Persbericht

DLA Piper bevestigt: naast conformiteit met de eIDAS
wetgeving voldoet Connective eSignatures ook aan de
wettelijke vereisten van UETA en eSIGN Act
Antwerpen, 10 juli 2019 – Connective, een erkende Trust Service Provider (TSP), is
toonaangevend op het gebied van digitale handtekeningen en biedt op dat vlak
oplossingen aan die de vereisten van eIDAS naleven. In zijn streven om uit te groeien tot
een wereldspeler gaf Connective het advocatenkantoor DLA Piper de opdracht om de
wereldwijde rechtsgeldigheid van eSignatures, Connective’s oplossing voor digitale
handtekeningen, te beoordelen. Zo wil de onderneming haar klanten de garantie bieden
dat hun oplossing naast eIDAS ook voldoet aan de wetgeving in de VS. DLA Piper kwam
tot het besluit dat eSignatures van Connective, met de juiste configuratie, de voorschriften
van UETA en eSIGN Act voor elektronische handtekeningen naleeft. De resultaten van deze
beoordeling worden vandaag gepubliceerd in een juridische whitepaper.
Verenigde Staten: Amerikaanse e-commercewetgeving
In de VS zijn eSIGN Act (de wet op elektronische handtekeningen in de internationale en
nationale handel) en UETA (de wet op uniforme elektronische transacties) van toepassing op
digitale handtekeningen en transacties. Beide wetten worden gezamenlijk aangeduid als de
Amerikaanse e-commercewetgeving.
Om na te gaan of eSignatures van Connective voldoet aan de voorschriften en eisen van deze
wetten, analyseerde DLA Piper welk traject klanten afleggen wanneer ze de oplossing
gebruiken. Margo Tank en David Whitaker, vennoten bij DLA Piper en bekende
praktijkdeskundigen op dit gebied, bespraken hoe het met een juiste configuratie van

eSignatures mogelijk is zich te schikken naar de definitie van een elektronische handtekening
volgens de Amerikaanse e-commercewetgeving. Aansluitend toetsten ze de sleutelfuncties
van Connective’s oplossing aan de wettelijke vereisten. Margo en David kwamen tot het
besluit dat eSignatures van Connective in overeenstemming is met de vereisten voor
elektronische handtekeningen volgens de definitie in de Amerikaanse e-commercewetgeving.

“Connective eSignatures is een zeer boeiende oplossing dat verschillende elektronische
ondertekenmogelijkheden omvat die bovendien globaal kunnen toegepast worden”,
concludeert Margo Tank, partner bij DLA Piper.

Dit geeft een stevige impuls aan de ambitie van Connective om met zijn aanbod in digitale
handtekeningen uit te groeien tot een toonaangevende wereldspeler.
Nicolas Metivier, CEO van Connective, verklaart: “De wettelijke eisen naleven is een

hoofdbekommernis van klanten die op zoek zijn naar een oplossing voor digitale
handtekeningen. We wilden volledig transparant zijn en onze klanten en prospecten een
objectief juridisch bewijs voorleggen dat eSignatures een oplossing is die garanties biedt op
de Amerikaanse markt en zelfs in de rest van de wereld. Als verlener van vertrouwensdiensten
beschouwden we DLA Piper als het meest geschikte kantoor, omdat hun advocaten UETA en
eSIGN mee hebben opgesteld. Daarom kunnen we stellig 'ja' antwoorden op de vraag of
eSignatures van Connective voldoet aan de Europese en Amerikaanse wetgeving.”
Voorafgaand aan de beoordeling inzake conformiteit met UETA en eSIGN bewees DLA Piper
dat eSignatures van Connective de eIDAS-verordening naleeft. In de praktijk schreven ze een
juridische opinie en analyseerden ze elke beschikbare digitale handtekening (.beID, DNI
Electrónico, Luxtrust, BankID, biometrisch, itsme®, iDIN ...) die Connective aanbiedt
naargelang de garantieniveaus in eIDAS (laag, substantieel en hoog). Connective
onderscheidt zich op de markt door zijn brede waaier aan elektronische handtekeningen met
substantieel en hoog garantieniveau, die aansluiten op de openbare en particuliere initiatieven
in identiteitssystemen.

De rechtsgeldigheid van Connective eSignatures is een bewezen feit
Het besluit van DLA Piper betekent dat de klanten en prospecten van Connective eSignatures
veilig en rechtsgeldig kunnen blijven inzetten in andere werelddelen. Bovendien weten ze
voortaan zeker dat de oplossing voldoet aan de strengste regelgeving ter wereld (de Europese
eIDAS-verordening en de Amerikaanse UETA- en eSIGN-wetten).
Nicolas Metivier besluit: “We kunnen vol trots zeggen dat onze oplossing voldoet aan alle

vereisten en daardoor rechtsgeldig is. Vooral omdat ze beoordeeld is door deskundigen die
als advocaten nauw betrokken waren bij het opstellen van de geldende wetten. Een beter
bewijs kunnen we ons niet wensen.”

Over Connective
Connective werd opgericht in 2014 en heeft zich snel ontpopt tot een referentie op het vlak van Digital Transaction Management
(met een combinatie van diensten op het gebied van digitale identiteit, smart documents en digitale handtekeningen). Dit
groeibedrijf biedt oplossingen om documentgerichte processen te digitaliseren en documenten eenvoudig digitaal te
ondertekenen. Bedrijven zoals BNP Paribas, ING Bank, AG Insurance, Belgian Mobile ID (Itsme®), Nuon, Talentsoft, Toyota, Engie,
Ramsay, Grant Thornton, DELA, Pirelli, Bank Delen en vele anderen geloven stellig in de oplossing van Connective. Het bedrijf
heeft meer dan vijftig werknemers in dienst en is gevestigd in Antwerpen. Bovendien heeft het filialen in Amsterdam (NL) en
Parijs (FR). Ga voor meer informatie naar www.connective.eu
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