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OVER DE SPREKER
Michiel Schipper is directeur van Topicus Legal, de divisie van Topicus die zich specifi ek richt op de juridische branche. 
Hij werkt sinds 2003 bij Topicus in diverse managementfuncties. Voor verschillende grootbanken en pensioenfondsen 
worden onder zijn leiding schaalbare en complexe ICT-oplossingen geïmplementeerd, binnen het zakelijke en particulie-
re fi nancieringsdomein. Michiel studeerde Computer Science aan de Universiteit Twente en de Georgia State University.

KERNWOORDEN
digitaal procederen, KEI, samenwerken, termijnbewaking, ketenintegratie

SAMENVATTING
Topicus Legal ontwikkelt een systeemkoppeling met de Rechtspraak ter voorbereiding op verplicht digitaal procederen. 
Deze systeemkoppeling heet Instrumenti en biedt kansen voor alle advocatenkantoren, bestuursorganen, verzekeraars 
en gerechtsdeurwaarders om effi ciënter te gaan werken met de Rechtspraak én met elkaar. Topicus Legal ontwikkelt 
Instrumenti met Silex, een samenwerkingsverband van twintig kleine, middelgrote en grote advocatenkantoren, waar-
van één tevens verzekeraar.

INHOUD
De invoering van digitaal procederen zal een wezenlijke impact hebben op interne werkprocessen van advocatenkan-
toren, bestuursorganen, gerechtsdeurwaarders en verzekeraars. Voor de digitalisering heeft uw kantoor/organisatie 
twee opties: via het webportaal MijnRechtspraak.nl of via een systeemkoppeling tussen uw systemen en het systeem 
van de Rechtspraak. In deze sessie leggen wij u uit dat de laatste optie uw kantoor de kans geeft om effi ciënter te gaan 
werken en te innoveren.

Systeemkoppeling voor wie?
Een systeemkoppeling is met name geschikt voor organisaties die met grote, complexe dossiers of veel dossiers 
werken en/of veel in teamverband aan dossiers werken. Topicus Legal bouwt de systeemkoppeling Instrumenti. In 
Instrumenti kunt u samen met uw collega’s het indienen van processtukken bij en correspondentie met de Rechtspraak 
voorbereiden in een veilige omgeving. Instrumenti kan gekoppeld worden aan uw document management systeem of 
windows folderstructuur om documenten snel op te slaan. Tevens biedt Instrumenti de mogelijkheid tot termijnbewa-
king. Zo kunt u het werkproces rondom digitaal procederen zo effi ciënt mogelijk inrichten.

Voor gebruikers door gebruikers
Topicus ontwikkelt Instrumenti samen met Silex. Silex is een samenwerking van twintig advocatenkantoren, die met 
een gebruikersforum input leveren op de ontwikkeling van de systeemkoppeling. De systeemkoppeling is echter ook 
beschikbaar voor andere kantoren.

Toekomst: Er is meer dan KEI
KEI breidt de komende jaren uit naar bestuursrecht, kantonzaken, verzoekprocedures en kort gedingen. KEI is echter 
slechts één van de digitaliseringsprojecten binnen de Rechtspraak. Onder andere van Hoge Raad en Raad van State 
kennen hun eigen digitaliseringsprojecten. Instrumenti zal de komende jaren de digitale ontwikkelingen volgen en 
uitbreiden naar alle nieuwe zaakstromen en nieuwe instanties, zodat uw organisatie via één manier kan blijven werken.
Topicus Legal richt zich daarnaast op ketenintegratie van de hele juridische keten. Dat houdt in dat Instrumenti niet 
alleen een systeemkoppeling is voor advocatenkantoren, bestuursorganen, verzekeraars en gerechtsdeurwaarders met 
de Rechtspraak, maar ook onderling. Zo werken alle partijen steeds effi ciënter.
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