechtshandeling tot de totstandkoming van een overeenkomst heeft geleid, het 

slachtoffer kan worden geconfronteerd met een verplichting tot nakoming van die overeenkomst, terwijl het de 

overeenkomst niet heeft gesloten en niet heeft gewild. Die gebondenheid volgt dan niet uit een wetsartikel, omdat 

de artikelen 3:35, 3:36 en 3:61 lid 2 BW strikt genomen niet van toepassing zijn. 

59 Asser/Sieburgh 6-III 2018/158; Van Cassel-van Zeeland, in: GS Vermogensrecht, art. 3:35 BB, aant. 2.3;  
60 Asser/Sieburgh 6-I 2020/52. Dat is volgens Sieburgh meer dan het onder het oude Burgerlijk Wetboek het geval 

was. Belangrijk is wel dat verbintenissen niet alléén krachtens ongeschreven recht kunnen ontstaan. Zie Van 

Zeben, Du Pon & Olthof (red.), Parl. Gesch. BW Boek 6 1981, p. 38. Dat lijkt mij hier overigens niet aan de orde. 

Het vertrouwensbeginsel kan in samenhang met de wél in de wet geregelde gevallen worden gelezen. 
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parlementaire geschiedenis niet dat het de bedoeling van de wetgever was de 

identiteitsfraudeproblematiek van de toepassing van beschermingsregels uit te sluiten.61 

Ik voorzie daarom geen problemen met een eventuele analoge toepassing van artikel 3:35 

BW. De rechter zal altijd binnen een bestaand kader van geaccepteerde normen blijven als hij 

voor de identiteitsfraudeproblematiek recht vormt of invult. De rechter voorziet zelf in een 

‘rechtstekort’ als uit (het stelsel van) de wet of daaraan ten grondslag liggende rechtsbeginselen 

of wetgevingshistorie voldoende kan worden afgeleid hoe dat moet gebeuren.62 

 

§2.2.4 De subsidiaire grondslag; voorwaarden voor toepassing 

In artikel 3:35 jo. 3:11 BW zijn diverse voorwaarden te lezen die moeten worden getoetst bij 

een beroep op het gerechtvaardigd vertrouwen. Het gaat om het toedoenvereiste, het vereiste 

dat de verklaring door de wederpartij moet zijn begrepen als een tot hem gerichte verklaring 

van een bepaalde strekking en het vereiste dat het vertrouwen van de wederpartij 

gerechtvaardigd moet zijn. Deze voorwaarden worden hierna achtereenvolgens besproken. 

 

1. Toerekening aan het slachtoffer op basis van een toedoen of het risicobeginsel 

Artikel 3:35 BW vereist voor toerekening van gewekte schijn aan het slachtoffer, dat sprake is 

van “eens anders verklaring of gedraging”. Dit wordt ook wel het toedoenvereiste genoemd. 

Dit houdt in dat de wederpartij de beschermingsregeling enkel kan inroepen tegen de persoon 

wiens verklaring of gedraging tot het vertrouwen van de wederpartij) heeft geleid.63 Het maakt 

niet uit of een verwijt kan worden gemaakt van de door zijn gedrag gewekte schijn.64 

Bij identiteitsfraude ontstaat het goede vertrouwen van de wederpartij (artikel 3:11 BW), 

niet op grond van een verklaring of gedraging van het slachtoffer, maar op grond van de 

verklaring van de fraudeur. De bescherming van artikel 3:35 BW mag niet tot gevolg hebben 

dat het slachtoffer gebonden wordt aan een niet door het slachtoffer zelf opgewekte schijn, dat 

het een verklaring zou hebben uitgebracht.65 In een geval van identiteitsfraude kan daarom niet 

 
61 Van Zeben, Du Pon & Olthof (red.), Parl. Gesch. BW Boek 3 1981, p. 172-181 en 273-2756; Van Zeben, Reehuis 

& Slob (red.), Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 3 1990, p. 1129-1134 en 1179-1184. Over de 

identiteitsfraudeproblematiek wordt in zijn geheel niet besproken. 

62 HR 12 mei 1999, ECLI:NL:PHR:1999:AA2756, NJ 2000,170, m.nt. A.R. Bloembergen (Arbeidskostenforfait); 

Keus, RegelMaat 2018/5, p. 259. 

63 Van Zeben, Du Pon & Olthof (red.), Parl. Gesch. BW Boek 3 1981, p. 174. 

64 Hijma, in: T&C Burgerlijk Wetboek, commentaar op art. 3:35 BW, aant. 2. 

65 Van Zeben, Du Pon & Olthof (red.), Parl. Gesch. BW Boek 3 1981, p. 174. 
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worden voldaan aan het toedoenvereiste. Dat ondersteunt het standpunt van Van Cassel-Van 

Zeeland dat artikel 3:35 BW niet zou moeten worden gebruikt als grondslag voor het 

gerechtvaardigde vertrouwen.66 

Dat betekent niet dat artikel 3:35 BW de wederpartij geen uitkomst zou kunnen bieden. 

Nevengeschikt aan dit toedoenvereiste accepteerde de Hoge Raad namelijk in zijn ING/Bera 

Holding-arrest het risicobeginsel.67 Op basis daarvan kan de opgewekte schijn van 

vertegenwoordiging ook aan het slachtoffer worden toegerekend als er feiten en 

omstandigheden zijn die voor risico van het slachtoffer komen en de schijn naar 

verkeersopvattingen daarvan kan worden afgeleid.68 De feiten of omstandigheden waar het om 

gaat kunnen ook achteraf ontstaan.69 Naast de verklaringen en gedragingen van de fraudeur 

moeten er feiten of omstandigheden zijn die het slachtoffer aangaan en die kunnen 

rechtvaardigen dat het slachtoffer in zijn verhouding tot de wederpartij verantwoordelijk is voor  

het gewekte vertrouwen, wil een beroep op het risicobeginsel slagen.70 Toerekening aan het 

slachtoffer zonder deze feiten of omstandigheden, zou zich ook niet verdragen met de willekeur 

als ordeningsprincipe.71 

Hoewel het risicobeginsel werd geformuleerd voor de (pseudo)vertegenwoordiging (artikel 

3:61 lid 2 BW), ligt het volgens Valk voor de hand dat het risicobeginsel ook geldt voor de 

schijnwilsverklaring (artikel 3:35 BW) als “nabije ‘buur’ van schijnvolmacht”.72 Ik deel zijn 

standpunt. Artikel 3:61 lid 2 BW is immers (mede) een toepassing van artikel 3:35 BW.73 De 

 
66 Overigens beargumenteert dat mijns inziens niet waarom artikel 3:36 BW zou moeten worden gebruikt als de te 

hanteren grondslag. Deze bepaling beschermt de derde en biedt dus geen uitkomst. Over het standpunt van Van 

Cassel-Van Zeeland en de te hanteren grondslag verwijs ik terug naar par. 2.2.3. 

67 HR 19 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK7671, NJ 2010/115 (ING/Bera Holding). 

68 HR 19 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK7671, NJ 2010/115 (ING/Bera Holding), r.o. 3.4. 
69 HR 12 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9429, NJ 2001/157 (Kuypers/Wijnveen), r.o. 3.4. 

70 Asser/Kortmann 3-III 2017/41A; HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:142, NJ 2017/78, r.o.3.4.3. Ik denk 

hierbij aan situaties, waarbij het slachtoffer aan het ontstaan van de identiteitsfraude heeft bijgedragen (bijv. 

vertrouwelijke gegevens aan een ander afgeven of daarmee roekeloos omgaan). Zijn die feiten of omstandigheden 

er niet, dan geldt hetgeen hiervoor over het standpunt van Van Cassel-Van Zeeland is opgemerkt ook hier. 

71 Voor mijn opmerkingen over de willekeur als ordeningsprincipe van Van Riel verwijs ik terug naar par. 2.2.2. 

72 Valk, NTBR 2010/23, p. 187-188 en Valk, in: Hijma e.a. 2019, p. 39. Als voorbeeld van de schijnwilsverklaring 

waar Valk het in het kader van artikel 3:35 BW over heeft, noemt hij de situatie waarin een natte handtekening 

wordt vervalst. In par. 2.2.3 werd besproken dat meerdere auteurs het nauwe verband met 

(pseudo)vertegenwoordiging zien. 

73 Hijma, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 3:61 BW, aant. 3. 
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parlementaire geschiedenis benadrukt dat het niet de bedoeling is geweest om met artikel 3:61 

lid 2 BW een ander stelsel te volgen dan met artikel 3:35 BW.74 De rechtbank Rotterdam zag 

het verband en accepteerde in 2020 het risicobeginsel in het kader van artikel 3:35 BW.75 Ik 

ben van mening dat met de uitbreiding naar het risicobeginsel ook de hiervoor besproken leemte 

tussen artikel 3:35 BW en 3:61 lid 2 BW (gedeeltelijk) wordt opgevuld. 

 

2. De wederpartij moet de verklaring hebben begrepen als een door het slachtoffer tot hem 

gerichte verklaring van een bepaalde strekking 

Een tweede vereiste is dat de wederpartij de verklaring daadwerkelijk subjectief moet hebben 

begrepen als een van het slachtoffer tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking.76 

De wederpartij die altijd de werkelijke situatie (de identiteitsfraude) voor ogen had of behoorde 

te hebben, komt geen beroep op de beschermingsregeling toe.77 Zijn goede trouw ontbreekt dan 

(artikel 3:11 BW). 

 

3. Het vertrouwen moet gerechtvaardigd worden door alle omstandigheden van het geval 

Het derde vereiste is dat het vertrouwen van de wederpartij gerechtvaardigd moet zijn.78 Het 

gaat om de beoordeling van alle omstandigheden van de specifieke situatie en wat de 

wederpartij uit de verklaring of gedragingen van de fraudeur en/of het slachtoffer mocht 

afleiden.79 Van belang zijn onder andere de aard van de verklaring of gedraging, de 

deskundigheid van de partijen, de mogelijkheid van de wederpartij om nader onderzoek te doen 

naar de wil van het slachtoffer en de voor- en nadelige gevolgen voor zowel het slachtoffer als 

de wederpartij.80 Het komt erop neer dat de wederpartij te goeder trouw moet zijn in de zin van 

 
74 Van Zeben, Reehuis & Slob (red.), Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 3 1990, p. 1184. 

75 Rb. Rotterdam 27 augustus 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:7466, r.o. 4.8 – 4.9. In 2009 bracht de rechtbank 

Dordrecht het risicoprincipe ook al in verband met de vervalste natte handtekening. Zie Rb. Dordrecht 13 mei 

2009, ECLI:NL:RBDOR:2009:BI9748, r.o. 5.14. De rechtspraak is echter schaars en meer ondersteunende 

uitspraken heb ik hierover op 14 augustus 2022 nog niet gevonden via rechtspraak.nl. Hiervoor heb ik diverse 

zoektermen los en in onderlinge combinatie gebruikt, waaronder: ‘3:35 BW’, ‘ECLI:NL:HR:2010:BK7671’, ‘NJ 

2010/110’, ‘risicobeginsel’, ‘feiten en omstandigheden die voor risico van de vertegenwoordigde komen’. 

76 Hijma, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 3:35 BW, aant. 2. 

77 Hijma, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 3:35 BW, aant. 2. 
78 Dat blijkt uit de woorden “overeenkomstig de zin die hij daaraan redelijkerwijze mocht toekennen” uit  

artikel 3:35 BW. 

79 Valk, in: Hijma e.a. 2019, p. 40. 

80 Asser/Sieburgh 6-III 2018/134. 
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artikel 3:11 BW.81 Dat betekent dat de wederpartij de werkelijke situatie niet mocht kennen en 

ook niet beter hoorde te weten.82 

 Op basis van artikel 3:35 jo. 3:11 BW moet worden beoordeeld of de wederpartij in de 

specifieke situatie een onderzoeksplicht had en, zo ja, hoe ver deze reikt en of hij deze is 

nagekomen. Als de wederpartij de werkelijke situatie kende, onder de gegeven omstandigheden 

hoorde te kennen of als hij twijfelde of hoorde te twijfelen, dan is de wederpartij niet te goeder 

trouw en had hij nader onderzoek moeten doen.83 Als hij een reden had tot twijfel wordt hij 

gelijkgesteld met degene die de werkelijke situatie kende.84 In deze eisen van de goeder trouw 

is zowel een subjectief element te lezen (‘weten, kennen’) als een objectief element (‘hoorde te 

weten of twijfelen’).85 

 

§2.2.5 De wilsvertrouwensleer versus de Haviltex-maatstaf 

De hiervoor besproken voorwaarden van de wilsvertrouwensleer vertonen gelijkenissen met de 

Haviltex-maatstaf voor de uitleg van contracten.86 Daardoor rijst de vraag of deze maatstaf ook 

geldt voor de totstandkoming van (eenzijdige) rechtshandelingen. De Hoge Raad bepaalde dat 

een rechtsverhouding tussen partijen niet alleen wordt geregeld door de letterlijke tekst van een 

contract, maar dat op basis van de zin die partijen daaraan over en weer in alle redelijkheid en 

gelet op alle omstandigheden mochten toekennen, moet worden beoordeeld wat zij over en weer 

van elkaar mochten verwachten.87 Volgens Driessen is de Haviltex-maatstaf een species van de 

wilsvertrouwensleer.88 Tjittes ziet de Haviltex-maatstaf en de wilsvertrouwensleer als een 

onderdeel van dezelfde medaille.89 

 
81 Valk, in: Hijma e.a. 2019, p. 40. 

82 Van Leuken, Van de Moosdijk & Tweehuysen, Hartkamps Compendium van het vermogensrecht 2017/52. 

83 Van Leuken, Van de Moosdijk & Tweehuysen, Hartkamps Compendium van het vermogensrecht 2017/52. 

84 Asser/Sieburgh 6-III 2018/134. Dat geldt ook als er geen mogelijkheid was om onderzoek te doen. 
85 Stein, in: GS Vermogensrecht, art. 3:11 BW, aant. 3.1. 

86 HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981/635, m.nt. C.J.H. Brunner (Haviltex). 

87 HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981/635, m.nt. C.J.H. Brunner (Haviltex), r.o. 6.2. Deze 

formulering paste de Hoge Raad al eerder toe op de totstandkoming van overeenkomsten in het arrest HR 17 

december 1976, ECLI:NL:HR:1976:AC5835, NJ 1977/241, m.nt. G.J. Scholten (Bunde/Erckens). 

88 Driessen, Contracteren 2018-3, par. 2. 

89 Tjittes 2018, p. 71. 
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Valk merkte twee verschillen op: de rechtstreekse verwijzing naar de wil van partijen 

ontbreekt in de Haviltex-maatstaf en de Haviltex-maatstaf regelt de uitleg en inhoud van een 

overeenkomst in plaats van de totstandkoming van een rechtshandeling.90 

Terecht stellen Van Wechem en Rinkes dat in ogenschouw moet worden genomen dat 

Haviltex een dubbel empathisch moment in zich heeft (‘over en weer’) en de 

wilsvertrouwensleer enkel een eenzijdig empathisch moment kent (hoe de wederpartij de 

wilsverklaring mag begrijpen): “Twee keer eenzijdig is niet per definitie dubbelzijdig.”91 Valk 

erkent dit, maar ziet geen problemen bij de eenzijdige gerichte rechtshandelingen (zoals het 

aanbod en de aanvaarding), omdat ‘over en weer’ volgens hem alleen betekent dat er een 

afzender en een ontvanger is en omdat het bij eenzijdige gerichte rechtshandelingen niet alleen 

zou gaan om het vertrouwen van de ontvanger over de bedoelingen van de afzender.92 

De Hoge Raad heeft bevestigd dat ook de totstandkomingsvraag beoordeeld moet worden 

op basis van de zin die partijen ‘over en weer’ en gelet op alle omstandigheden in redelijkheid 

mochten toekennen aan een bepaalde situatie.93 

 

§2.3 De totstandkoming van een overeenkomst door een vervalste natte 

handtekening 

 
§2.3.1 Inleiding 

Hiervoor werd een algemeen juridisch kader van de wilsvertrouwensleer uiteengezet. Deze 

paragraaf spitst zich toe op een eerste vorm van identiteitsfraude bij de contractsluiting: het 

 
90 Schelhaas en Valk 2016, p. 17. Valk ziet het eerste verschil slechts als een accentverschil en ook het tweede 

verschil vindt hij niet wezenlijk omdat de totstandkoming van rechtshandelingen en de inhoud van 

rechtshandelingen in een onlosmakelijke verbinding staan met elkaar. Volgens Valk zou daarom gezegd kunnen 

worden dat het niet nodig is te onderzoeken of de vereiste wil in een situatie ontbreekt, omdat artikel 3:35 BW 

voorrang geeft in zijn relatie tot de wil (artikel 3:33 BW). 

91 Van Wechem en Rinkes, NJB 2017/833, p. 990. 

92 Schelhaas en Valk 2016, p. 18; anders Drion, NJB 2016/1391, p. 1961. Drion erkent een hecht verband tussen 

de Haviltex-uitlegmaatstaf en totstandkomingsperikelen bij het aanbod en/of de aanvaarding daarvan. Volgens 

hem wijst echter de historie van Haviltex erop dat bij eenzijdige rechtshandelingen alleen gekeken moet worden 

naar hoe de wederpartij de wilsverklaring mag begrijpen en een toetsing ‘over en weer’ alleen voor meerzijdige 

rechtshandelingen hoort te gelden. 

93 HR 21 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD5352, NJ 2002/60, (Van Beers c.s./Van Daalen), r.o. 3.7; HR 16 

september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2213, NJ 2011/572, m.nt. M.R. Mok (Batavus/Vriend), r.o. 3.4. Dat 

betekent dat dus niet alleen wordt gekeken naar hoe de wederpartij de verklaring mag begrijpen. 
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aanbieden of aanvaarden van een overeenkomst door het plaatsen van een vervalste natte 

handtekening.94 

Bij het plaatsen van een vervalste natte handtekening kan het voorkomen dat partijen elkaar 

zien en/of leren kennen, maar dat hoeft niet. Partijen kunnen het aanbod en de aanvaarding, die 

zij met een natte handtekening hebben ondertekend bijvoorbeeld via de post aan elkaar 

toezenden. In dat geval leren partijen elkaar niet kennen en kan een fraudeur eenvoudig 

anoniem blijven. 

In zijn Kamerman/Aro Lease-arrest bepaalde de Hoge Raad dat er een bijzondere regel 

nodig is voor de situatie waarin een natte handtekening wordt vervalst.95 Deze paragraaf 

voorziet daarom in een uiteenzetting van het juridisch kader dat specifiek geldt voor het 

toerekenen van het vertrouwen dat is ontstaan door het plaatsen van een vervalste natte 

handtekening op een overeenkomst. 

  

§2.3.2 Kamerman versus Aro Lease: de feiten 

De (levens)partner van Kamerman wilde een eigen bedrijf starten en Kamerman hielp hem 

hierbij door ermee akkoord te gaan dat hij haar naam hiervoor kon gebruiken. Samen hebben 

ze het bedrijf ingeschreven in het handelsregister. Haar partner heeft zonder haar weten de 

gegevens in het handelsregister gewijzigd. Hierdoor stond Kamerman ingeschreven als 

eigenaar van Adaro Kantoormachines B.V. i.o. Aan dit bedrijf zond Aro Lease in maart 1987 

een leaseovereenkomst. De partner van Kamerman heeft dit contract ondertekend met een 

vervalste handtekening van Kamerman en dit contract teruggestuurd naar Aro Lease. 

Kamerman was hiervan niet op de hoogte. Kamerman stelde dat de handtekening niet echt was, 

omdat deze niet door haar werd geplaatst en in cassatie stond de Hoge Raad voor de vraag of 

Kamerman zich hierop terecht tegenover Aro Lease kon beroepen. 

 

§2.3.3 De hoofdregel: géén toerekening aan het slachtoffer 

De Hoge Raad bepaalde dat degene wiens handtekening is vervalst, dat aan de wederpartij kan 

tegenwerpen, zelfs als de wederpartij de echtheid van de handtekening aannam en mocht 

aannemen.96 Het door de handtekeningvervalsing gewekte vertrouwen wordt in beginsel niet 

 
94 Onder een natte handtekening versta ik de handtekening die met een pen op papier wordt gezet. 

95 HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0498, NJ 1992/809, m.nt. H.J. Snijders (Kamerman/Aro Lease). 

96 HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0498, NJ 1992/809, m.nt. H.J. Snijders (Kamerman/Aro Lease),  

r.o. 3.3. 
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aan het slachtoffer toegerekend en alléén bijzondere omstandigheden (waarover meer in de 

volgende paragraaf) kunnen daarop een uitzondering maken.97 De Hoge Raad schuift daarmee 

het belang van de subjectieve wil terecht naar boven.98 De bewijslast om aan te tonen dat de 

handtekening juist is, ligt bij degene die een beroep wil doen op het ondertekende document 

(artikel 159 lid 2 Rv).99 De geformuleerde hoofdregel lijkt een uitwerking te zijn van artikel 

3:33 BW. 

Volgens Bloembergen en Van Schendel stelt de Hoge Raad strengere eisen dan bij 

(pseudo)vertegenwoordiging (artikel 3:61 lid 2 BW), omdat het opzettelijke vervalsen van een 

handtekening verder gaat dan de overschrijding van een volmacht, waardoor toerekening aan 

het slachtoffer minder snel gerechtvaardigd is.100 

 

§2.3.4 Toerekening aan het slachtoffer is de uitzondering 

De Hoge Raad ziet de in paragraaf 2.2.3 besproken leemte in de wet en zet de rechtstreekse 

toepasselijkheid van de artikelen 3:35, 3:36 en 3:61 lid 2 BW aan de kant.101 De Hoge Raad 

baseert de grond voor toerekening van het gewekte vertrouwen op het vertrouwensbeginsel.102 

Met de keuze voor het beginsel dat aan alle hiervoor genoemde artikelen ten grondslag ligt, kan 

 
97 De rechtsregel uit het Kamerman/Aro Lease-arrest is overigens gewezen in een zaak tussen twee bedrijven 

onderling. De Hoge Raad maakt voor de toepasselijkheid van de rechtsregel geen onderscheid tussen geschillen 

tussen twee bedrijven onderling, tussen twee particulieren onderling of de rechtsverhouding tussen een bedrijf en 

een particulier. De rechtsregel geeft bescherming aan degene wiens handtekening is vervalst. 

98 Voor het belang van de subjectieve wil verwijs ik terug naar par. 2.2.2. 

99 Tjittes 2018, p. 355. Volgens de parlementaire geschiedenis ligt het echter wel voor de hand dat het slachtoffer 

de handtekeningvervalsing aannemelijk moet maken, als niets in het ondertekende document of in de 

omstandigheden van het geval erop wijst dat de handtekening is vervalst. Zie Rutgers, Flach & Boon, Parl. Gesch. 

Bewijsrecht 1988, p. 153. Het slachtoffer doet er dus wel goed aan de vervalsing aannemelijk te maken. 

100 Bloembergen en Van Schendel, in: Hijma e.a. 2019, p. 109. Dat lijkt mij niet anders ten aanzien van artikel 

3:35 en 3:36 BW. 
101 HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0498, NJ 1992/809, m.nt. H.J. Snijders (Kamerman/Aro Lease),  

r.o. 3.3, tweede alinea, eerste zin. Dat de Hoge Raad een specifieke regel voor de handtekeningvervalsing 

introduceerde, was volgens Snijders onontkoombaar omdat géén van de artikelen rechtstreeks kunnen worden 

toegepast. Zie H.J. Snijders, annotatie bij HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0498, NJ 1992/809, punt 2 

onder g. 

102 Voor een uiteenzetting over de mogelijkheid om de toerekenbaarheid te baseren op het vertrouwensbeginsel 

verwijs ik terug naar par. 2.2.3. 
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mijns inziens een streep worden gezet onder de strijd om de subsidiaire grondslag.103 Ook kan 

hieruit worden afgeleid dat het bestaan van een gerechtvaardigd vertrouwen een minimumeis 

voor toerekening aan het slachtoffer is.104 

De Hoge Raad oordeelde dat uit het vertrouwensbeginsel voortvloeit dat voor toerekening 

aan het slachtoffer alléén ruimte is als er bijzondere omstandigheden zijn die “van dien aard 

zijn dat zij tot de slotsom nopen dat aan degene wiens handtekening is vervalst, valt toe te 

rekenen dat de wederpartij de handtekening voor echt heeft gehouden en redelijkerwijze mocht 

houden”.105 Voorbeelden van bijzondere omstandigheden blijken uit r.o. 3.3: 

o Het slachtoffer kende of hoorde de onbetrouwbaarheid van degene die de handtekening 

heeft vervalst te kennen. 

o Het slachtoffer heeft aan de vervalsing meegewerkt. 

o Het slachtoffer heeft zonder voorzorgsmaatregelen te treffen toegelaten dat de fraudeur 

door het vervalsen van de handtekening de gelegenheid kreeg de schijn op te wekken 

dat de verklaring van hem was. 

De Hoge Raad zag onvoldoende omstandigheden die toerekening aan Kamerman konden 

rechtvaardigen. Het feit dat de inschrijving in het handelsregister aan Kamerman viel toe te 

rekenen en dat zij haar partner de gelegenheid heeft gegeven om de handtekening te kunnen 

vervalsen door vrije toegang te verstrekken tot het bedrijf en de bedrijfsvoering, was 

onvoldoende bijzonder om tot toerekening aan Kamerman over te gaan.106 Het gewekte 

vertrouwen bleef volledig voor risico van Aro Lease. 

 

Latere rechtspraak over de invulling van bijzondere omstandigheden 

In de latere feitenrechtspraak zijn bijzondere omstandigheden wel eens aangenomen. Hierna 

wordt besproken hoe de feitenrechtspraak het criterium over de bijzondere omstandigheden 

heeft ingevuld. 

 

 

 
103 De Hoge Raad verwijst namelijk in r.o. 3.3. naar de achtergrond (het onderliggende beginsel) van artikel 3:35, 

3:36 én 3:61 lid 2 BW. 

104 Wolters, WPNR 2021/7349, p. 937. 
105 HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0498, NJ 1992/809, m.nt. H.J. Snijders (Kamerman/Aro Lease),  

r.o. 3.3. 

106 HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0498, NJ 1992/809, m.nt. H.J. Snijders (Kamerman/Aro Lease),  

r.o. 3.4. 
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Invulling 1 

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat bijzondere omstandigheden aanwezig 

worden geacht als iemand 

o weet dat een ander een geldlening op zijn naam wil afsluiten; en 

o desondanks geen maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat die ander gebruik 

kon maken van zijn gegevens; en 

o zelfs na het afsluiten van de geldlening geen actie tegen afschrijvingen van zijn rekening 

heeft ondernomen.107 

Het opgewekte vertrouwen werd op basis hiervan volledig aan het slachtoffer toegerekend. 

 

Invulling 2 

Ook in een andere zaak oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat bijzondere 

omstandigheden aanwezig waren.108 In deze zaak was het van belang dat 

o de fraudeur volledige toegang had tot de financiële gegevens van het slachtoffer (een 

bedrijf); en dat 

o de fraudeur zonder reden beschikte over gevoelige persoonsgegevens van de eigenaren 

van het slachtoffer (zijn ouders); en dat 

o de eigenaren van het slachtoffer het gebruik van hun e-mailadres volledig overlieten aan 

de fraudeur; en dat 

o de eigenaren van het slachtoffer niet direct na kennisname van de gesloten 

leaseovereenkomst actie hebben ondernomen door de overeenkomst te annuleren, maar 

de zaken op zijn beloop hebben gelaten. 

Het opgewekte vertrouwen werd ook hier volledig aan slachtoffer toegerekend. 

 

Invulling 3 

De rechtbank Zutphen wees in 2010 een beroep op bijzondere omstandigheden af, omdat 

onvoldoende was gesteld en gebleken dat het slachtoffer al op het moment dat hij bij zijn 

huisgenoot (de fraudeur) ging wonen, bekend was of was geworden met de onbetrouwbaarheid 

 
107 Hof Arnhem-Leeuwarden 25 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8511, r.o. 4.12 en 4.13. 

108 Hof Arnhem-Leeuwarden 7 december 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11254, r.o. 4.9 – 4.13. 
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van zijn huisgenoot en daarmee het risico op oplichting door hem.109 In deze zaak bleef het door 

de vervalsing opgewekte vertrouwen volledig voor risico van de wederpartij. 

 

Uit deze voorbeelden blijkt dat bijzondere omstandigheden in vrij extreme situaties werden 

aangenomen. Hierbij is duidelijk te zien dat het kan gaan om situaties waarin het slachtoffer 

zijn persoonsgegevens onvoldoende heeft beschermd, aan de vervalsing heeft bijgedragen en/of 

het ondernemen van voorzorgsmaatregelen of directe tegenacties heeft nagelaten. Het lijkt 

telkens te gaan om een combinatie van factoren die wel of niet tot het aannemen van 

toerekenbaarheid aan het slachtoffer leiden. 

 

§2.3.5 De verhouding tussen de arresten Kamerman/Aro Lease en ING/Bera Holding  

De voorbeelden van bijzondere omstandigheden die de Hoge Raad formuleerde in zijn 

Kamerman/Aro Lease-arrest, lijken te zijn geïnspireerd door het toedoenvereiste. A-G 

Hartkamp verwijst ook naar het toedoenvereiste.110 Daardoor rijst de vraag welke invloed het 

accepteren van het risicobeginsel uit het latere arrest ING/Bera Holding111 heeft op de hiervoor 

onder 2.3.3 en 2.3.4 besproken Kamerman/Aro Lease-maatstaf. 

De formulering van de bijzondere omstandigheden-uitzondering wordt gezien als één van 

de ontwikkelingen die uiteindelijk tot de aanvaarding van het risicobeginsel in het ING/Bera 

Holding-arrest heeft geleid.112 Volgens Valk is het door het ING/Bera Holding-arrest denkbaar, 

dat de grenzen van de toerekenbaarheid aan het slachtoffer van een handtekeningvervalsing 

breder moeten worden getrokken dan dat de Hoge Raad aanvankelijk in 1992 deed.113 Ook 

Ernes lijkt voorstander van het gebruik van het risicobeginsel bij de Kamerman/Aro Lease-

maatstaf.114 Het verband tussen de arresten Kamerman/Aro Lease en ING/Bera Holding is mijns 

 
109 Rb. Zutphen 11 augustus 2010, ECLI:NL:RBZUT:2010:BN4079, r.o. 4.5. 

110 Concl. A-G A.S. Hartkamp, ECLI:NL:PHR:1991:17, bij HR 7 februari 1992, NJ 1992/809, m.nt. H.J. Snijders 

(Kamerman/Aro Lease), r.o. 6. 
111 HR 19 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK7671, NJ 2010/115 (ING/Bera Holding). 
112 Asser/Kortmann 3-III 2017/38; Van Schaick, Volmacht (Mon. BW nr. 85) 2011/51. Van Schaick leest een 

aanvaarding van het risicobeginsel in diverse arresten, waaronder het Kamerman/Aro Lease-arrest. 

113 Valk, NTBR 2010/23, p. 187-188. In dit kader verwijs ik ook terug naar hetgeen onder par. 2.3.4 onder 1 is 

opgemerkt over de reikwijdte van het risicobeginsel. 

114 Ernes, NTHR 2011/3, p. 107. Zij geeft namelijk aan dat “andere aspecten” in de risicosfeer van het slachtoffer 

volgens haar een rol spelen voor de beoordeling van de bijzondere omstandigheden. Zij verwijst hierbij naar Rb. 

Dordrecht 13 mei 2009, ECLI:NL:RBDOR:2009:BI9748. 



29 
 

inziens terug te zien in een uitspraak van de rechtbank Rotterdam en een uitspraak van de 

rechtbank Deventer.115 

  

§2.4  De totstandkoming van een elektronische overeenkomst door identiteitsfraude 

 

§2.4.1 Inleiding 

Hiervoor werd het juridisch kader voor de vervalste natte handtekening besproken. 

Identiteitsfraude kan echter ook plaatsvinden doordat een fraudeur een elektronische 

overeenkomst op naam van een ander sluit. Het gaat dan bijvoorbeeld om een overeenkomst 

die uitsluitend via e-mail tot stand komt of de online-overeenkomst.116 Het aanbod en de 

aanvaarding daarvan kunnen langs elektronische weg geschieden, omdat rechtshandelingen in 

de basis vormvrij zijn (artikel 3:37 lid 1 BW). Dit kan via een ‘gewone’ elektronische  

wilsverklaring of via een elektronische handtekening.117 

Door een opmars van de elektronische overeenkomst leren partijen elkaar steeds minder 

vaak kennen. Hierdoor blijven zowel de omstandigheden rondom de wil van een partij, als die 

 
115 In de zaak Rb. Rotterdam 27 augustus 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:7466, r.o. 4.8 – 4.9 overwoog de 

rechtbank dat het Kamerman/Aro Lease-arrest past in de lijn van de latere jurisprudentie over 

(pseudo)vertegenwoordiging. De rechtbank oordeelde daarom dat het ING/Bera Holding-arrest ook van toepassing 

is op de vervalste natte handtekening. In de zaak Rb. Dordrecht 13 mei 2009, ECLI:NL:RBDOR:2009:BI9748, 

r.o. 5.14 oordeelde de rechtbank dat de gevolgen van de keuze van het slachtoffer om het beheer van zijn financiële 

huishouding aan de fraudeur over te laten geheel in zijn risicosfeer vallen. Dat woog zwaarder dan het feit dat de 

wederpartij onvoldoende waarborgen had gehanteerd om te controleren door wie de handtekening werd geplaatst. 

116 Met online-overeenkomst wordt alleen gedoeld op de overeenkomst die wordt gesloten via een webwinkel. 

117 Bij de ‘gewone’ elektronische wilsverklaring kan worden gedacht aan een aanbod of akkoord per e-mail of het 

online aanbieden of aanvaarden (via een ‘bestel’-button) van een overeenkomst. Een voorbeeld van een gewone 

elektronische handtekening (artikel 3 sub 10 eIDAS-Verordening (EU) 910/2014) is de gescande handtekening. 

Zie De Graaf, MvV 2018/7-8, p. 245. Een voorbeeld van een geavanceerde elektronische handtekening (artikel 3 

sub 11 jo. artikel 26 eIDAS-Verordening) is een bevestiging met een code gegenereerd met een scanner, bankpas 

en pincode. Zie Van Esch, De financiëledienstverlener online (R&P nr. FR14) 2016/III.3.2.3.2. Bij een 

gekwalificeerde elektronische handtekening (artikel 3 sub 12 eIDAS-Verordening) gaat het om een digitale 

handtekening die wordt gemaakt en bekrachtigd met een geheime code, die verbonden is aan de inhoud van het 

document waarbij met een certificaat de geldigheid kan worden gecontroleerd, bijvoorbeeld via eID en itsme®. 

Zie Van Esch, De financiëledienstverlener online (R&P nr. FR14) 2016/III.3.2.3.3 en III.3.2.2.3 en ‘Drie types 

digitale handtekeningen, drie niveaus van betrouwbaarheid: welk type heb jij nodig?’, connective.eu, 4 februari 

2020 (geraadpleegd op 14 augustus 2022). 
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voor een gerechtvaardigd vertrouwen onzichtbaar. Dat kan een reden zijn waarom fraudeurs 

steeds meer online actief zijn.118 

Het probleem dat partijen elkaar niet leren kennen, zou kunnen worden ondervangen door 

aan de online-overeenkomst structureel een Zoom of Teams meeting vooraf te laten gaan.119 

Dat zou echter afbreuk doen aan Europese regels omtrent consumentenbescherming.120 Ook 

privacyoverwegingen maken dat onwenselijk. Een online-meeting verplichten om 

identiteitsfraude te voorkomen, weegt daarom niet op tegen de bezwaren.121 

 Dat maakt de vraag, aan wie het door identiteitsfraude gewekte vertrouwen moet worden 

toegerekend, steeds belangrijker voor de elektronische overeenkomst. In deze paragraaf wordt 

daarom een uiteenzetting gegeven van het juridisch kader dat de rechter toepast om die vraag 

te beantwoorden. 

 

§2.4.2 De vervalste elektronische handtekening: COVA in plaats van  

Kamerman/Aro Lease 

De Hoge Raad bepaalde in zijn COVA-arrest dat de Kamerman/Aro Lease-maatstaf niet kan 

worden toegepast op de situatie waarin een overeengekomen geheime code voor 

betalingsopdrachten wordt misbruikt.122 Volgens Sieburgh is de Kamerman/Aro Lease-maatstaf 

daarom niet van toepassing op de elektronische handtekening.123 A-G Strikwerda besprak dat 

 
118 Zie par. 1.4 over de ontwikkeling van criminaliteit naar het internet. 

119 Zoom en Teams zijn online platforms waarmee online overleggen, vergaderingen en chatsessies georganiseerd 

kunnen worden. Deze platforms zijn sinds de eerste lockdown door COVID-19 sterk ontwikkeld en worden steeds 

meer gebruikt. Zou een dergelijk vereiste worden gesteld dan zou dit mijns inziens betekenen dat dit in de wet 

moet worden vastgelegd. Een vereiste van een online-meeting voorafgaand aan de totstandkoming van een online-

overeenkomst zou kunnen worden gezien als een vormvereiste. Verklaringen kunnen namelijk in iedere vorm 

geschieden, tenzij anders is bepaald (artikel 3:37 lid 1 BW). 
120 Op Europees niveau zijn consumentenrechten geharmoniseerd. Een structurele online vergadering zou alleen 

maar meer vragen en problemen oproepen over bijvoorbeeld toepasselijkheid van herroepingsrechten en 

informatieplichten voor de koop op afstand. 

121 Ook zou dat ten koste gaan van praktische voordelen van een online-overeenkomst, zoals bijvoorbeeld snelle 

gebondenheid, toegankelijkheid en tijd- en kostenbesparingen. 

122 HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. J.C. van Schultsz, P. van Schilfgaarde 

(COVA), r.o. 5.2, tweede alinea. Het ging hier dus niet om het sluiten van een overeenkomst met een geheime 

code, maar om een in het contract overeengekomen code die alleen aan het slachtoffer werd verstrekt en waarmee 

het slachtoffer betalingen kan bevestigen. De Kamerman/Aro Lease-maatstaf is in par 2.3.3 en 2.3.4 uitvoerig 

besproken. 

123 Asser/Sieburgh 6-III 2018/147. 
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het slachtoffer de bescherming van een geheime code voornamelijk zelf in de hand heeft en het 

gebruik van een geheime code meestal uit een contract volgt die de toerekenbaarheid kan 

bepalen.124 Bloembergen en Van Schendel voorspellen dat het gebruik van de elektronische 

handtekening zal toenemen en erkennen, net als Van Esch, dat daarvoor het toetsingskader uit 

het COVA-arrest geldt.125 

In de COVA-zaak ging het om fraude (misbruik van een code voor betalingsopdrachten) 

door een werknemer van COVA, die in beginsel onder haar verantwoordelijkheid viel. Het 

toepassen van de Kamerman/Aro Lease-maatstaf zou volgens de Hoge Raad tot een onredelijk 

resultaat leiden.126 De Hoge Raad bepaalde daarom dat de vraag aan wie het risico van misbruik 

van een beveiligingscode moet worden toegerekend, beantwoord moet worden op basis van alle 

omstandigheden, waarbij bijzondere betekenis toekomt aan de vraag aan wie kan worden 

toegerekend dat een onbevoegde kennis kon nemen van de beveiligingscode.127 De Hoge Raad 

formuleerde als uitgangspunt dat de fraude aan het slachtoffer wordt toegerekend, als de 

onbevoegde in een relatie tot het slachtoffer staat, waardoor hij eenvoudiger dan een 

willekeurige derde over de beveiligingscode kon beschikken.128 De fraude wordt niet aan het 

slachtoffer toegerekend als het slachtoffer stelt én bewijst, dat het de nodige 

 

 

 
124 Concl. A-G L. Strikwerda, bij HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. P. van 

Schilfgaarde, J.C. van Schultsz (COVA), r.o. 20 en 21. Dat is volgens hem anders dan bij de natte handtekening. 

Het slachtoffer kan zich tegen misbruik van de natte handtekening bijna niet wapenen, omdat volgens hem 

handtekeningen in zekere mate openbaar zijn. In par. 4.2 ga ik nader in op de door Strikwerda aangehaalde 

verschillen. 
125 Bloembergen en Van Schendel, in: Hijma e.a. 2019, p. 109-110; Van Esch, De financiëledienstverlener online 

(R&P nr. FR14) 2015/III.3.2.5; Van Esch 1999, p. 161. Bij de elektronische handtekening vindt immers een 

bekrachtiging plaats via een geheime code. De COVA-maatstaf werd in 2012 door de rechtbank Zutphen toegepast 

op de rechtshandeling die tot stand is gekomen door misbruik van de elektronische handtekening. Zie. Rb. Zutphen 

22 februari 2012, ECLI:NL:RBZUT:2012:BX1620, r.o. 5.2 en 5.3. 

126 HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. J.C. van Schultsz, P. van Schilfgaarde 

(COVA), r.o. 5.2, tweede alinea. 
127 HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. J.C. van Schultsz, P. van Schilfgaarde 

(COVA), r.o. 5.2, derde alinea. 

128 HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. J.C. van Schultsz, P. van Schilfgaarde 

(COVA), r.o. 5.2, derde alinea. 



32 
 

voorzorgsmaatregelen heeft genomen om misbruik van de beveiligingscode te voorkomen.129 

De rechtbank Amsterdam oordeelde dat dit toetsingskader niet geldt als de wederpartij geen 

gerechtvaardigd vertrouwen kan ontlenen op basis van een bestaande contractuele relatie of op 

basis van een betrouwbare wijze van ondertekening.130 

De Hoge Raad bespreekt niet of hij de COVA-maatstaf baseert op artikel 3:35, 3:36, 3:61 

lid 2 BW of op het vertrouwensbeginsel. Van Schilfgaarde erkent in zijn annotatie terecht dat 

geen van de wetsartikelen rechtstreeks kunnen worden toegepast.131 De grondslag daarom mijns 

inziens worden gezocht in het vertrouwensbeginsel.132 

Van Esch is kritisch over het door de Hoge Raad geformuleerde toetsingskader (hierna: 

COVA-maatstaf).133 Volgens hem staat de wederpartij voor een vaak onmogelijke klus om te 

bewijzen wie de geheime code heeft misbruikt, zijn de eisen voor de door het slachtoffer te 

nemen zorgvuldigheid niet gekaderd en komt het arrest niet overeen met de eisen van het  

 

 
129 HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. J.C. van Schultsz, P. van Schilfgaarde 

(COVA), r.o. 5.2, derde alinea. Het toetsingskader uit het COVA-arrest (de COVA-maatstaf) werd in 2011 door de 

rechtbank Rotterdam en in 2012 door de rechtbank Zutphen opnieuw aangehaald en is dus nog uitgangspunt. Zie 

Rb. Rotterdam 20 april 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7167, r.o. 5.3 en 5.5; Rb. Zutphen 22 februari 2012, 

ECLI:NL:RBZUT:2012:BX1620, r.o. 5.3 (zie ook par. 2.4.3). 

130 Rb. Amsterdam 15 april 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1949, r.o. 2.5. In deze zaak werd de COVA-maatstaf 

niet toegepast, omdat de wederpartij geen gerechtvaardigd vertrouwen kon ontlenen aan een bestaande 

contractuele relatie (die was er namelijk niet) en het gerechtvaardigd vertrouwen ook ontbrak omdat een 

onvoldoende betrouwbare werkwijze voor de ondertekening werd gevolgd. Dat is relevant, omdat hieruit een 

minimumeis valt te lezen: voor bescherming van opgewekt vertrouwen en toerekening aan het slachtoffer is alleen 

mogelijk als dat vertrouwen gerechtvaardigd is. 

131 P. van Schilfgaarde, annotatie bij HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, punt 4. 

Hij merkt verder nog op dat het toepassen van artikel 3:35 BW eerder voor de hand zou liggen dan het toepassen 

van artikel 3:61 lid 2 BW. Dat komt omdat de fraudeur niet voor het slachtoffer verklaart maar het laat lijken alsof 

het slachtoffer verklaart. 

132 Artikel 3:35 BW voldoet niet, omdat bij identiteitsfraude de door de fraudeur gewekte schijn wordt ingeroepen 

tegen het slachtoffer, artikel 3:36 BW is geschreven voor de bescherming van derden, en artikel 3:61 lid 2 BW 

ziet op het handelen ‘in naam van’ het slachtoffer. Zie par. 2.2.3. en 2.3.4. Desondanks werd artikel 3:35 BW 

rechtstreeks toegepast in Rb. Zutphen 22 februari 2012, ECLI:NL:RBZUT:2012:BX1620, r.o. 5.7 en Rb. 

Rotterdam 20 april 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7167, r.o. 5.5. 

133 Van Esch 1999, p. 161. 
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handelsverkeer.134 

Het standpunt van de Hoge Raad laat zien dat de Kamerman/Aro Lease-maatstaf alleen 

geldt voor de vervalste natte handtekening en de COVA-maatstaf geldt voor vervalste 

elektronische handtekeningen.135 Beide maatstaven gelden dus niet voor vervalste 

(elektronische) wilsverklaringen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een handtekening. 

 

§2.4.3 Toerekenen van het door een vervalste elektronische handtekening opgewekte 

vertrouwen met behulp van de COVA-maatstaf 

De COVA-zaak leidde ertoe dat het handelen van de werknemer van COVA aan COVA zelf 

moest worden toegerekend, omdat de werknemer van COVA gemakkelijker dan willekeurige 

derden toegang tot de beveiligingscode had.136 Het Gerechtshof had al geoordeeld dat er geen 

omstandigheden waren, die ertoe konden leiden dat de fraude aan de bank moest worden 

toegerekend.137 COVA deed vaker op dezelfde manier betalingsopdrachten en de code die werd 

gebruikt voldeed aan alle aanwijzingen van de bank.138 Verder was de lening die werd gesloten 

niet alarmerend hoog en paste binnen de kredietfaciliteit.139 De bank hoefde geen vakanties van 

 
134 Van Esch 1999, p. 161 – 162. Volgens van Esch had de Hoge Raad de COVA-maatstaf nader moeten inkleden 

door omstandigheden te noemen die de feitenrechter zou moeten toetsen om de (on)zorgvuldigheid van het 

slachtoffer vast te stellen, zoals “(a) de aard van de wilsverklaringen die de houder van het identificatiemiddel 

gebruikelijk afgeeft, (b) het belang dat daarmee gemoeid is en (c) hetgeen in de sector van de samenleving waarin 

de houder van het identificatiemiddel verkeert, gebruikelijk is ten aanzien van te nemen beveiligingsmaatregelen”. 

Verder zou hij het risico van misbruik van de geheime code in beginsel bij de houder van die geheime code (het 

slachtoffer) neerleggen als de houder beroep- of bedrijfsmatig handelt. 
135 In het COVA-arrest lag een geschil tussen twee bedrijven voor. De rechtsregel van de Hoge Raad is door de 

toevoeging “of staat hij anderszins in een relatie tot de cliënt” dermate ruim geformuleerd, dat deze mijns inziens 

ook toepasbaar is op de relatie tussen een bedrijf en een particulier of de relatie tussen twee particulieren onderling. 

136 HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. J.C. van Schultsz, P. van Schilfgaarde 

(COVA), r.o. 5.2. 

137 HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. J.C. van Schultsz, P. van Schilfgaarde 

(COVA), r.o. 20 van het oordeel van het Hof. 
138 HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. J.C. van Schultsz, P. van Schilfgaarde 

(COVA), r.o. 21 van het oordeel van het Hof. 

139 HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. J.C. van Schultsz, P. van Schilfgaarde 

(COVA), r.o. 21 van het oordeel van het Hof. 
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klanten te registreren en had in deze situatie geen controleplicht.140 Het door de fraude gewekte 

vertrouwen kwam volledig voor risico van COVA.141 

De rechtbank Zutphen zag in 2012 ook geen ruimte om af te wijken van de hoofdregel, dat 

het misbruik van de overeengekomen code in beginsel aan de slachtoffers moest worden 

toegerekend.142 Hierbij was van belang dat op degenen die een vennootschap onder firma 

oprichten en daarvoor een betaalrekening openen een verantwoordelijkheid en zorgplicht 

rust.143 De slachtoffers raakten pas één jaar na het vermeende misbruik van de beveiligde codes 

door de fraudeur (hun vader) op de hoogte en schonden daarmee hun zorgplicht.144 De 

rechtbank verwierp een beroep op de zorgplicht van de bank, omdat vooraf een voldoende 

betrouwbare identiteitsverificatie had plaatsgevonden.145 De slachtoffers werden volledig 

gebonden aan het door de fraudeur opgewekte vertrouwen. De COVA-maatstaf bevat dus een 

strenge hoofdregel voor toerekening aan het slachtoffer, waarvan niet eenvoudig kan worden 

afgeweken. 

 

§2.4.4 Toerekenen van het door identiteitsfraude opgewekte vertrouwen in de gevallen 

waarvoor de COVA-maatstaf niet geldt 

Voor de identiteitsfraudezaken waarin geen gebruik wordt gemaakt van een (elektronische) 

handtekening, formuleert de Hoge Raad géén bijzondere regel. Deze gevallen worden met de 

wilsvertrouwensleer opgelost. 

Het slachtoffer moet eerst aannemelijk maken dat zijn wil om gebonden te zijn aan de 

overeenkomst ontbreekt (artikel 3:33 BW).146 Om de rechter daarvan te overtuigen, doet het er 

verstandig aan om aangifte van de vermiste of gestolen persoonsgegevens te doen bij de 

 
140 HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. J.C. van Schultsz, P. van Schilfgaarde 

(COVA), r.o. 22 van het oordeel van het Hof. 

141 HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. J.C. van Schultsz, P. van Schilfgaarde 

(COVA), r.o. 23 van het oordeel van het Hof. 

142 Rb. Zutphen 22 februari 2012, ECLI:NL:RBZUT:2012:BX1620. 
143 Rb. Zutphen 22 februari 2012, ECLI:NL:RBZUT:2012:BX1620, r.o. 5.6. 

144 Rb. Zutphen 22 februari 2012, ECLI:NL:RBZUT:2012:BX1620 r.o. 5.6. 

145 Rb. Zutphen 22 februari 2012, ECLI:NL:RBZUT:2012:BX1620 r.o. 5.7. Vergelijkbaar oordeelde de rechtbank 

Rotterdam in Rb. Rotterdam 20 april 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7167, r.o. 5.6 en 5.7. De overeenkomst 

kon alleen worden aangevraagd met vooraf verstrekte persoonlijke codes, waardoor de bank niet opnieuw 

onderzoek naar de identiteit hoefde te doen. 

146 Hijma, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 3:33 BW, aant. 3. 
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politie.147 Daarnaast kan het slachtoffer bewijzen verzamelen van schadebeperkende 

maatregelen die het heeft genomen vanaf het moment van kennisname van de vermeende 

identiteitsfraude.148 Verder kunnen alle omstandigheden van het geval worden meegenomen bij 

de beoordeling of de identiteitsfraude aannemelijk is.149 

Als de identiteitsfraude aannemelijk is, komt het gerechtvaardigd vertrouwen aan bod. De 

wederpartij kan een beroep op het gerechtvaardigd vertrouwen doen.150 De grondslag voor 

toerekening aan het slachtoffer moet het vertrouwensbeginsel zijn, omdat de artikelen 3:35, 

3:36 en 3:61 lid 2 BW bij identiteitsfraude niet rechtstreeks kunnen worden toegepast.151 Toch 

wordt vaak artikel 3:35 BW als uitgangspunt genomen.152 Hierna wordt ingegaan op 

rechtspraak waarin het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij werd ingevuld (1), 

waarover vervolgens analyserende opmerkingen worden gemaakt (2). 

 

1. De beoordeling van het gerechtvaardigd vertrouwen in de rechtspraak 

In de feitenrechtspraak zijn diverse identiteitsfraudezaken aan bod gekomen. Hierna wordt 

ingegaan op vier zaken waarin het gerechtvaardigd vertrouwen werd ingevuld. 

 

 
147 Rb. Limburg 28 oktober 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:8299, r.o. 3.3; Rb. Noord-Holland 29 september 2021, 

ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 5.1. Het doen van aangifte kan een rol spelen bij de beoordeling van de vraag 

of de gestelde identiteitsfraude aannemelijk is. Dit is echter geen doorslaggevend element op basis waarvan het 

door identiteitsfraude opgewekte vertrouwen wel of niet aan het slachtoffer wordt toegerekend. 
148 Voorbeelden daarvan zijn het aanvragen van een nieuwe bankpas en direct melding maken bij de wederpartij. 

Zie Rb. Limburg 28 oktober 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:8299, r.o. 3.3; Rb. Noord-Holland 29 september 2021, 

ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 5.1. Ook dit zijn geen doorslaggevend elementen op basis waarvan het door 

identiteitsfraude opgewekte vertrouwen wel of niet aan het slachtoffer wordt toegerekend. 
149 Bijvoorbeeld dat over een bepaalde periode meerdere contracten op naam van het slachtoffer zijn gesloten of 

betrokkenheid bij een datalek. Voorbeelden van zaken waarin het slachtoffer de identiteitsfraude voldoende 

aannemelijk had gemaakt zijn Rb. Midden-Nederland 28 februari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1163, r.o. 4.1 – 

4.5 en Rb. Noord-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 5.1. Voorbeelden van zaken 

waarin het slachtoffer daarin niet slaagde zijn Rb. Limburg 28 oktober 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:8299, r.o. 

3.3 – 3.5 en Rb. Rotterdam 1 juli 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:6397, r.o. 3.2 – 3.6. 

150 Van Zeben, Du Pon & Olthof (red.), Parl. Gesch. BW Boek 3 1981, p. 174. 

151 Zie par. 2.2.3, par. 2.3.4 en 2.4.2. 
152 Dat is overigens niet altijd zo. In Rb. Noord-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206 stond 

bijvoorbeeld artikel 3:35 BW centraal. In de zaak Rb. Midden-Nederland 28 februari 2018, 

ECLI:NL:RBMNE:2018:1163, r.o. 3.3 deed de wederpartij echter een (subsidiair) beroep op artikel 3:61 lid 2 BW. 

In de meeste gevallen wordt artikel 3:35 BW toegepast en daarom wordt dit artikel hierna als vertrekpunt genomen. 
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Invulling 1 

De rechtbank Gelderland oordeelde in 2017 over een zaak, waarin het slachtoffer haar bankpas 

en pincode aan de fraudeur (een onbekende man) had gegeven, zodat de fraudeur een goedkoop 

telefoonabonnement voor haar kon afsluiten.153 In het bijzijn van de fraudeur liet zij haar 

portemonnee met identiteitsbewijs onbeheerd achter op de toonbank van haar werkgever, omdat 

zij een klant moest helpen.154 Later merkte ze dat op haar naam een creditcard bij International 

Card Services (hierna: ICS) was aangevraagd.155 Het identiteitsfraudeverweer van het 

slachtoffer strandde, omdat een creditcardaanvraag had plaatsgevonden onder overlegging van 

een kopie van de ID-kaart van het slachtoffer en ICS daaraan een gerechtvaardigd vertrouwen 

kon ontlenen.156 

Over de onderzoeksplicht van ICS merkte de rechtbank op dat als ICS onderzoek had 

ingesteld naar de identiteit, niet van een vals (kopie) identiteitsbewijs zou zijn gebleken.157 ICS 

mocht uitgaan van de gegevens op de aangeleverde documenten.158 De rechtbank vond het te 

ver gaan om van ICS te eisen “dat zij contact opneemt met iedere 18-jarige die aangeeft een 

creditcardovereenkomst voor een bedrag van € 1.000,-- dan wel € 2.500,-- te willen sluiten en 

via een onlinebank bankiert, om de gegevens te controleren en te verifiëren”.159 De rechtbank 

zag ook geen reden om nader onderzoek naar de bankrekening van het slachtoffer te eisen en 

rekende het opgewekte vertrouwen volledig toe aan het slachtoffer.160 

In deze uitspraak valt te lezen dat de vermeende identiteitsfraude aan het slachtoffer moet 

worden toegerekend op grond van feiten en omstandigheden die voor risico van het slachtoffer 

komen. Dat lijkt mij terecht. Door het afgeven van diverse persoonsgebonden documenten  

 

 

 
153 Rb. Gelderland 22 februari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1073, r.o. 4.1. 
154 Rb. Gelderland 22 februari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1073, r.o. 4.2. 

155 Rb. Gelderland 22 februari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1073, r.o. 4.1. 

156 Rb. Gelderland 22 februari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1073, r.o. 4.3. 
157 Rb. Gelderland 22 februari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1073, r.o. 4.4. 

158 Rb. Gelderland 22 februari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1073, r.o. 4.4. 

159 Rb. Gelderland 22 februari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1073, r.o. 4.4. 

160 Rb. Gelderland 22 februari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1073, r.o. 4.4 en 4.6. 
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droeg zij bij aan het toedoen van de fraudeur, waarop het vertrouwen van ICS is gebaseerd.161 

 

Invulling 2 

In 2018 stond werd een identiteitsfraudezaak aan de rechtbank Midden-Nederland.162 Het 

slachtoffer had de identiteitsfraude (door zijn zwager) voldoende aannemelijk gemaakt.163 ICS 

had haar aanvraagprocedure zodanig ingericht dat een creditcard en kredietfaciliteit zonder 

overlegging van bewijsstukken of persoonlijk contact kon worden aangevraagd en de identiteit 

van de aanvrager ook niet op een andere manier werd gecontroleerd.164 ICS heeft daarmee op 

geen enkele wijze onderzoek verricht naar de juistheid van de aangeleverde (onjuiste) 

gegevens.165 Dat stond volgens de rechtbank het gerechtvaardigd vertrouwen, dat een 

overeenkomst tot stand is gekomen in de weg.166 

Hieruit kan worden afgeleid dat van ICS wordt verwacht dat zij enig onderzoek verricht of 

althans dat zij haar aanvraagprocedure voorziet van waarborgen om identiteitsfraude te 

voorkomen. In de hiervoor besproken zaak van de rechtbank Gelderland had ICS haar 

aanvraagprocedure beter ingericht en was dat voldoende om haar onderzoeksplicht in te 

vullen.167 

 
161 Zou de Kamerman-Aro Lease-maatstaf of de COVA-maatstaf op deze zaak worden toegepast, dan zou het 

gewekte vertrouwen waarschijnlijk ook aan het slachtoffer worden toegerekend. Het afgeven van een bankpas en 

pincode in combinatie met het onbeheerd achterlaten van een identiteitsbewijs, zou mijns inziens een bijzondere 

omstandigheid in de zin van de Kamerman/Aro-Lease-maatstaf kunnen opleveren. Ten aanzien van de COVA-

maatstaf zou dat ook betekenen dat het gewekte vertrouwen in beginsel aan het slachtoffer kan worden 

toegerekend, omdat zij in een relatie stond met de fraudeur, waarbij zij het misbruik van de gegevens door de 

fraudeur heeft vergemakkelijkt en zij haar zorgplicht om vertrouwelijke gegevens te beschermen heeft geschonden.  

162 Rb. Midden-Nederland 28 februari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1163. 
163 Rb. Midden-Nederland 28 februari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1163, r.o. 4.1 – 4.5. Van belang was 

daarvoor dat het slachtoffer ICS na ontdekking van de identiteitsfraude heeft geïnformeerd, de eerste incasso’s 

heeft gestorneerd, aangifte deed tegen zijn zwager, zijn zwager heeft gevraagd om betaling, er geen gegevens zijn 

gebruikt die alléén bij het slachtoffer bekend waren en diverse gegevens aantoonbaar onjuist waren en zijn zwager 

aan het slachtoffer erkend had de aanvraag te hebben gedaan. 

164 Rb. Midden-Nederland 28 februari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1163, r.o. 4.5. 

165 Rb. Midden-Nederland 28 februari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1163, r.o. 4.2. 
166 Rb. Midden-Nederland 28 februari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1163, r.o. 4.5. 

167 Rb. Gelderland 22 februari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1073, r.o. 4.3 en 4.4. ICS vroeg in de 

aanvraagprocedure persoonsgebonden documenten op, en ontving als gevolg daarvan onder andere een kopie van 

het identiteitsbewijs van het slachtoffer. 
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Invulling 3 

In een zaak van de rechtbank Noord-Holland had een 18-jarig slachtoffer zich door een fraudeur 

laten verleiden om haar bankpas, pincode en kopie identiteitsbewijs aan de fraudeur te geven, 

zodat hij voor haar bitcoins kon regelen.168 In plaats daarvan sloot de fraudeur bij Tele2 een 

telefoonabonnement met toestel af op naam van het slachtoffer.169 Nadat de rechtbank 

oordeelde dat de identiteitsfraude voldoende aannemelijk werd gemaakt door het slachtoffer, 

ging de rechtbank uitvoerig in op het gerechtvaardigd vertrouwen van Tele2.170 Omdat de 

overeenkomst werd gesloten met persoonsgebonden gegevens, mocht Tele2 er in beginsel van 

uitgaan dat een overeenkomst door of met toestemming van het slachtoffer werd gesloten.171 

De rechtbank erkende dat er aanleiding was voor Tele2 om met het slachtoffer contact op te 

nemen, omdat de ingevulde geboortedatum en naam in het e-mailadres afweken van de 

persoonsgebonden documenten.172 Toch oordeelde de rechtbank dat het te ver zou gaan “om 

een groot telecombedrijf als Tele2 te verplichten contact op te nemen met iedere consument die 

online een telefoonabonnement afsluit, om de gegevens te controleren en te verifiëren als hierin 

iets niet helemaal klopt”.173 De rechtbank benadrukte dat dit zeker moest gelden omdat wél de 

juiste documenten zijn overlegd én al een afgeleide identificatie via IDEAL had 

plaatsgevonden.174 Dit leidde ertoe dat de rechtbank een gerechtvaardigd vertrouwen aanwezig 

achtte en het maakte daarvoor niet uit dat levering bij een PostNL-locatie werd afgesproken.175 

Het gewekte vertrouwen werd volledig toegerekend aan het slachtoffer. 

Ik denk dat de rechtbank hier best ver gaat. Tele2 behoort mijns inziens te twijfelen (artikel 

3:11 BW), als meerdere ingevulde (persoons)gegevens afwijken van verstrekte stukken (die 

wél juist zijn), terwijl ook geen woonadres als leveraders is opgegeven. Zeker gelet op de 

ontwikkelingen op het gebied van cybercrime. Het onzorgvuldige gedrag van het slachtoffer  

 
168 Rb. Noord-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 4.1. 
169 Rb. Noord-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 4.1. 

170 Rb. Noord-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 5.1. 

171 Rb. Noord-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 5.4. 
172 Rb. Noord-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 5.4. 

173 Rb. Noord-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 5.4. 

174 Rb. Noord-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 5.4. 

175 Rb. Noord-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 5.5.  
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weegt mijns inziens wel zwaarder en moet aan het slachtoffer worden toegerekend.176 

De rechtbank nam bovendien aan dat het slachtoffer ook nog een TAN-code aan de  

fraudeur had verstrekt.177 Dat is maar de vraag, omdat niet iedere bank een TAN-code vereist 

voor een IDEAL-betaling.178 Daardoor valt het te betwijfelen of de (van de TAN-code) 

afgeleide identificatie nog bijzondere betekenis zou moeten hebben, bovenop het feit dat het 

slachtoffer de vertrouwelijke documenten had verstrekt aan de fraudeur.179 

 

Invulling 4 

Tenslotte oordeelde de rechtbank Overijssel in 2021 over een identiteitsfraudezaak.180 Het ging 

om identiteitsfraude bij een online bestelling (op www.sigaren.shop), waarbij géén nadere 

verificatie nodig was en geen persoonsgebonden stukken werden gevraagd. Op de website van 

de wederpartij kan met alleen een voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, 

postcode en huisnummer een bestelling worden geplaatst die achteraf kan worden betaald.181  

 
176 Zou de Kamerman-Aro Lease-maatstaf of de COVA-maatstaf op deze zaak worden toegepast, dan zou het 

gewekte vertrouwen waarschijnlijk ook aan het slachtoffer worden toegerekend. Het afgeven van een bankpas, 

pincode én kopie identiteitsbewijs zou mijns inziens een bijzondere omstandigheid in de zin van de 

Kamerman/Aro-Lease-maatstaf opleveren. Ten aanzien van de COVA-maatstaf zou dat ook betekenen dat het 

gewekte vertrouwen in beginsel aan het slachtoffer kan worden toegerekend, omdat zij in een relatie stond met de 

fraudeur, waarbij zij het misbruik van de gegevens door de fraudeur heeft vergemakkelijkt en zij haar zorgplicht 

om vertrouwelijke gegevens te beschermen heeft geschonden.  
177 Rb. Noord-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 5.4. De afkorting TAN staat voor 

Transactie Autorisatie Nummer. De TAN-code is een cijfercode die per sms-bericht of (vooraf) per post 

toegestuurde code om een elektronische betaling te bevestigen. Zie 'ING stopt voorlopig toch niet met TAN-codes 

om coronavirus’, nu.nl, 22 maart 2020. Het is een betaalinstrument in de zin van artikel 7:514 sub g BW. 
178 Zo kan bij de Rabobank een IDEAL-betaling worden bevestigd met een signeercode die met behulp van een 

scanner, pinpas en pincode kan worden gegenereerd. Zie ‘Online bankieren. Betalen met iDEAL’, rabobank.nl, 

geraadpleegd op 14 augustus 2022. Een fraudeur zou deze code daardoor vermoedelijk zelf kunnen genereren. Bij 

ING werd gebruik gemaakt van een TAN-code maar is sinds 2018 bezig geweest met het verminderen van het 

gebruik van de TAN-code en is daar inmiddels ook mee gestopt. ING maakt nu ook onder andere gebruik van een 

scanner. Zie 'ING stopt voorlopig toch niet met TAN-codes om coronavirus’, nu.nl, 22 maart 2020 en ‘TAN doet 

het niet meer’, ing.nl, geraadpleegd op 14 augustus 2022. 
179 Die bijzondere betekenis kan mijns inziens wel worden toegekend als het slachtoffer inderdaad ook nog een 

TAN-code zou hebben verstrekt aan de fraudeur. 

180 Rb. Overijssel 28 december 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:4908. 

181 Op 14 augustus 2022 heb ik het bestelproces op www.sigaren.shop doorlopen. 
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Het slachtoffer had voldoende aannemelijk gemaakt dat niet zij, maar iemand anders de 

online-overeenkomst had gesloten.182 De wederpartij moest onderbouwen op basis waarvan zij 

aannam dat de overeenkomst wel door het slachtoffer was gesloten.183 Dat de gegevens uit de 

bestelling overeenkwamen met de gegevens van het slachtoffer was volgens de rechtbank 

onvoldoende, omdat een derde die gegevens ook had kunnen invullen en het opgegeven e-

mailadres een ‘a’ te veel had.184 De wederpartij had bovendien onvoldoende onderbouwd dat 

de bestelling op het adres van het slachtoffer zou zijn afgeleverd en een afleverbewijs aan het 

slachtoffer zou zijn verstuurd.185 Ook oordeelde de rechtbank dat de wederpartij heeft nagelaten 

onderzoek te doen naar de bestelling en of het slachtoffer de bestelling heeft geplaatst.186 

Hiermee schuift de rechtbank op grond van artikel 3:35 jo. 3:11 BW een behoorlijke 

onderzoeksplicht naar de wederpartij toe. 

Hieruit valt af te leiden dat de rechter het feit dat de online-overeenkomst snel en met een 

beperkt aantal gegevens kan worden gesloten ziet als een risico van de wederpartij. In deze 

situatie heeft de wederpartij er ook zelf voor gekozen om de mogelijkheid om achteraf te betalen 

aan te bieden. Als hij alleen de mogelijkheid om vooraf te betalen zou aanbieden, loopt hij het 

risico op identiteitsfraude niet.187 

  

2. Afsluitende opmerkingen naar aanleiding van de besproken jurisprudentie 

Uit deze uitspraken kan worden afgeleid, dat daar waar het slachtoffer zelf ervoor heeft gekozen 

om een fraudeur het bezit te stellen van een combinatie van vertrouwelijke gegevens en/of 

documenten, het door identiteitsfraude gewekte vertrouwen aan hem kan worden 

 
182 Rb. Overijssel 28 december 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:4908, r.o. 2.3. Daarvoor was van belang dat het 

opgegeven e-mailadres (met een letter ‘a’ te veel) niet van het slachtoffer was, het slachtoffer meerdere 

documenten had overlegd waaruit bleek dat meerdere aangiftes van identiteitsfraude – waaronder een aangifte 

voor dit specifieke geval – bij de politie zijn gedaan. 

183 Rb. Overijssel 28 december 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:4908, r.o. 2.3. 

184 Rb. Overijssel 28 december 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:4908, r.o. 2.4. 
185 Rb. Overijssel 28 december 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:4908, r.o. 2.4. 

186 Rb. Overijssel 28 december 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:4908, r.o. 2.4. 

187 Dat lijkt mij overigens een bedrijfseconomische afweging. Ik kan mij voorstellen dat het aanbieden van de 

mogelijkheid om achteraf te betalen een concurrerend criterium is op de markt. Als de ene website de mogelijkheid 

om achteraf te betalen wel aanbiedt, en de andere website met hetzelfde product niet, dan zou dit een 

doorslaggevend criterium kunnen zijn voor een koper. Dat zou ertoe kunnen leiden dat meer overeenkomsten 

worden gesloten, hetgeen leidt tot meer winst. Daartegenover staat dat dit de deur voor identiteitsfraude openzet. 
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toegerekend.188 Het slachtoffer heeft dan uit zijn eigen vrije wil die persoonsgegevens 

afgegeven en daarmee het risico op identiteitsfraude aanvaard. 

De geanalyseerde rechtspraak laat niet duidelijk zien hoe de rechter omgaat met de 

beoordeling van de situatie waarin het slachtoffer niet of in mindere mate zelf heeft bijgedragen 

aan de vermeende identiteitsfraude.189 De uitspraak van de rechtbank Overijssel komt daar het 

dichtst bij in de buurt.190 Ik meen dat daarbij de oorzaak van het misbruik als uitgangspunt moet 

worden genomen en niet alleen het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij. Het wordt 

lastiger om het door de fraudeur gewekte vertrouwen aan het slachtoffer toe te rekenen als het 

niet op basis van zijn vrije wil gegevens aan de fraudeur heeft verstrekt of als de oorzaak 

onbekend blijft.191 Toerekening aan het slachtoffer zou zich dan niet verenigen met de willekeur 

als ordeningsprincipe.192 

Uit de uitspraken kan worden afgeleid, dat van de wederpartij enig onderzoek wordt 

verwacht, maar een eenduidig kader is er nog niet. Wel is gebleken dat van een groot bedrijf 

niet kan worden verwacht dat iedere transactie wordt gecontroleerd op afwijkende gegevens. 

Er bestaat geen duidelijk kader van wat wél van een groot bedrijf mag worden verwacht en of 

voor kleinere bedrijven anders met een onderzoeksplicht moet worden omgegaan.193 De 

omvang van de onderzoeksplicht blijkt wel afhankelijk te zijn van de vraag of een met  

 
188 Met persoonsgebonden gegevens of documenten kunnen bijvoorbeeld worden bedoeld een (kopie) 

legitimatiebewijs, rekeningnummer, bankpas, pincode. Deze opsomming is niet limitatief. 

189 Ik onderzocht op 14 augustus 2022 jurisprudentie gepubliceerd op rechtspraak.nl. Daarbij heb ik diverse 

zoektermen los en in onderlinge combinatie gebruikt, waaronder: ‘3:35 BW’, ‘3:61’, ‘3:36’, ‘identiteitsfraude’, 

‘onderzoek’, ‘onderzoeksplicht’, ‘gerechtvaardigd vertrouwen’. De resultaten heb ik op rechtsgebied “Civiel 

recht” gefilterd.  

190 Rb. Overijssel 28 december 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:4908. In deze uitspraak werd echter niet duidelijk 

hoe de gegevens van het slachtoffer in handen van de fraudeur zijn gekomen. 
191 In dit kader kan worden gedacht aan de situatie dat persoonsgebonden documenten worden gestolen, onder 

dwang worden afgegeven, via een datalek in handen zijn gekomen van de fraudeur of als het slachtoffer deze is 

verloren. Deze opsomming is niet limitatief. Of de rechter binnen dit toetsingskader dan een gerechtvaardigd 

vertrouwen kan aannemen is niet duidelijk geworden. 

192 Van Riel 2015, p. 56. De willekeur als ordeningsprincipe is volgens van Riel: “op basis van zijn vrije wil kan 

de mens verantwoordelijk worden gehouden voor zijn gedragingen.” 

193 Houwen 2021, bijlage 1, par. 2.2. 
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waarborgen omklede (bestel)procedure is gevolgd.194 

 
§2.5  Conclusie 

De wilsvertrouwensleer staat aan de basis van het juridisch kader dat de rechter toepast om te 

beoordelen aan wie het door identiteitsfraude gewekte vertrouwen dat een overeenkomst tot 

stand is gekomen kan worden toegerekend. De gefraudeerde verklaring berust niet op een wil 

van het slachtoffer en is daarom nietig (artikel 3:33 BW). Toerekening aan het slachtoffer is 

alleen mogelijk als de wederpartij op basis van het vertrouwensbeginsel een gerechtvaardigd 

vertrouwen toekomt. De beoordeling daarvan wordt mede ingevuld door Haviltex-maatstaf. In 

de rechtspraak zijn verder drie kaders ontwikkeld waarvan de toepasselijkheid afhankelijk is 

van de vorm van de gefraudeerde verklaring. 

 Het Kamerman/Aro Lease-arrest bepaalde dat als de natte handtekening van het slachtoffer 

is vervalst, het slachtoffer dit in beginsel aan de wederpartij kan tegenwerpen en alléén 

bijzondere omstandigheden dat anders kunnen maken. Deze bijzondere situaties worden tot nu 

toe in vrij extreme situaties aangenomen. 

 Het COVA-arrest week hier voor het misbruik van een geheime code van af. Daarvoor geldt 

dat de fraude in beginsel aan het slachtoffer wordt toegerekend, als de fraudeur eenvoudiger 

dan een willekeurige derde over de handtekening kan beschikken doordat hij in enigerlei relatie 

tot het slachtoffer staat. Dat kan het slachtoffer voorkomen door te bewijzen dat het zijn 

zorgplicht nakwam. Is deze relatie tot de fraudeur er niet, dan worden alle omstandigheden en 

in het bijzonder de oorzaak van het misbruik beoordeeld. Dit kader is door diverse auteurs en 

de rechtbank Zutphen doorgetrokken naar de elektronische handtekening.195 

In andere gevallen van identiteitsfraude bij de totstandkoming van de elektronische 

overeenkomst geldt geen bijzondere regel. Aan de hand van artikel 3:35 BW wordt beoordeeld 

in hoeverre er feiten en omstandigheden zijn die het slachtoffer aangaan, voor diens risico 

 
194 In de aangehaalde zaken gaat het overigens om de rechtsverhouding tussen een bedrijf en een consument. 

Hetgeen is opgemerkt is mijns inziens ook relevant voor de rechtsverhouding tussen bedrijven onderling en 

consumenten onderling, omdat het gebruikte toetsingskader (artikel 3:33 jo. 3:35 BW) ook voor die 

rechtsverhoudingen geldt. 
195 Bloembergen en Van Schendel, in: Hijma e.a. 2019, p. 109-110; Van Esch, De financiëledienstverlener online 

(R&P nr. FR14) 2015/III.3.2.5; Van Esch 1999, p. 161; Rb. Zutphen 22 februari 2012, 

ECLI:NL:RBZUT:2012:BX1620, r.o. 5.2 en 5.3. 
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komen en zijn toerekenbaarheid rechtvaardigen (ING/Bera Holding-arrest). Ook wordt 

beoordeeld of de wederpartij behoorde te twijfelen en nader onderzoek moest doen  

(artikel 3:11 BW). 

Er bestaat dus een scala aan toetsingskaders die verschillende vertrekpunten hanteren. Het 

recente Devante/Hascor-arrest van de Hoge Raad over de betaling van een vervalste factuur 

zou dit mogelijk kunnen terugbrengen naar één toetsingskader. Dit wordt in de volgende twee 

hoofdstukken onderzocht. 
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Hoofdstuk 3 De betaling van de vervalste factuur en Devante/Hascor 

 

§3.1  Inleiding 

Hiervoor werd gesproken over identiteitsfraude bij de totstandkoming van overeenkomsten. 

Een andere vorm van identiteitsfraude en een onderwerp van gehele andere orde is 

factuurfraude. Bij factuurfraude betaalt de schuldenaar (de wederpartij) de factuur van het 

slachtoffer aan de fraudeur (een derde), die de factuur heeft vervalst door het rekeningnummer 

te wijzigen.196 In dit hoofdstuk staat de vraag centraal welk juridisch kader de rechter moet 

toepassen, om te beoordelen aan wie het door factuurfraude gewekte vertrouwen moet worden 

toegerekend.197 Het gaat om een situatie die niet de totstandkoming van een overeenkomst, 

maar de nakoming van een overeenkomst raakt. De fraudeur heeft in dat geval op enigerlei 

wijze kennis vergaard over de verplichtingen van de schuldenaar en de facturatie.198 

De wederpartij moet op basis van de overeenkomst aan het slachtoffer betalen.199 Betaalt 

de wederpartij aan een ander – die niet bevoegd is om de betaling te ontvangen – dan is dat niet 

bevrijdend, tenzij hij op redelijke gronden aannam dat aan die ander moest worden betaald of 

dat die ander de betaling mocht ontvangen (artikel 6:34 lid 1 BW).200 De wederpartij zou dus 

op basis van artikel 6:34 lid 1 BW beschermd kunnen worden tegen de gevolgen van een 

betaling aan de fraudeur. De Hoge Raad bepaalde in zijn Devante/Hascor-arrest dat voor de 

factuurfraudeproblematiek niet het toetsingskader van artikel 6:34 BW geldt, maar dat de 

Kamerman/Aro Lease-maatstaf daarop moet worden toegepast.201 In dit hoofdstuk wordt het 

Devante/Hascor-arrest geanalyseerd om in het volgende hoofdstuk in te gaan op de invloed van 

dit arrest op de toetsingskaders voor identiteitsfraude bij de contractsluiting. 

In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op het verschil tussen het toetsingskader van artikel 6:34 

BW en de Kamerman/Aro Lease-maatstaf. In paragraaf 3.3 worden de casus en de rechtsregels 

van het Devante/Hascor-arrest besproken. De paragrafen 3.4 tot en met 3.7 voorzien in een 

 
196 Wolters, WPNR 2021/7349, p. 934. 

197 Het gaat hier om het door de fraudeur opgewekte vertrouwen dat op het rekeningnummer van de fraudeur (in 

plaats van het rekeningnummer van het slachtoffer) mocht worden betaald. 

198 Wolters, WPNR 2021/7349, p. 934. 

199 Asser/Sieburgh 6-I 2020/205a. Betaling kan ook plaatsvinden aan iemand die mede bevoegd is de betaling te 

ontvangen of aan iemand die in plaats van het slachtoffer bevoegd is de betaling te ontvangen (artikel 6:31 – 6:33 

BW).  

200 Wolters, WPNR 2021/7349, p. 935; Asser/Sieburgh 6-I 2020/217. 

201 HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783, JOR 2021/229, m.nt. R.A.M.D. Smit (Devante/Hascor), r.o. 3.1.2.  
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nadere analyse en invulling van het Devante/Hascor-arrest. De uiteenzetting over het 

toetsingskader voor de betaling van een vervalste factuur wordt in paragraaf 3.5.8 afgesloten 

met een conclusie. 

 

§3.2  Het verschil tussen artikel 6:34 BW en de Kamerman/Aro Lease-maatstaf  

Vóór het Devante/Hascor-arrest gold dat de wederpartij bevrijdend betaalde aan de fraudeur, 

als hij op redelijke gronden aannam dat de fraudeur tot de betaling gerechtigd was (artikel 6:34 

BW). 202 Artikel 6:34 BW is een uitwerking van de goede trouw van artikel 3:11 BW.203 Als de 

wederpartij de redelijke gronden aannemelijk kan maken, leidt artikel 6:34 BW ertoe dat hij 

niet nog een keer hoeft te betalen en zijn betaling aan de fraudeur ‘bevrijdend’ is. 

Dat is een ander vertrekpunt dan dat de Kamerman/Aro Lease-maatstaf hanteert. Deze 

maatstaf komt erop neer dat het slachtoffer de fraude in beginsel – ook als er bij de wederpartij 

een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat – aan de tegenpartij kan tegenwerpen, tenzij bijzondere 

omstandigheden aan de zijde van het slachtoffer dat anders maken.204 Bij de betaling van een 

vervalste factuur leidt deze maatstaf ertoe dat de wederpartij in beginsel – behoudens de 

aanwezigheid van bijzondere omstandigheden – opnieuw moet betalen. 

In april 2021 oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland dat de Kamerman/Aro Lease-

maatstaf niet gold voor de vervalste factuur, omdat artikel 6:34 lid 1 BW voor die situatie zou 

zijn geschreven en het daarbij niet gaat om de totstandkoming van een rechtshandeling.205 De 

 
202 De Leeuw, MvO 2021/11, p. 366. Uit rechtspraak valt af te leiden dat artikel 6:34 BW ook toepasselijk is als 

de schijn werd opgewekt door verklaringen of gedragingen van een derde. Zie Rb. Den Haag 2 september 2020, 

ECLI:NL:RBDHA:2020:12153, r.o. 5.8 en Rb. Midden-Nederland 14 april 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1528, 

Computerrecht 2022/10, m.nt. G.J. Boeve, r.o. 3.11. 

203 De Mul, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:34 BW, aant. 5. 
204 HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0498, NJ 1992/809, m.nt. H.J. Snijders (Kamerman/Aro Lease), 

r.o. 3.3. Dat blijkt uit de zinsnede: “Wanneer iemand door valselijk de handtekening van een ander te plaatsen iets 

voor die ander verklaart, kan deze ander zich in het algemeen tegen degene tot wie de verklaring is gericht, erop 

beroepen dat de handtekening en daarmede de verklaring niet van hem afkomstig is, ook wanneer degene tot wie 

de verklaring was gericht, heeft aangenomen en redelijkerwijze mocht aannemen dat de handtekening echt was. 

Uit het beginsel dat ten grondslag ligt aan de art. 3:35, 3:36 en 3:61 lid 2 BW, in samenhang met art. 6:147, vloeit 

evenwel voort […] dat dit onder bijzondere omstandigheden anders kan zijn.” 
205 Rb. Midden-Nederland 14 april 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1528, Computerrecht 2022/10, m.nt. G.J. 

Boeve, r.o. 3.10. Dat kwam mede doordat de wederpartij (Bol.com) geen beroep had gedaan op de aanwezigheid 

van een rechtshandeling van het slachtoffer (Brabantia). Zie G.J. Boeve, annotatie bij Rb. Midden-Nederland 14 

april 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1528, NJ 1994/622, p. 57. 
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Hoge Raad bepaalde in zijn Devante/Hascor-arrest dat de wederpartij bij factuurfraude ten 

onrechte in de veronderstelling is dat het slachtoffer een bankrekening voor betaling heeft 

aangewezen in plaats van dat hij op redelijke gronden aannam dat aan de persoon van de 

fraudeur moest worden betaald.206 Artikel 6:34 BW zou dus niet gelden voor de situatie die 

voorlag in de zaak van de rechtbank Midden-Nederland. 

 

§3.3 Het beginsel dat ten grondslag ligt aan de artikelen 3:35, 3:36 en 3:61 lid 2 BW 

toepassen op de betaling van een vervalste factuur? 

De Hoge Raad bepaalde dat de betaling van de vervalste factuur in hetzelfde kader als de 

Kamerman/Aro Lease-maatstaf moet worden geplaatst.207 Daarmee plaatst de Hoge Raad het 

leerstuk van de vervalste factuur in het vertrouwensbeginsel dat ten grondslag ligt aan de 

artikelen 3:35, 3:36 en 3:61 lid 2 BW.208 Hierdoor rijst de vraag of het verzenden en betalen 

van een vervalste factuur eenzijdige gerichte rechtshandelingen van bepaalde strekking zijn, 

omdat de genoemde artikelen daarop van toepassing zijn. 

 Volgens artikel 3:33 BW bestaat een rechtshandeling uit “een op een rechtsgevolg gerichte 

wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard”. De rechtbank Noord-Nederland oordeelde 

dat een factuur een “eenzijdige handeling” is, die alleen als bewijs van een overeenkomst kan 

dienen als er bewijs is van een op die bewijsfunctie gerichte wil.209 Mijns inziens kan dit zo 

worden gelezen, dat het verzenden van een factuur een rechtshandeling zou kunnen zijn, mits 

 
206 HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783, JOR 2021/229, m.nt. R.A.M.D. Smit (Devante/Hascor), r.o. 3.3.2. 

Dit is in lijn met Rb. Overijssel 23 mei 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:2003, r.o. 4.3 en Rb. Oost-Brabant 30 

december 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:7662, r.o. 4.3. 

207 HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783, JOR 2021/229, m.nt. R.A.M.D. Smit (Devante/Hascor), r.o. 3.1.2. 
208 De in paragraaf 2.2.3 besproken problemen met de rechtstreekse toepasselijkheid van de artikelen 3:35, 3:36 

en 3:61 lid 2 BW gelden ook voor de vervalste factuur. Artikel 3:35 BW is niet rechtstreeks toepasselijk omdat 

het slachtoffer de schijn niet zelf heeft opgewekt en daardoor de grondslag en het object van het vertrouwen niet 

overeenkomen. Artikel 3:36 BW is niet toepasselijk omdat het niet gaat om bescherming van de derde (de 

fraudeur), maar om bescherming van één der contractpartijen. Artikel 3:61 lid 2 BW geldt niet omdat de fraudeur 

niet ‘in naam van’ het slachtoffer heeft gehandeld. Voor uitvoerige bespreking hiervan verwijs ik naar par. 2.2.3. 

209 Rb. Noord-Nederland 18 maart 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:1500, r.o. 5.9. De civiele rechtspraak is op dit 

punt schaars. Ik zocht op 14 augustus 2022 naar rechtspraak op rechtspraak.nl. Daarvoor gebruikte ik de volgende 

zoektermen: ‘rechtshandeling’, ‘rechtsgevolg’, ‘factuur’, ‘opmaken van een factuur’, ‘verzenden van een factuur’ 

en ‘ECLI:NL:RBNNE:2015:1500’. Ik filterde de resultaten op het rechtsgebied ‘Civiel recht’. De genoemde 

zoektermen gebruikte ik ook ten behoeve van literatuuronderzoek in de zoekmachines van Kluwer Navigator en 

Legalintelligence. Ik vond geen wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. 



48 
 

er bewijs is dat deze op een rechtsgevolg is gericht. Het verzenden van een factuur kan worden 

gezien als een wilsverklaring om duidelijk te maken wanneer, hoe en op welk rekeningnummer 

bevrijdend kan worden betaald.210 Het ‘gerichte rechtsgevolg’ is niet eenvoudig te zien. De 

verschuldigdheid van een geldsom volgt namelijk uit de overeenkomst zelf. In 

bestuursrechtspraak werd erkend dat het enkele verzenden van een factuur een rechtshandeling 

is en zelfstandig rechtsgevolg beoogt.211 Dat komt omdat een individuele en concrete 

betalingsverplichting uit de publiekrechtelijke wet voor het eerst met de factuur in het leven 

wordt geroepen.212 Civielrechtelijk volgt de individuele en concrete betalingsverplichting 

echter uit de overeenkomst en staat dat los van het al dan niet verzenden van een factuur.213 

Het betalen van een factuur is een ander verhaal en ziet op het nakomen van een verbintenis uit 

overeenkomst. In de literatuur verschillen de meningen over het wel of niet kwalificeren van 

de betaling van de factuur als een rechtshandeling.214 Zo meent Sieburgh dat de betaling van 

een factuur meestal (maar dat kan in een specifieke situatie anders zijn) wél een eenzijdige 

rechtshandeling in de zin van artikel 3:33 BW is, omdat: “de betaling dikwijls geschiedt met de 

kenbare bedoeling te voldoen aan een verbintenis.”215 Ik sta achter deze benadering. Andere 

auteurs hebben moeite met deze benadering omdat een wil niet vereist is voor het tenietgaan 

 
210 Mijns inziens kan hierin een rechtsgevolg worden gelezen. Het verzenden van een factuur kan het rechtsgevolg 

meebrengen dat de schuldenaar op het daarin genoemde rekeningnummer bevrijdend kan betalen (artikel 6:34 lid 

1 BW). 

211 ABRvS 15 oktober 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AL8922, r.o. 2.7; Rb. Midden-Nederland 22 januari 2015, 

ECLI:NL:RBMNE:2015:371, r.o. 5. Tegen deze laatstgenoemde zaak werd hoger beroep ingesteld en daarin werd 

niet het bestaan van een rechtshandeling, maar het publiekrechtelijke karakter van die rechtshandeling vernietigd. 

Zie voor de hoger beroepszaak CBb 15 september 2015, ECLI:NL:CBB:2015:305, r.o. 4.3. Omdat het verzenden 

van een factuur als een rechtshandeling kwalificeert, kan deze een besluit in de zin van de Awb vormen. In de 

Awb wordt met een rechtshandeling bedoeld “een handeling gericht op rechtsgevolg”. Zie De Poorter, T&C 

Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, aant. 2b. Als een de rechtshandeling niet gebaseerd is op een 

publiekrechtelijke grondslag, wordt uitgegaan van een rechtshandeling naar burgerlijk recht. Zie Schlössels en 

Zijlstra 2017, p. 184. 

212 ABRvS 15 oktober 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AL8922, r.o. 2.7.  
213 De verplichting tot betaling bestaat op basis van de overeenkomst ook als er geen factuur wordt verzonden aan 

de schuldenaar. De schuldeiser eist deze betalingsverplichting doorgaans voor het eerst op met het verzenden van 

een factuur. De schuldenaar moet bovendien weten hoe hij kan betalen. 
214 Dat is mijns inziens hier relevant omdat het verzenden van een factuur nauw samenhangt met de betaling 

daarvan. Het (uiteindelijke) doel is bij het verzenden van de factuur en de betaling daarvan het hetzelfde: het 

bevrijden van de schuldenaar uit zijn betalingsverplichting. 

215 Asser/Sieburgh 6-1 2020/195 en 196. 
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van een schuld.216 Daartegen kan mijns inziens worden opgemerkt dat iemand die niet wil 

betalen, dit ook niet zal doen en de schuld niet tenietgaat. 

Het komt er dus op neer dat zowel het verzenden als het betalen van een vervalste factuur 

onder omstandigheden kan kwalificeren als rechtshandeling. Voor de gevallen waarin dat niet 

het geval zou zijn geldt dat het vertrouwensbeginsel ook op buiten de in de wet omschreven 

gevallen toepasselijk is, zoals op het door een schijnbaar bestaand rechtsfeit opgewekte 

vertrouwen.217 Nieuwenhuis merkte bovendien op dat hetzelfde vertrouwensbeginsel ten 

grondslag ligt aan de artikelen 6:34 lid 1 en 3:61 lid 2 BW.218 Gelet op het voorgaande is het 

begrijpelijk dat het vertrouwensbeginsel voor de factuurfraudeproblematiek geldt. 

 

§3.4  Devante versus Hascor: de feiten 

Devante is een dochtermaatschappij van Yildirim. Hascor plaatste een order voor ferrochroom 

(een grondstof voor staalproductie) bij Yildirim en Yildirim wees Devante aan voor de 

uitvoering en levering van de overeenkomst. Devante had de ferrochroom zoals afgesproken op 

21 oktober 2015 aan Hascor geleverd. Vanuit het e-mailadres van Yildirim werden de 

schippingsdocumenten samen met de factuur op 28 oktober 2015 verzonden aan Hascor. Een 

paar minuten later werd met hetzelfde e-mailadres een bericht verstuurd dat er een fout zat in 

de eerder verstuurde documenten. Een paar minuten daarna werd ook weer met hetzelfde e-

mailadres dezelfde schippingsdocumenten verstuurd samen met een gewijzigde, vervalste 

digitale factuur. Hascor heeft op 2 november 2015 de laatst ontvangen factuur betaald op een 

rekeningnummer dat niet van Devante, Yildirim of een andere dochtermaatschappij is. Devante 

stelde dat de factuur vervalst werd en vorderde van Hascor betaling van de koopsom. In de 

 
216 Spierings, De eenzijdige rechtshandeling (O&R nr. 89) 2016/2.5.2. 
217 Concl. A-G W.L. Valk, ECLI:NL:PHR:2018:1458, bij HR 15 februari 2019, JOR 2019/150, m.nt. A.G. 

Castermans (Meulenberg/Alsi Beheer B.V.), r.o. 3.4 en 3.5. Gevolgd door de Hoge Raad in HR 15 februari 2019, 

ECLI:NL:HR:2019:226, JOR 2019/150 m.nt. A.G. Castermans (Meulenberg/Alsi Beheer B.V.), r.o. 3.3.4. Het ging 

hier om gerechtvaardigd vertrouwen op een onware mededeling van de schuldeiser. Als het gaat om een rechtsfeit 

in plaats van een rechtshandeling, dan is niet nodig dat de wilsverklaring gericht is op een rechtsgevolg. Het gaat 

dan om feiten waaraan enig rechtsgevolg gebonden is. Zie Asser/Sieburgh 6-III 2018/2. Bij de verzending en 

betaling van de vervalste factuur bestaat dat rechtsgevolg uit het bevrijdend (kunnen) betalen op het opgegeven 

rekeningnummer. Bij het bevestigen van een betalingsopdracht met een overeengekomen geheime code (COVA-

arrest) kan dat rechtsgevolg worden gevonden in het ontstaan van een nakomingsverplichting van de bank om de 

opdracht uit te voeren. 

218 Nieuwenhuis 2005, p. 28 en 29. 
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volgende twee paragrafen wordt het oordeel van de Hoge Raad besproken (de Devante/Hascor-

maatstaf). 

 

§3.5  De hoofdregel: géén toerekening aan het slachtoffer  

In het Devante/Hascor-arrest past de Hoge Raad de Kamerman/Aro Lease-maatstaf in een 

nieuwe situatie toe. De Hoge Raad bepaalde dat die maatstaf niet alleen geldt voor de vervalste 

natte handtekening, maar ook moet worden toegepast als “iemand door zich valselijk als een 

ander voor te doen iets voor die ander verklaart”.219 Het slachtoffer kan nu iedere verklaring 

waarbij iemand zich valselijk als hem heeft voorgedaan tegenwerpen aan de wederpartij, tenzij 

bijzondere omstandigheden (waarover meer in de volgende paragraaf) dat anders maken.220 Dit 

geldt ook als een bankrekening voor betaling wordt aangewezen.221 De wederpartij die een 

vervalste factuur heeft betaald moet daardoor in beginsel opnieuw betalen aan het slachtoffer. 

 
§3.6  Gehele of gedeeltelijke toerekening aan het slachtoffer is de uitzondering 

De wederpartij kan worden beschermd als hij gerechtvaardigd vertrouwde op de echtheid van 

de factuur.222 De Hoge Raad bepaalde daaromtrent dat het vertrouwensbeginsel gehele of 

gedeeltelijke toerekening van het gewekte vertrouwen aan het slachtoffer mogelijk maakt als 

bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen.223 

 
219 HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783, JOR 2021/229, m.nt. R.A.M.D. Smit (Devante/Hascor), r.o. 3.1.2, 

eerste zin. 
220 HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783, JOR 2021/229, m.nt. R.A.M.D. Smit (Devante/Hascor), r.o. 3.1.2, 

eerste zin. Zowel in het Devante/Hascor-arrest als in het Kamerman/Aro Lease-arrest stond een rechtsverhouding 

tussen twee bedrijven centraal, maar laat de ruime formulering van de Hoge Raad het toe om deze ook in een 

rechtsverhouding tussen een bedrijf en een consument of consumenten onderling toe te passen. 
221 HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783, JOR 2021/229, m.nt. R.A.M.D. Smit (Devante/Hascor), r.o. 3.1.2, 

eerste zin. 
222 Wolters, WPNR 2021/7349, p. 937. 

223 HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783, JOR 2021/229, m.nt. R.A.M.D. Smit (Devante/Hascor), r.o. 3.1.2. 

Dat blijkt uit de zinsnede: “Uit het beginsel [cursivering toegevoegd, AH] dat ten grondslag ligt aan de art. 3:35 

BW, 3:36 BW, 3:61 lid 2 BW en art. 6:147 BW vloeit evenwel voort dat dit onder omstandigheden anders kan 

zijn. Deze omstandigheden moeten dan wel van dien aard zijn dat zij rechtvaardigen dat aan degene voor wie 

valselijk iets is verklaard, geheel of ten dele wordt toegerekend dat geadresseerde de verklaring voor echt heeft 

gehouden en redelijkerwijze mocht houden.” 
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Wat opvalt is dat de Hoge Raad de Kamerman/Aro Lease-maatstaf aanvult door te bepalen 

dat ook een gedeeltelijke toerekening (hierna: ‘ten dele’-toerekening) mogelijk is.224 Dat is 

opmerkelijk, omdat in alle identiteitsfraudezaken die in hoofdstuk 2 zijn besproken het gewekte 

vertrouwen volledig aan de een óf aan de ander werd toegerekend. Volgens Van Wechem en 

Rinkes is de ‘ten dele’-toerekening handig en redelijk, maar is er “juridische creativiteit” nodig 

om de ‘ten dele’-toerekening in een “verklaarbare dogmatische context” te plaatsen.225 Wolters 

vindt het een elegante en rechtvaardige oplossing, gelet op de maatschappelijke werkelijkheid 

waarin het tegengaan van cybersecurity en cybercrime voor iedereen van belang is, dat 

tegenmaatregelen tekort kunnen schieten en dat het partijen stimuleert om 

voorzorgsmaatregelen te nemen.226 Hij merkt op dat de gekozen oplossing vragen oproept, 

omdat de oplossing onvoldoende aansluit bij de artikelen 3:35, 3:36 en 3:61 lid 2 BW.227 

Ik heb er geen moeite mee dat de oplossing onvoldoende aansluit bij de wettelijke 

beschermingsartikelen, die bovendien allemaal ontoereikend zijn bij identiteitsfraude.228 De 

Hoge Raad baseert de ‘ten dele’-toerekening niet op deze artikelen, maar op het 

vertrouwensbeginsel dat aan die artikelen ten grondslag ligt.229 

Nieuwenhuis besprak in 1979 uitvoerig de kern het vertrouwensbeginsel. Volgens 

Nieuwenhuis moeten de rechtsbeginselen worden gezien als een systeem van ‘checks and 

balances’, waarvan de oorsprong te vinden is in de aanvaarding door het juridisch forum.230 

Rechtsbeginselen zijn op basis daarvan gegarandeerd van een redelijke flexibiliteit en hun 

globale karakter biedt de mogelijkheid dat zij veranderingen veroorzaakt door tijd en 

 
224 HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783, JOR 2021/229, m.nt. R.A.M.D. Smit (Devante/Hascor), r.o. 3.1.2. 

Dit komt tot uitdrukking in de zinsnede: “geheel of ten dele” en de zinsnede: “De omstandigheden kunnen dus ook 

van dien aard zijn dat het slechts in een bepaalde mate aan degene voor wie valselijk is verklaard, moet worden 

toegerekend dat de geadresseerde gerechtvaardigd op die verklaring heeft vertrouwd, en dat dit voor het overige 

voor rekening en risico van de geadresseerde blijft.” 

225 Van Wechem en Rinkes, NJB 2022/15, p. 1131. 

226 Wolters, WPNR 2021/7349, p. 936. 
227 Wolters, WPNR 2021/7349, p. 936. Wolters maakt dat inzichtelijk door aan te geven dat het ook niet mogelijk 

is dat een “toereikende volmacht (artikel 3:61 lid 2 BW), een met een verklaring overeenstemmende wil (artikel 

3:35 BW) of een rechtsbetrekking (artikel 3:36 BW) gedeeltelijk bestaat”. 
228 Dat de beschermingsartikelen ontoereikend zijn besprak ik uitvoerig in paragraaf 2.2.3. 

229 Dat erkent Wolters in zijn nadere bespreking van het Devante/Hascor-arrest overigens ook. Zie Wolters, WPNR 

2021/7349, p. 941. 

230 Nieuwenhuis 1979, p. 13 en p. 40. 
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maatschappelijke ontwikkelingen- en verhoudingen kunnen doorstaan.231 Specifiek ten aanzien 

van het vertrouwensbeginsel betoogt Nieuwenhuis dat het voorziet in bescherming van het 

vertrouwen, omdat anders de voorspelbaarheid van het maatschappelijk verkeer verdwijnt 

(rechtszekerheid) en omdat het niet beschermen van het vertrouwen tot schade zal leiden 

(rechtvaardigheid).232 Op basis van deze rechtvaardigheid moet alleen het nadeel dat het gevolg 

is van het redelijk vertrouwen worden gecompenseerd: “Niet minder, maar ook niet meer.”233 

In deze lijn merkt Sieburgh op dat onderscheid moet worden gemaakt tussen de 

bescherming van vertrouwen op basis van de achtergrond van de partijrelatie en de bescherming 

van vertrouwen dat afgezonderd daarvan in een samenleving bestaat voor het toerekenen van 

omstandigheden aan een partij (het risicobeginsel).234 Daarbij geeft zij aan dat “in hoeverre” 

een overeenkomst kan binden, mede wordt beïnvloed door het “beginsel van maatschappelijke 

rechtvaardigheid”, waarbij ook de redelijkheid en billijkheid een rol kan spelen.235 

Wolters besprak dat het ongeschreven recht zowel regels over de “beoordeling van 

vertrouwen” als regels over de “bescherming van gerechtvaardigd vertrouwen” kan 

scheppen.236 

Mijns inziens rechtvaardigt de kern en functie van het vertrouwensbeginsel op basis van 

het voorgaande de ‘ten dele’-toerekening voldoende.237 Het gevolg van deze ‘ten dele’-

toerekening is dat het bindende karakter van de betalingsverplichting uit de overeenkomst wordt 

gematigd, door een combinatie van het risicobeginsel en het beginsel van maatschappelijke 

 
231 Nieuwenhuis 1979, p. 42. 
232 Nieuwenhuis 1979, p. 67. 

233 Nieuwenhuis 1979, p. 68. 

234 Asser/Sieburgh 6-III 2018/41 – 42. 

235 Asser/Sieburgh 6-III 2018/41 – 42. 
236 Wolters, WPNR 2021/7349, p. 941. Hij verwijst hierbij naar de arresten HR 12 september 1986, 

ECLI:NL:HR:1986:AC2628, NJ 1987, 267, m.nt. P.A. Stein (Westhoff/Spronsen), HR 15 april 1988, 

ECLI:NL:HR:1988:AC4116, NJ 1988, 951, m.nt. P.A. Stein (Ben Amran/Silversteyn) en HR 15 november 2002, 

ECLI:NL:HR:2002:AF0585, NJ 2003, 60 (S/MS). 
237 Dat Wolters aanstipte dat het ook niet mogelijk is dat een “toereikende volmacht (artikel 3:61 lid 2 BW), een 

met een verklaring overeenstemmende wil (artikel 3:35 BW) of een rechtsbetrekking (artikel 3:36 BW) gedeeltelijk 

bestaat”, maakt dit mijns inziens voor de betaling van de vervalste factuur niet anders. Zie Wolters, WPNR 

2021/7349, p. 936. Het gaat hierbij niet om de vraag of een rechtshandeling tot stand is gekomen, maar om de 

vraag welk rechtsgevolg de betaling van de vervalste factuur heeft. Bovendien bevatten de eisen uit de wettelijke 

beschermingsartikelen een uitwerking van het toedoenvereiste (en dus niet van het risicobeginsel) en de artikelen 

zijn niet rechtstreeks toepasselijk bij factuurfraude. Zie par. 3.3, 2.3.4 en 2.2.3. 
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rechtvaardigheid.238 Wel zal het een lastige klus worden om te bepalen wanneer gehele en 

wanneer gedeeltelijke toerekening zou moeten volgen, omdat de Hoge Raad niet heeft voorzien 

in een duidelijk kader daarvoor. 

 

§3.7  De invulling aan de hand van het Devante/Hascor-arrest 

De Hoge Raad bekrachtigde de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarin het 

bestaan van bijzondere omstandigheden werd aangenomen ondanks dat de valse factuur erg 

afweek van de standaardfacturering van Yildirim en haar dochtermaatschappijen.239 Voor de  

aanvaarding van bijzondere omstandigheden was onder meer van belang dat: 

o e-mails met de vervalste factuur afkomstig waren van een juist e-mailadres van Yildirim 

dat ook bij eerdere bestellingen werd gebruikt om facturen te verzenden en het 

onderwerp van de e-mails telkens hetzelfde waren; en 

o in die e-mails stond dat alleen shipping documenten waren gewijzigd en er daarom geen 

aanleiding was om de factuur te controleren of onderzoek te doen; en 

o dat Hascor nog niet eerder met Devante had gecontracteerd; en 

o dat Hascor pas weken na de vervaltermijn van de facturen rappelleerde, waardoor het 

terugdraaien van de tweede deelbetaling niet meer mogelijk was.240 

 

Feitenrechtspraak naar aanleiding van het Devante/Hascor-arrest moet nog ontwikkelen. Voor 

de invulling van het gerechtvaardigd vertrouwen kan worden teruggevallen op rechtspraak over 

 
238 Asser/Sieburgh 6-III 2018/41 – 42; Nieuwenhuis 1979, p. 68. De ‘ten dele’-toerekening brengt dus mee, dat (1) 

de wederpartij die gerechtvaardigd op de echtheid van een vervalste factuur heeft vertrouwd, in beginsel volledig 

gebonden blijft aan zijn betalingsverplichting en daarom (opnieuw) moet betalen; (2) als het gerechtvaardigd 

vertrouwen van de wederpartij gedeeltelijk bescherming verdient, de gebondenheid van de wederpartij wordt 

beperkt, waardoor hij slechts een gedeelte van de factuur (opnieuw) hoeft te betalen. Of het gerechtvaardigde 

vertrouwen gedeeltelijk moet worden beschermd wordt bepaald door (bijzondere) omstandigheden die in de 

risicosfeer van het slachtoffer liggen (risicobeginsel) en de vraag in hoeverre het – mede gelet op de redelijkheid 

en billijkheid – rechtvaardig is om het opgewekte vertrouwen te beschermen (beginsel van maatschappelijke 

rechtvaardigheid). Gedeeltelijke bescherming van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij leidt tot 

gedeeltelijke toerekening aan het slachtoffer op basis van het vertrouwensbeginsel. 
239 Hof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:11338, NTHR 2021/3, 

(Devante/Hascor), r.o. 3.7. 

240 Hof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:11338, NTHR 2021/3, 

(Devante/Hascor), r.o. 3.7. 
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de artikelen 3:35, 3:36, 3:61 lid 2 en 6:34 lid 1 BW.241 Van belang is of partijen voor de eerste 

keer hebben samengewerkt,242 welk e-mailadres is gebruikt,243 of wordt afgeweken van de 

gebruikelijke gang van zaken en/of facturatie244 en hoe de factuur is verzonden.245 Voor de 

invulling van de bijzondere omstandigheden kan worden teruggegrepen op hetgeen in paragraaf 

2.3.4 is opgemerkt in het kader van het Kamerman/Aro Lease-arrest.246 In aanvulling hierop 

heeft de Hoge Raad aangegeven dat voor de beoordeling van de ‘bijzondere omstandigheden’ 

een rol kan spelen “in hoeverre partijen adequate voorzorgsmaatregelen hebben genomen om 

te voorkomen dat een derde in staat is zich voor een van hen uit te geven”.247 Daarom is het 

voor (potentiële) slachtoffers raadzaam om te registreren welke maatregelen zij hebben 

genomen om de identiteitsfraude tegen te gaan en voor bedrijven hoe zij hun bedrijfsprocessen 

hierop hebben ingericht.248 Wederpartijen kunnen een online-overboeking bijvoorbeeld 

 
241 Wolters, WPNR 2021/7349, p. 938. 
242 Hof ’s-Hertogenbosch 30 oktober 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4531, JOR 2019/175 m.nt. S.R. Damminga, 

r.o. 6.10 en Rb. Overijssel 23 mei 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:2003, r.o. 4.5. 

243 Hof Arnhem-Leeuwarden 3 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8585, NTHR 2018/1, r.o. 5.7 (gebruik van 

een afwijkend e-mailadres) en Hof Arnhem -Leeuwarden 27 augustus 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:11338, 

NTHR 2021/3, (Devante/Hascor), r.o. 3.7 (gebruik van een juist e-mailadres). 

244 Hof Arnhem-Leeuwarden 3 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8585, NTHR 2018/1, r.o. 5.7. Het 

bestelontwerp was opeens anders en er werd opeens een rekeningnummer van een particuliere rekeninghouder uit 

een ander land gebruikt. Daarnaast werd een e-mail gestuurd dat niet meer op een bankrekening van een specifieke 

bank kon worden betaald, terwijl niet eerder aan die betreffende bank werd betaald. Dit waren duidelijke signalen 

waardoor de wederpartij had moeten twijfelen. Zie ook Rb. Oost-Brabant 30 december 2015, 

ECLI:NL:RBOBR:2015:7992, r.o. 4.4. Zie over een afwijkende opmaak van een factuur Hof ’s-Hertogenbosch 

24 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4625, AR 2017/5574, r.o. 3.5.3. 
245 Hof ’s-Hertogenbosch 30 oktober 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4531, JOR 2019/175 m.nt. S.R. Damminga, 

r.o. 6.10. Het risico dat het slachtoffer een factuur alleen per post aan zijn wederpartij heeft verzonden en het 

rekeningnummer niet eerder kenbaar maakt aan de wederpartij ligt bij het slachtoffer. 

246 Het lijkt telkens te gaan om een combinatie van factoren die wel of niet tot het aannemen van bijzondere 

omstandigheden leiden. Bijvoorbeeld als het slachtoffer zijn gegevens onvoldoende heeft beschermd, aan de 

vervalsing heeft bijgedragen en/of het ondernemen van voorzorgsmaatregelen of directe tegenacties heeft 

nagelaten. Zie Hof Arnhem-Leeuwarden 25 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8511, r.o. 4.12 en 4.13, Hof 

Arnhem-Leeuwarden 7 december 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11254, r.o. 4.9 – 4.13 en Rb. Zutphen 11 

augustus 2010, ECLI:NL:RBZUT:2010:BN4079, r.o. 4.5. 

247 HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783, JOR 2021/229, m.nt. R.A.M.D. Smit (Devante/Hascor), r.o. 3.1.2.  
248 Boeve, Bb 2021/80, p. 331. 
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controleren met de ‘IBAN-Naam Check’ die door banken wordt gebruikt.249 

 Volgens Wolters moet een minder hoge drempel gelden voor het aannemen van een 

gerechtvaardigd vertrouwen dan tot op heden is gedaan.250 Hij betoogt dat de ‘ten dele’-

toerekening anders illusoir zou zijn.251 Hij formuleerde een stappenplan voor de invulling van 

de Devante/Hascor-maatstaf. Volgens dat stappenplan moet eerst worden beoordeeld of de 

wederpartij gerechtvaardigd kon vertrouwen op de factuur.252 Vervolgens moet worden 

beoordeeld of de fraude mede valt toe te rekenen aan het slachtoffer en tenslotte of er 

omstandigheden zijn die voor risico van de wederpartij komen.253 

 
§3.8  Conclusie 

Het vertrouwensbeginsel staat aan de basis van het juridisch kader dat de rechter toepast, om te 

beoordelen aan wie het door factuurfraude opgewekte vertrouwen dat op het rekeningnummer 

van de fraudeur kon worden betaald moet worden toegerekend. 

 Het Devante/Hascor-arrest bepaalde namelijk dat artikel 6:34 BW niet geschreven is voor 

de factuurfraude, omdat de wederpartij daarbij ten onrechte in de veronderstelling is dat het 

slechtoffer een bankrekening voor betaling heeft aangewezen. In plaats daarvan plaatste de 

Hoge Raad de betaling van de vervalste factuur in hetzelfde toetsingskader als het 

Kamerman/Aro Lease-arrest. Dat is geen probleem, omdat het verzenden en het betalen van een 

factuur rechtsfeiten zijn en het vertrouwensbeginsel ook geldt voor het vertrouwen dat door een 

schijnbaar bestaand rechtsfeit wordt opgewekt. 

 
249 Een automatische melding verschijnt als de tenaamstelling overeenkomt met het rekeningnummer of als de 

tenaamstelling afwijkt van het rekeningnummer. Dat werkt alleen bij Nederlandse rekeningnummers en alleen als 

een controle mogelijk is. Zie ‘IBAN-Naam check: Voorkom een verkeerde overboeking’, rabobank.nl en ‘IBAN-

Naam Check Voorkomen van verkeerde overboekingen’, ing.nl, beiden geraadpleegd op 14 augustus 2022.  
250 Wolters, WPNR 2021/7349, p. 940 – 942. Een risicoverdeling op grond van het vertrouwensbeginsel is wat 

hem betreft wenselijk omdat het bij factuurfraude erop neer komt dat zowel de maatregelen die het slachtoffer 

heeft genomen als de maatregelen die de wederpartij heeft genomen uiteindelijk niet hebben gebaat.  

251 Wolters, WPNR 2021/7349, p. 942. 
252 Wolters, WPNR 2021/7349, p. 942 en 943.  

253 Wolters, WPNR 2021/7349, p. 942 en 943. Als de wederpartij reden had tot twijfel aan de factuur en/of als het 

opgewekte vertrouwen niet (mede) aan het slachtoffer valt toe te rekenen, volgt volgens zijn stappenplan volledige 

toerekening aan de wederpartij. Had de wederpartij niet hoeven twijfelen én is het opgewekte vertrouwen mede 

toe te rekenen aan het slachtoffer, dan wordt de fraude op basis van het stappenplan toegerekend aan het slachtoffer, 

tenzij er omstandigheden zijn die voor risico van de wederpartij komen. In dat laatste geval zou een risicoverdeling 

moeten volgen.  
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 Uit het Devante/Hascor-arrest kan worden opgemaakt dat het slachtoffer van een vervalste 

factuur de factuurfraude kan tegenwerpen aan de wederpartij, tenzij bijzondere omstandigheden 

rechtvaardigen dat deze geheel of gedeeltelijk aan hem kan worden toegerekend. Hierbij speelt 

een rol welke voorzorgsmaatregelen partijen hebben getroffen. De rechtvaardiging van deze 

(gehele én gedeeltelijke) toerekening aan het slachtoffer kan worden afgeleid uit de kern en 

functie van het vertrouwensbeginsel, dat aan de (niet rechtstreeks toepasselijke) artikelen 3:35, 

3:36 en 3:61 lid 2 BW ten grondslag ligt. Gedeeltelijke toerekening van het door de 

factuurfraude opgewekte vertrouwen aan het slachtoffer heeft het gevolg dat de wederpartij op 

basis van het vertrouwensbeginsel niet volledig wordt gebonden aan de betalingsverplichting 

uit de overeenkomst. 
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Hoofdstuk 4 Identiteitsfraude bij de totstandkoming van 

overeenkomsten na het Devante/Hascor-arrest 

 

§4.1  Inleiding 

In de vorige hoofdstukken zijn de diverse toetsingskaders voor de verschillende vormen van 

identiteitsfraude aan bod gekomen. De overeenkomst tussen alle hiervoor besproken vormen 

van identiteitsfraude is dat in alle gevallen iemand (de fraudeur) zich voordoet als een ander 

(het slachtoffer), door iets als zijnde die ander te verklaren. Wat ook in alle gevallen 

overeenkomt is dat de artikelen 3:35, 3:36, 3:61 lid 2 BW niet rechtstreeks kunnen worden 

toegepast, maar dat op basis van het onderliggende vertrouwensbeginsel moet worden 

beoordeeld of het door identiteitsfraude gewekte vertrouwen aan het slachtoffer moet worden 

toegerekend. Het onderliggende probleem en rechtsbeginsel is dus hetzelfde, maar toch worden 

diverse toetsingskaders gebruikt die verschillende vertrekpunten hanteren. Deze vertrekpunten 

kunnen tot verschillende uitkomsten leiden.254 

Op dit moment bestaat rechtsonzekerheid, omdat het te hanteren toetsingskader en de 

uitkomst daarvan in de eerste plaats afhankelijk is van de (verklarings)vorm die de fraudeur 

heeft gekozen. Ten tweede is het afhankelijk van de vraag of het gaat om het aangaan van een 

overeenkomst, het gebruiken van een overeengekomen code of het betalen van een factuur. 

Partijen weten daardoor vooraf niet waar zij aan toe zijn en in hoeverre zij moeten inspelen op 

de gevolgen van identiteitsfraude. 

 
254 Twee zwart-witvoorbeelden illustreren dit. (1) Een slachtoffer van identiteitsfraude is een tijd geleden bestolen 

van zijn portemonnee met zijn identiteitsbewijs. Sluit de fraudeur onder overlegging van een kopie 

identiteitsbewijs een online-overeenkomst op naam van het slachtoffer, dan zou het slachtoffer kunnen worden 

gebonden aan de overeenkomst, omdat de wederpartij gerechtvaardigd mag vertrouwen op de juistheid van 

persoonsgebonden gegevens (artikel 3:35 BW) en een groot bedrijf niet snel tot nader onderzoek wordt verplicht 

(par.2.4.4). Kiest de fraudeur ervoor de natte handtekening van het slachtoffer te vervalsen, dan zou de 

Kamerman/Aro Lease-maatstaf (later de Devante/Hascor-maatstaf) met zich brengen dat de identiteitsfraude in 

beginsel niet aan het slachtoffer wordt toegerekend (par. 2.3.3 en par. 3.5). Het enkele feit dat het slachtoffer is 

bestolen van zijn portemonnee levert mijns inziens geen bijzondere omstandigheid op die toerekening aan het 

slachtoffer rechtvaardigt (par. 2.3.4 en par. 3.6). De Devante/Hascor-maatstaf zou een verdeling van het risico 

mogelijk maken (par 3.6). (2) Het slachtoffer heeft een overeengekomen geheime code thuis veilig opgeborgen, 

maar zijn ex-partner laat hem niet meer toe tot de gezamenlijke woning, heeft de geheime code gevonden en een 

betalingsopdracht bevestigd met deze code. Toepassing van de COVA-maatstaf leidt er toe dat het misbruik in 

beginsel aan het slachtoffer wordt toegerekend (par. 2.4.3), terwijl toepassing van de Devante/Hascor-maatstaf 

ertoe leidt dat het misbruik in beginsel niet aan hem wordt toegerekend (par. 3.6). 
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In dit hoofdstuk wordt daarom ingegaan op de vraag welke betekenis en gevolgen het 

Devante/Hascor-arrest heeft voor het juridisch kader dat de rechter toepast in het geval van 

identiteitsfraude bij de totstandkoming van een overeenkomst.255 

 

§4.2 Het belang van het gemaakte onderscheid tussen de natte en elektronische 

handtekening anno 2022 

Het onderscheid tussen de vervalste natte handtekening en het misbruiken van een geheime 

code (en daarmee de elektronische handtekening256) werd voor het eerst gemaakt in het COVA-

arrest.257 A-G Strikwerda gaf in zijn conclusie twee verschillen die het gemaakte onderscheid 

kunnen onderbouwen. Het slachtoffer zou zich tegen het misbruiken van een natte handtekening 

bijna niet kunnen wapenen, terwijl een code slechts wordt bekendgemaakt “aan degene die tot 

het gebruik ervan bevoegd is”.258 Diegene heeft de bescherming van een geheime code 

grotendeels in eigen hand en heeft daardoor de schijn tegen dat hij tekortschoot in de plicht om 

de code geheim te houden, indien de code is misbruikt.259 Daarnaast berust het gebruik van een 

code als identificatiemiddel steeds op een contractuele relatie die de toerekenbaarheid – mits 

partijen dit hebben geregeld – zou moeten bepalen.260 

Deze verschillen zijn mijns inziens terecht aangegeven voor het onderscheid tussen de natte 

handtekening en de geheime code dat in deze zaak werd gemaakt. Tegenwoordig verplaatsen 

 
255 De Hoge Raad breidde namelijk het bereik van de Kamerman/Aro Lease-maatstaf uit en zette de betaling van 

de vervalste factuur in hetzelfde toetsingskader als dat geldt voor de totstandkoming van rechtshandelingen door 

het plaatsen van een vervalste handtekening. Zie HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783, JOR 2021/229, m.nt. 

R.A.M.D. Smit (Devante/Hascor), r.o. 3.1.2, eerste zin en par. 3.5. 

256 Zie par. 2.4.2. 

257 HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. J.C. van Schultsz, P. van Schilfgaarde 

(COVA), r.o. 5.2. 

258 Concl. A-G. L. Strikwerda, Bij HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. P. van 

Schilfgaarde, J.C. van Schultsz (COVA), r.o. 20. 

259 Concl. A-G L. Strikwerda, bij HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. P. van 

Schilfgaarde, J.C. van Schultsz (COVA), r.o. 20. 

260 Concl. A-G L. Strikwerda, bij HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. P. van 

Schilfgaarde, J.C. van Schultsz (COVA), r.o. 21. Bij gebreke van een contractuele regeling zou volgens Strikwerda 

kunnen worden gesteld dat uit de overeenkomst een zorgvuldigheidsplicht voortvloeit met betrekking tot het 

geheimhouden van de code. Dat is mijns inziens niet anders als de toerekenbaarheid wel wordt bepaald door de 

contractuele regeling. Dat zou een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis in de zin van artikel 6:74 BW 

opleveren. 
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criminelen zich echter aantoonbaar naar de online-omgeving en hebben fraudeurs veel 

vernuftige manieren om vertrouwelijke gegevens te achterhalen.261 Het verschil dat A-G 

Strikwerda aangeeft is daarom niet een-op-een van toepassing op alle vormen van 

identiteitsfraude. 

In de tweede plaats worden overeenkomsten veelvuldig online gesloten.262 Bij het sluiten 

van online-overeenkomsten, waarbij een bevestiging vereist is met een elektronische 

handtekening (zoals bijvoorbeeld een lening, telecomcontract), zal eerst een formulier met 

(contact)gegevens moeten worden ingevuld. Een fraudeur start daar al, en kan ervoor zorgen 

dat een beveiligingscode naar een voor hem toegankelijk (e-mail)adres of telefoonnummer 

wordt toegestuurd.263 

Het in het COVA-arrest gemaakte onderscheid is bovendien overbodig. Volgens A-G 

Strikwerda hoort de beoordeling van het vertrouwen van de wederpartij niet afhankelijk te zijn  

van de aard van het valselijk gebruikte identificatiemiddel.264 

Ik deel dat standpunt. In de bijzondere omstandigheden-uitzondering uit de arresten 

Kamerman/Aro Lease en Devante/Hascor is ruimte voor de beoordeling van alle 

omstandigheden van het geval, en dus ook voor de vraag hoe en door wie er gefraudeerd is, of 

 
261 Fraudeurs vissen in een grote vijver van mogelijkheden om aan gegevens van het slachtoffer te komen. Hierbij 

denk ik aan datalekken (door bijvoorbeeld hacking of phishing), het opvragen van een uittreksel van een bedrijf 

bij openbare handelsregister van de Kamer van Koophandel en social media. Daarbij kan het slachtoffer worden 

verleid (al dan niet door bedrog, bedreiging, misleiding of misbruik van omstandigheden) om zelf vertrouwelijke 

gegevens af te geven. Ook kan worden gedacht aan gegevens die in (ex) familiaire- en vriendenkring bekend zijn 

en verlies of diefstal van vertrouwelijke documenten of het bij het afval gooien daarvan. 

262 Zie bijvoorbeeld voor online-overeenkomsten gesloten door consumenten ‘Online bestedingen groeien met 7% 

naar € 8,2 miljard in Q1’, thuiswinkel.org, 29 juni 2022. Geraadpleegd op 14 augustus 2022. Consumenten blijken 

in het eerste kwartaal van 2022 30 procent meer online-bestedingen te hebben gedaan dan in het eerste kwartaal 

van 2019. 

263 Een IDEAL-betaling kan daarentegen een hogere drempel zijn voor de fraudeur, omdat hiermee de identiteit 

van de contractant kan worden gecontroleerd. Het gaat om een van de bank afgeleide vorm van identificatie. Ook 

het opvragen van een kopie identiteitsbewijs kan een fraudeur die niet in het bezit is van deze gegevens 

belemmeren. Hoe beter het bestelproces met waarborgen tegen identiteitsfraude is omkleed, hoe lastiger het voor 

de fraudeur wordt. 

264 Concl. A-G L. Strikwerda, bij HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. P. van 

Schilfgaarde, J.C. van Schultsz (COVA), r.o. 24. De Hoge Raad bepaalde daarentegen dat juist uit de aard van de 

rechtsverhouding en het daaruit voortvloeiende misbruik van de overeengekomen geheime code volgt dat het 

misbruik in beginsel niet voor rekening van de bank hoort te komen. Zie HR 19 november 1993, 

ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. P. van Schilfgaarde, J.C. van Schultsz (COVA), r.o. 5.2. 
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partijen zich konden verdedigen tegen de fraude, welke (professionele) hoedanigheid ze hebben 

en welke contractuele relaties er bestaan.265 Ook vloeit uit het Haviltex-arrest voort dat rekening 

kan worden gehouden met de redelijkheid en billijkheid en de aard van de 

rechtsverhoudingen.266 

In deze lijn concludeerde A-G Assink (in zijn conclusie bij het Devante/Hascor-arrest) 

over de Kamerman/Aro Lease-maatstaf: “Het is ook weinig aansprekend, mede gelet op de 

technologische en andere ontwikkelingen, om deze maatstaf een statisch karakter toe te dichten, 

gefixeerd naar de stand van het recht omtrent dat beginsel op 7 februari 1992.”267 Hij stipt hier 

het belang van de flexibiliteit van het vertrouwensbeginsel aan en neemt in zijn standpunt de 

door het ING/Bera Holding-arrest ingezette lijn aangaande het risicobeginsel mee.268 Dit zou 

mijns inziens betekenen dat niet nog een onderscheid nodig is tussen de elektronische 

handtekening en andere elektronische rechtshandelingen. 

 

 
265 Concl. A-G L. Strikwerda, bij HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. P. van 

Schilfgaarde, J.C. van Schultsz (COVA), r.o. 24. De Haviltex-maatstaf speelt immers ook een rol. Zie HR 21 

december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD5352, NJ 2002/60, (Van Beers c.s./Van Daalen), r.o. 3.7; HR 16 september 

2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2213, NJ 2011/572, m.nt. M.R. Mok (Batavus/Vriend), r.o. 3.4. Voor een bespreking 

van de rol van Haviltex-maatstaf zie par. 2.2.5. Het standpunt van A-G Strikwerda is ondanks dat de Hoge Raad 

daar in 1993 niet in meeging relevant, omdat de Hoge Raad de Kamerman/Aro Lease-maatstaf in zijn 

Devante/Hascor-arrest van toepassing verklaarde op situaties waarbij iemand door zich valselijk als een ander 

heeft voorgedaan door iets voor die ander te verklaren. Zie HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783, JOR 

2021/229, m.nt. R.A.M.D. Smit (Devante/Hascor), r.o. 3.1.2, eerste zin. Dat gebeurt ook bij het misbruik maken 

van een overeengekomen code en de elektronische handtekening. 

266 HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981/635, m.nt. C.J.H. Brunner (Haviltex), r.o. 6.2. Dat 

geldt zowel voor de totstandkoming van rechtshandelingen als de uitleg daarvan. Zie HR 21 december 2001, 

ECLI:NL:HR:2001:AD5352, NJ 2002/60, (Van Beers c.s./Van Daalen), r.o. 3.7; HR 16 september 2011, 

ECLI:NL:HR:2011:BQ2213, NJ 2011/572, m.nt. M.R. Mok (Batavus/Vriend), r.o. 3.4. Het gaat om een 

beoordeling ‘over en weer’, waardoor de redelijkheid en billijkheid op zowel de wederpartij als het slachtoffer kan 

worden toegepast. Een (bestaande) rechtsverhouding is er overigens niet altijd. Bij het misbruik maken van een 

overeengekomen geheime code is er reeds sprake van een contractuele rechtsverhouding. Bij een door 

identiteitsfraude tot stand gekomen rechtshandeling is deze er niet altijd. 
267 Concl. A-G B.F. Assink, ECLI:NL:PHR:2020:1128, bij HR 28 mei 2021, JOR 2021/229, m.nt. R.A.M.D. Smit 

(Devante Hascor), r.o. 3.6. 

268 Concl. A-G B.F. Assink, ECLI:NL:PHR:2020:1128, bij HR 28 mei 2021, JOR 2021/229, m.nt. R.A.M.D. Smit 

(Devante Hascor), r.o. 3.6. 
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§4.3  Is uniforme toepassing van de Devante/Hascor-maatstaf mogelijk? 

In paragraaf 3.5 werd besproken dat de maatstaf die de Hoge Raad al eerder in zijn 

Kamerman/Aro Lease-arrest formuleerde, sinds het Devante/Hascor-arrest geldt voor iedere 

verklaring waarbij iemand zich als een ander heeft voorgedaan.269 

Daardoor geldt de Kamerman/Aro Lease-maatstaf nu niet alleen voor de natte en 

elektronische handtekening, maar ook voor andere elektronische wilsverklaringen, waarvoor 

tot aan het Devante/Hascor-arrest nog géén bijzondere rechtsregel gold. Dit maakt dat alle in 

hoofdstuk 2 en 3 besproken vormen van identiteitsfraude onder het bereik van de 

Devante/Hascor-maatstaf (voorheen Kamerman/Aro Lease-maatstaf) vallen en dat het 

onderscheid tussen de natte handtekening, elektronische handtekening en andere elektronische 

wilsverklaringen niet meer relevant is voor de vraag welk juridisch kader moet worden 

toegepast en of ‘ten dele’-toerekening mogelijk is. Uniforme toepassing van de 

Devante/Hascor-maatstaf is mogelijk en mijns inziens nodig in verband met rechtszekerheid.270 

 

§4.4  De rol van het COVA-arrest na het Devante/Hascor-arrest  

De Hoge Raad neemt mijns inziens gedeeltelijk afstand van zijn standpunt in het COVA-arrest, 

dat als een overeengekomen geheime code wordt misbruikt een aparte beoordelingsmaatstaf 

moet gelden.271 De COVA-maatstaf en de Devante/Hascor-maatstaf hanteren verschillende 

vertrekpunten, die niet met elkaar verenigbaar zijn.272 Het slachtoffer dat in enigerlei relatie tot 

de fraudeur staat is in beginsel verantwoordelijk voor het misbruik volgens de COVA-maatstaf, 

terwijl het daarvoor in beginsel niet verantwoordelijk is volgens de Devante/Hascor-maatstaf. 

 
269 HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783, JOR 2021/229, m.nt. R.A.M.D. Smit (Devante/Hascor), r.o. 3.1.2, 

eerste zin. Dit is een uitbreiding van het bereik van de maatstaf uit het Kamerman/Aro Lease-arrest.  
270 Zie par. 4.1. Over uniforme toepassing na het Devante/Hascor-arrest zie par. 4.5 en over de gevolgen van ‘ten 

dele’-toerekening zie par. 4.6. 

271 HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. J.C. van Schultsz, P. van Schilfgaarde 

(COVA), r.o. 5.2. 
272 Bij de COVA-maatstaf gold dat het door identiteitsfraude gewekte vertrouwen in beginsel aan het slachtoffer 

wordt toegerekend, als de fraudeur eenvoudiger dan een willekeurige derde over de handtekening kan beschikken, 

doordat hij in enigerlei relatie tot het slachtoffer staat. Zie HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, 

NJ 1994/622, m.nt. J.C. van Schultsz, P. van Schilfgaarde (COVA), r.o. 5.2. In dat geval geldt volgens de 

Devante/Hascor-maatstaf dat het door identiteitsfraude gewekte vertrouwen in beginsel niet aan het slachtoffer 

wordt toegerekend. Zie HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783, JOR 2021/229, m.nt. R.A.M.D. Smit 

(Devante/Hascor), r.o. 3.1.2. 
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Een bewijsvermoeden geldt bij COVA in het nadeel van het slachtoffer bij Devante/Hascor in 

het voordeel van het slachtoffer.  

Doordat de Devante/Hascor-maatstaf iedere verklaring door identiteitsfraude omvat, moet 

deze maatstaf mijns inziens als vertrekpunt worden genomen.273 Toch blijft er een rol over voor 

het COVA-arrest. De omstandigheid dat de fraudeur gemakkelijker toegang heeft tot de geheime 

code kan tot uitdrukking worden gebracht in de bijzondere omstandigheden-uitzondering.274  

 

§4.5  De Devante/Hascor-maatstaf wordt nog niet uniform toegepast in de rechtspraak 

Sinds het Devante/Hascor-arrest zijn een aantal identiteitsfraudezaken aan de feitenrechter 

voorgelegd. In een zaak waarin een contract tot stand zou zijn gekomen op basis van een 

vervalste elektronische handtekening, paste het gerechtshof Amsterdam het Devante/Hascor-

arrest toe en verwees voor de invulling daarvan mede naar het COVA-arrest.275 Het gerechtshof 

gelastte een mondelinge behandeling zodat partijen zich konden uitlaten over de genomen 

voorzorgsmaatregelen en het schenden van de zorgplicht om de elektronische handtekening 

geheim te houden.276 

De rechtbank Overijssel paste het Devante/Hascor-arrest niet toe op de situatie waarin een 

online-overeenkomst door identiteitsfraude tot stand kwam.277 De rechtbank oordeelde dat de 

wederpartij (meer) tegenbewijs had moeten aanleveren dat de overeenkomst wel door het 

slachtoffer was gesloten en nader onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer had moeten 

 
273 Daarnaast is de rechtszekerheid daarmee gediend (zie par. 4.1). Over het verband tussen het COVA-arrest en 

het Devante/Hascor-arrest lijkt in de literatuur nog niet te zijn gesproken. Op 13 augustus 2022 zocht ik naar 

literatuur over de relatie van het Devante/Hascor-arrest tot het COVA-arrest in de databanken van Kluwer 

Navigator en Legalintelligence. Hiervoor heb ik de volgende diverse zoektermen apart en in diverse combinaties 

gebruikt: ‘COVA’, ‘Devante/Hascor’, ‘geheime code’, ‘misbruik van een geheime code’, ‘reikwijdte 

Devante/Hascor’, ‘ECLI:NL:HR:1993:ZC1148’, ‘ECLI:NL:HR:2021:783’. 

274 Dit is in lijn met hetgeen A-G Strikwerda destijds concludeerde in Concl. A-G L. Strikwerda, bij HR 19 

november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, NJ 1994/622, m.nt. P. van Schilfgaarde, J.C. van Schultsz (COVA), 

r.o. 24. Zie par. 4.2. Deze rol van het COVA-arrest is al te zien in Hof Amsterdam 12 april 2022, 

ECLI:NL:GHAMS:2022:1117, r.o. 4.8. Zie hierover par. 4.5. 
275 Hof Amsterdam 12 april 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1117, r.o. 4.8. 

276 Hof Amsterdam 12 april 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1117, r.o. 4.7 – 4.9. 

277 Rb. Overijssel 28 december 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:4908, r.o. 2.4. Deze uitspraak werd besproken in 

par. 2.4.4 (invulling 4). 
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doen.278 Aan bijzondere omstandigheden die in de sfeer van het slachtoffer liggen werd geen 

aandacht besteed. Het is niet duidelijk of deze er waren. 

 Ook de rechtbank Noord-Holland paste het Devante/Hascor-arrest niet toe op een zaak 

waarin een online-overeenkomst voor een telefoonabonnement met toestel tot stand kwam door 

identiteitsfraude.279 Tele2 mocht op grond van (een rechtstreekse toepassing van) artikel 3:35 

BW gerechtvaardigd vertrouwen op persoonsgebonden documenten en Tele2 hoefde geen 

nader onderzoek te doen naar de identiteit van het slachtoffer.280 Het gewekte vertrouwen werd 

volledig aan het slachtoffer toegerekend.281 

Zou de Devante/Hascor-maatstaf met behulp van het stappenplan van Wolters op deze 

zaak worden toegepast, dan geeft dat het volgende beeld:282 

Stap 1 Is het vertrouwen van de wederpartij (Tele2) gerechtvaardigd? Ondanks dat er 

reden was om contact op te nemen met het slachtoffer, vertrouwde Tele2 

gerechtvaardigd.283 

Stap 2 Is het vertrouwen mede toerekenbaar aan het slachtoffer? Ja, het slachtoffer had 

haar pinpas, pincode én identiteitsbewijs uit vrije wil aan de fraudeur 

afgegeven.284 

Stap 3 Is het vertrouwen (mede) toerekenbaar aan de wederpartij? Dat is mijns inziens 

het geval. Diverse opgegeven gegevens weken af van persoonsgebonden 

gegevens, terwijl ook geen woonadres werd opgegeven en daardoor was er reden 

om met het slachtoffer contact op te nemen.285 De rechtbank oordeelde dat dit niet  

 

 
278 Rb. Overijssel 28 december 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:4908, r.o. 2.4. Daaruit kan een rechtstreekse 

toepassing van artikel 3:35 BW worden afgeleid. 

279 Rb. Nood-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206. Deze uitspraak besprak ik uitvoerig in 

par. 2.4.4 (invulling 3). 
280 Rb. Nood-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 5.4 en 5.5. 

281 Rb. Nood-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 5.5, 5.6 en 5.12. 

282 Wolters, WPNR 2021/7349, p. 942 en 943. 
283 Rb. Nood-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 5.4. 

284 Rb. Nood-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 5.4 en 5.10. 

285 Rb. Nood-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 5.4. De rechtbank erkende dat er 

voor Tele2 reden was om contact op te nemen met het slachtoffer. 
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in de weg stond aan het gerechtvaardigd vertrouwen van Tele2 (stap 1).286 Wel 

zou de rechter mijns inziens tot een risicoverdeling kunnen komen, omdat 

daarvoor mede van belang is welke voorzorgsmaatregelen partijen hebben 

getroffen en Tele2 – ondanks dat daar aanleiding toe was – heeft nagelaten nadere 

voorzorgsmaatregelen te treffen.287 Op het gevolg van deze ‘ten dele’-toerekening 

wordt in paragraaf 4.6 ingegaan. 

 

De Devante/Hascor-maatstaf wordt dus (mijns inziens onterecht) nog niet uniform toegepast in 

identiteitsfraudezaken en bij de online-overeenkomst wordt artikel 3:35 BW (ook onterecht288) 

nog rechtstreeks toegepast. 

 

§4.6  De ‘ten dele’-toerekening bij de totstandkoming van overeenkomsten  

Uit de vorige paragraaf blijkt dat toepassing van de Devante/Hascor-maatstaf op de door 

identiteitsfraude tot stand gekomen overeenkomsten tot een betere risicoverdeling kan leiden 

als de voorzorgsmaatregelen van beide partijen tekortschieten. Wel rijst de vraag welk gevolg 

de ‘ten dele’-toerekening heeft voor de gesloten overeenkomst.289 

Een overeenkomst kan mijns inziens niet gedeeltelijk tot stand komen. Een overeenkomst 

komt namelijk op grond van artikel 6:217 BW tot stand door twee losse eenzijdige 

 
286 Rb. Nood-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 5.4. De documenten die de fraudeur 

bij het aangaan van de overeenkomst heeft overlegd waren juist en er had een afgeleide identificatie 

plaatsgevonden via een IDEAL-betaling. Ik ben het in zoverre met het standpunt van de rechtbank eens, dat het 

handelen van het slachtoffer (het afgeven van pinpas, pincode én identiteitsbewijs) inderdaad zwaarder moet 

wegen dan het feit dat Tele2 geen contact met het slachtoffer op heeft genomen (zie par. 2.4.4, invulling 3). 
287 HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783, JOR 2021/229, m.nt. R.A.M.D. Smit (Devante/Hascor), r.o. 3.1.3. 

In deze situatie schoten zowel de voorzorgsmaatregelen van het slachtoffer als die van de tegenpartij tekort. Bij de 

beoordeling van een beroep van het slachtoffer op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid 

oordeelde de rechtbank ook dat de gewekte schijn in ieder geval “(deels)” aan het slachtoffer kon worden 

toegerekend, aldus: Rb. Nood-Holland 29 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206, r.o. 5.10. 

288 Zie par. 2.2.3, 2.4.2 en 2.4.4.  

289 Hierover lijkt in de literatuur nog niet te zijn gesproken. Ik zocht op 13 augustus 2022 literatuur over de 

verhouding tussen de ‘ten dele’- toerekening en de totstandkoming van overeenkomsten in de databanken van 

Kluwer Navigator en Legalintelligence. Ik gebruikte daarvoor onder andere de volgende zoektermen los en in hun 

onderlinge combinatie: ‘Devante/Hascor’, ‘ECLI:NL:HR:1993:ZC1148’, ‘factuurfraude’, ‘vervalste 

handtekening’, ‘gedeeltelijke toerekening’, ‘ten dele’, ‘Kamerman/Aro Lease’, ‘ECLI:NL:HR:1992:ZC0498’. 
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rechtshandelingen (aanbod en aanvaarding).290 Wolters besprak terecht dat “een met een 

verklaring overeenstemmende wil” niet gedeeltelijk kan bestaan.291 De overeenkomst komt dus 

wel of niet tot stand. 

De ‘ten dele’-toerekening brengt mijns inziens mee dat de overeenkomst wel tot stand 

komt. Bij de ‘ten dele’-toerekening verdient (een deel van) het opgewekte vertrouwen 

bescherming op basis van het vertrouwensbeginsel. Het slachtoffer kan het ontbreken van zijn 

wil292 (artikel 3:33 BW) niet inroepen als het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij 

moet worden beschermd.293 Het gevolg daarvan is dat de overeenkomst tot stand komt. Het 

vertrouwensbeginsel en het daaruit voortvloeiende risicobeginsel en het beginsel van 

maatschappelijke rechtvaardigheid beperken vanuit dat punt de mate waarin het slachtoffer aan 

de overeenkomst wordt gebonden.294 Wolters hanteert mijns inziens met zijn stappenplan voor  

de invulling van de Devante/Hascor-maatstaf een vergelijkbare volgorde voor toerekening.295 

 

 
290 Asser/Sieburgh 6-III 2018/101. Een overeenkomst die reeds tot stand is gekomen is mijns inziens overigens 

wel deelbaar. Een reeds tot stand gekomen overeenkomst is namelijk een meerzijdige rechtshandeling die op grond 

van artikel 6:270 BW ook gedeeltelijk kan worden ontbonden als sprake is van een tekortkoming in de nakoming 

van een verbintenis (artikel 6:74 BW). 

291 Wolters, WPNR 2021/7349, p. 936. 
292 De wil die zoals hiervoor besproken niet gedeeltelijk kan bestaan. Zie Wolters, WPNR 2021/7349, p. 936. 

293 Hijma, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 3:33 BW, aant. 3b. 

294 Asser/Sieburgh 6-III 2018/41 – 42; Nieuwenhuis 1979, p. 68. Of het gerechtvaardigde vertrouwen gedeeltelijk 

moet worden beschermd wordt bepaald door (bijzondere) omstandigheden die in de risicosfeer van het slachtoffer 

liggen (risicobeginsel) en de vraag in hoeverre het – mede gelet op de redelijkheid en billijkheid – rechtvaardig is 

om het opgewekte vertrouwen te beschermen (beginsel van maatschappelijke rechtvaardigheid). Gedeeltelijke 

bescherming van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij leidt tot gedeeltelijke toerekening aan het 

slachtoffer op basis van het vertrouwensbeginsel. Zie ook par. 3.6. 
295 Wolters, WPNR 2021/7349, p. 942 en 943. Hij bespreekt dat eerst moet worden beoordeeld of er sprake is van 

een gerechtvaardigd vertrouwen, daarna of toerekening aan het slachtoffer mogelijk is en tenslotte of er ook 

omstandigheden zijn die aan de wederpartij kunnen worden toegerekend. In par. 4.6 werd Rb. Nood-Holland 29 

september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9206 naast dit stappenplan gelegd. Een risicoverdeling op basis van het 

stappenplan zou het gevolg hebben dat de overeenkomst tussen Tele2 en het slachtoffer tot stand is gekomenen, 

maar dat het slachtoffer daar slechts gedeeltelijk aan wordt gebonden omdat het vertrouwen van Tele2 gedeeltelijk 

bescherming verdient. De mate waarin het slachtoffer aan de identiteitsfraude heeft bijgedragen is aanzienlijk 

hoger dan de mate waarin Tele2 dat (door nalatigheid) heeft gedaan. Een verdeling van 75 procent voor het 

slachtoffer en 25 procent voor Tele2 zou mijns inziens redelijk kunnen zijn. Het percentage voor het slachtoffer 

zou nog hoger kunnen zijn als het inderdaad naast een identiteitsbewijs, pinpas en pincode ook een (geheime) 

TAN-code aan de fraudeur heeft verstrekt, omdat uit deze code een afgeleide identificatie volgt. 
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§4.7  Conclusie 

Voor identiteitsfraude bij de totstandkoming van overeenkomsten gelden verschillende 

toetsingskaders die afhankelijk van de (verklarings)vorm die de fraudeur heeft gekozen om te 

frauderen worden toegepast. Het Devante/Hascor-arrest brengt mee dat het gemaakte 

onderscheid tussen de natte handtekening, elektronische handtekening en andere elektronische 

rechtshandelingen niet meer relevant is voor de vraag welk juridisch kader voor 

identiteitsfraude bij de contractsluiting van toepassing is. De Devante/Hascor-maatstaf kan 

mijns inziens worden toegepast op al deze vormen van rechtshandelingen als iemand zich 

daarbij als een ander heeft voorgedaan. Dat is naar mijn mening in verband met rechtszekerheid 

ook noodzakelijk. 

Toepassing van de Devante/Hascor-maatstaf leidt ertoe dat een arsenaal aan verschillende 

juridische kaders wordt teruggebracht naar een uniform juridisch kader dat zowel van 

toepassing is op de betaling van de vervalste factuur als op de overeenkomsten die door 

identiteitsfraude tot stand zijn gekomen. De COVA-maatstaf verliest daardoor zijn functie als 

vertrekpunt voor de elektronische handtekening, maar blijft een rol spelen voor de invulling 

van de bijzondere omstandigheden uit de Devante/Hascor-maatstaf. 

Tenslotte leidt het Devante/Hascor-arrest ertoe dat gedeeltelijke toerekening van het door 

identiteitsfraude opgewekte vertrouwen ook mogelijk is als het gaat om een elektronische 

overeenkomst. De overeenkomst komt dan wel tot stand, maar het slachtoffer wordt daaraan op 

basis van het vertrouwensbeginsel niet volledig gebonden. Dat is wenselijk, omdat de 

Devante/Hascor-maatstaf tot een betere risicoverdeling kan leiden als voorzorgsmaatregelen 

tegen identiteitsfraude van beide partijen tekortschieten. 
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Hoofdstuk 5 Conclusie 
 
In dit onderzoek stond de vraag centraal welke invloed het Devante/Hascor-arrest heeft op het 

juridisch kader dat de rechter toepast, om te beoordelen aan wie het door identiteitsfraude 

gewekte vertrouwen bij de totstandkoming van een overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) kan 

worden toegerekend. 

 Identiteitsfraude wordt gedefinieerd als ‘het valselijk als een ander voordoen, door iets 

voor die ander te verklaren, om de eigen identiteit te verbergen of de identiteit van de ander te 

misbruiken’. Als een fraudeur een overeenkomst op naam van het slachtoffer sluit, ontbreekt 

de wil van het slachtoffer om gebonden te zijn aan die overeenkomst en is de overeenkomst in 

beginsel nietig (artikel 3:33 BW). Voor de beoordeling van de vraag of een door 

identiteitsfraude opgewekt vertrouwen van de wederpartij aan het slachtoffer kan worden 

toegerekend moet de rechter het vertrouwensbeginsel toepassen. De artikelen 3:35, 3:36 BW 

en 3:61 lid 2 BW zijn niet rechtstreeks toepasselijk. In de praktijk worden drie afzonderlijke 

toetsingskaders onderscheiden. 

Wordt de natte handtekening van het slachtoffer vervalst, dan kan het slachtoffer deze 

vervalsing in beginsel tegenwerpen aan zijn wederpartij. Het vertrouwensbeginsel brengt mee 

dat (alleen) bijzondere omstandigheden die het slachtoffer aangaan kunnen leiden tot 

toerekening van het opgewekte vertrouwen aan het slachtoffer (Kamerman/Aro Lease-

maatstaf). 

 Gaat het om misbruik van een overeengekomen geheime code, dan wordt het opgewekte 

vertrouwen in beginsel aan het slachtoffer toegerekend als de fraudeur in enigerlei relatie tot 

het slachtoffer staat en daardoor makkelijker dan een willekeurige derde over de code kan 

beschikken. Dat kan het slachtoffer slechts tegengaan door te bewijzen dat het zijn zorgplicht 

nakwam. Bestaat er geen relatie tot de fraudeur, dan worden alle omstandigheden – en in het 

bijzonder de oorzaak van het misbruik – beoordeeld (COVA-maatstaf). Dit kader is door diverse 

auteurs en de rechtbank Zutphen doorgetrokken naar de elektronische handtekening. 

In gevallen van identiteitsfraude bij de elektronische contractsluiting waarbij geen gebruik 

wordt gemaakt van een handtekening, wordt enkel beoordeeld in hoeverre er feiten en 

omstandigheden zijn die het slachtoffer aangaan, voor diens risico komen en zijn 

toerekenbaarheid rechtvaardigen (ING/Bera Holding-arrest). Ook wordt beoordeeld of de 

wederpartij behoorde te twijfelen en nader onderzoek moest doen (artikel 3:11 BW). Dit kader 

wordt (onterecht) rechtstreeks aan artikel 3:35 BW ontleend. 
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Deze toetsingskaders kunnen tot verschillende uitkomsten leiden in dezelfde of 

vergelijkbare situaties. Bovendien is de toepasselijkheid van een toetsingskader afhankelijk van 

de door de fraudeur gekozen (verklarings)vorm. Dit leidt tot rechtsonzekerheid. 

Uit het Devante/Hascor-arrest volgt dat de Kamerman/Aro Lease-maatstaf geldt voor 

iedere verklaring waarbij iemand zich als een ander heeft voorgedaan, waaronder voor de 

betaling van de vervalste factuur. Daarnaast maakt het Devante/Hascor-arrest (in aanvulling op 

Kamerman/Aro Lease) gedeeltelijke toerekening aan het slachtoffer mogelijk als bijzondere 

omstandigheden dat rechtvaardigen. 

Voor de toetsingskaders voor identiteitsfraude bij de contractsluiting heeft het 

Devante/Hascor-arrest meerdere gevolgen. Het gemaakte onderscheid tussen de natte 

handtekening, de elektronische handtekening en andere elektronische (wils)verklaringen is niet 

meer relevant voor de vraag welk juridisch kader van toepassing is. Het Devante/Hascor-arrest 

kan mijns inziens op alle besproken vormen van identiteitsfraude worden toegepast. De COVA-

maatstaf blijft alleen een rol spelen voor de invulling van de ‘bijzondere omstandigheden’ van 

de Devante/Hascor-maatstaf (voorheen Kamerman/Aro Lease-maatstaf). Daarnaast is 

gedeeltelijke toerekening van het door identiteitsfraude opgewekte vertrouwen ook mogelijk 

als het gaat om een elektronische overeenkomst. De overeenkomst komt dan wel tot stand, maar 

het slachtoffer wordt daaraan op basis van het vertrouwensbeginsel niet volledig gebonden. 

Nadat sinds 1992 een arsenaal aan toetsingskaders werd gebruikt, zet het Devante/Hascor-

arrest ons op het rechte pad: het biedt ons meer rechtszekerheid met een toetsingskader, dat niet 

afhankelijk is van de (verklarings)vorm die de fraudeur heeft gekozen en waarmee uniform kan 

worden beoordeeld aan wie het door identiteitsfraude gewekte vertrouwen bij de 

contractsluiting geheel of gedeeltelijk moet worden toegerekend. Dat gewekte vertrouwen 

wordt in beginsel niet aan het slachtoffer toegerekend, tenzij er bij de wederpartij een 

gerechtvaardigd vertrouwen is ontstaan én er bijzondere omstandigheden zijn die 

rechtvaardigen dat de identiteitsfraude geheel of gedeeltelijk aan het slachtoffer kan worden 

toegerekend. 
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