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Stand van zaken wetgeving 

•  De planning van de invoering is afhankelijk van het moment waarop 
de wet- en regelgeving in de Staatscourant wordt gepubliceerd 

•  Wat is nodig? 4 wetten en 1 AMvB 
•  3 weten zijn nodig voor de start van de gewenningsperiode 
•  Verantwoordelijkheid Ministerie van Veiligheid en Justitie 
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Uitgangspunten digitaal procederen I 

•  Afgestemde bepalingen voor digitaal procederen voor civiel en bestuur 

•  Verplicht (30c lid 1 Rv) tenzij, 
-  Natuurlijke personen zonder professioneel gemachtigde 
-  Informele rechtspersonen zonder professioneel gemachtigde 
-  Anderen, aangeduid in AMvB (30c lid 4 Rv) 

•  Digitaal procederen loopt via Mijn Rechtspraak of Aansluitpunt 
Rechtspraak (30c lid 1 Rv) 

•  Formulieren (kunnen) worden voorgeschreven (AMvB) 
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Uitgangspunten digitaal procederen II 

•  Partijen procederen via Mijn Rechtspraak (30c Rv) 
•  Mijn Rechtspraak moderniseert termijnbewaking met notificaties (30d 

Rv) 
•  Geen vaste roldagen 
•  Digitaal (en deels geautomatiseerd) communiceren (uploaden en 

berichten verzenden, soms papier in of uit via scan/print) 
•  Dossier voor partijen en gemachtigden toegankelijk via Mijn 

Rechtspraak 
•  In zaken met verplichte procesvertegenwoordiging kan alleen 

advocaat proceshandelingen verrichten 
•  Digitale handtekening (30c lid 3 Rv) 
•  Digitale uitspraak (30e Rv) 
•  Evt. digitale grosse en digitaal PV (geluidsopname, 30n Rv) 
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Wat gaat er straks Digitaal? 

Aanbrengen Alle interactie mbt tot het voorleggen van 
een kwestie aan de rechter om een 
uitspraak te verkrijgen 

Procesinleidingen, 
oproepingsbericht, exploot, 
herstel verzuim, etc. 

Verweren Alle interactie mbt het weerleggen van de, 
in een aan de rechter voorgelegde kwestie, 
gepresenteerde feiten 

Verweerschrift, verschijnen, 
etc. 

Betalen Alle interactie mbt het vaststellen en 
voldoen van griffierechten 

Hoogte, vaststelling en 
correcties van het griffierecht 

Verzoeken & 
Incidenten 

Alle interactie mbt het verloop van de 
gerechtelijke procedure 

Uitstel, instellen deskundige, 
voegen derden, intrekking, 
schorsing, verdaging 
incidenten, deskundige 
rapporten, etc. 

Plannen Alle interactie mbt de organisatie en 
verslaglegging van de behandeling in een 
vergadering van de rechtbank 

Procesverbaal, buiten zitting 
afdoen, zittingsdata, 
zittingslijst, oproepen, 
verhinderdata, etc. 

Uitspraken Alle interactie mbt het verkrijgen van of 
opkomen tegen een rechterlijke beslissing 

Tussenuitspraken, (deel-) 
uitspraken, verzet 

Alle interactie met de Rechtspraak (u kunt nog wel bellen). Dat betekent: 



Mondelinge behandeling in de digitale zittingszaal   
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•  Inrichting digitale zittingszalen 
•  Faciliteiten voor partijen 
•  Bring your own device 
•  Wi-Fi 
•  Dossiers voorafgaand downloaden 



En als er een storing is? 
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•  Leerstuk van verschoonbare termijnoverschrijding – 
risicoverdeling 

•  Storing bij rechtspraak: 

- Bijzondere bepaling in AMvB: “verlenging 
indieningstermijn bij storing van Mijn Rechtspraak. 
- Noodkanaal; misbruik voorkomen 

•  Storing bij partijen 
•  Helpdesk en storingsmelder 



Rechtspraak Servicecentrum (RSC) 
•  Advocaten, curatoren, IND, deurwaarders, burgers etc. 
•  Algemene vragen en zaaksgebonden vragen over de digitale 

procedure. Vragen over lopende, papieren zaken worden 
beantwoord (en daarmee doorgezet) naar het betreffende 
gerecht. 

•  Geen juridisch advies 
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Rechtspraak Servicecentrum (RSC) 
•  Openingstijden van 8.00-17.30 uur. (vooralsnog)  
•  Telefonie (088-3616161)  
•  Webcare (Twitter en Facebook) en later ook chat 
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Drie interactievormen  

Verschil in techniek 

Geen verschil inhoud! 
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Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt? 

Mijn Rechtspraak Aansluitpunt Rechtspraak 
Webportaal Koppeling tussen systemen 

Handmatig opvoeren van gegevens en 
documenten (via webformulieren) 

Geautomatiseerde gegevensuitwisseling 

Dossier in webportaal of downloaden Dossier in eigen systeem 

Geen aanpassing in eigen systemen 
noodzakelijk 

Vraagt om aanpassing eigen systemen 

Geen grote investeringen Mogelijkheid tot innovatie eigen 
werkproces 

Gebruik van e-herkenningsmiddel PKI- Investering in aanpassing systemen en 
authenticatiemiddelen (PKI-O) 

⇒  Kan bij hoge volumes en/of 
omvangrijke dossiers in praktijk veel 
werk zijn 

=> Vraagt om investering vooraf, maar 
daarna minder werk in de praktijk en 
minder foutgevoelig 
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Portaal Mijn Rechtspraak  

Veilig inloggen in digitaal dossier  

Processtukken indienen en raadplegen 

Procedure eenvoudig volgen 

Toegang buiten kantoortijden 



Wat heeft u nodig voor Mijn Rechtspraak? 

•  Goede internetverbinding 

•  Moderne browser 

•  Scanvoorziening 

•  Conversiesoftware naar PDF A 

•  DigiD, E-herkenning, Advocatenpas 

•  Bring your own device 

•  Optioneel: kantoorsoftware met  

meer faciliteiten 
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Aansluitpunt Rechtspraak 

Generiek aansluitpunt per release voor geautomatiseerde 
gegevensuitwisseling 

Rechtspraak levert specificaties aan van het aansluitpunt  

Door het realiseren van een aansluiting kunnen ketenpartijen 
geautomatiseerd gegevens met de Rechtspraak uitwisselen 
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Geautomatiseerde gegevensuitwisseling 

Aanpassen  
systemen 

Aanpassen  
systemen 

Afspraken  
maken & testen Aantal = heel veel Aantal = 1 

Generiek aansluitpunt! 



Uitgangspunten vanuit Rechtspraak 

•  Eerste fase minder gestructureerde berichten, om complexiteit te 
verminderen alleen datgene wat nodig is om zaak goed te 
kunnen verwerken. 

•  Alleen procesdeelnemers in scope voor aansluitpunt niet bv 
Raad voor de Rechtsbijstand m.b.t. toevoegingen 

•  Alleen in scope datgene wat met rechtspraak via MZ wordt 
uitgewisseld/ dossier en zaaksinformatie. (niet LDCR) 

•  Rijksbrede standaarden voor gegevensuitwisseling, 
berichtenboeken en berichtendefinities 

•  Als er aansluiting is op S2S gaan notificaties vanuit de 
rechtspraak via dat kanaal. 
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Toelichting gestructureerd bericht 

•  Als voorbeeld kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de ‘Uitnodiging voor de zitting’ 
•  Onderscheid ongestructureerde vorm (correspondentiebericht)  

en gestructureerd bericht 
•  Een computersysteem kan die informatie vanuit de afgesproken structuur herkennen, 

opslaan en verwerken.  
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Belangrijkste uitgangspunten Aansluitpunt Rechtspraak 

Generiek aansluitpunt Dus gericht op alle professionele 
ketenpartijen 

Gefaseerde invoering Conform de KEI releaseplanning 

Functioneel hetzelfde als Mijn Rechtspraak De informatievoorziening in beide kanalen 
is gelijk en gelijktijdig 

Het Aansluitpunt en Mijn Rechtspraak zijn 
naast elkaar te gebruiken 

Gegevens uitwisselen via het Aansluitpunt 
maar bijvoorbeeld het dossier raadplegen 
via Mijn Rechtspraak 

Gegevensuitwisseling betreft alleen zaak- en 
dossierinformatie 

Dus bijvoorbeeld geen informatie uit 
registers van de Rechtspraak 

Authenticatie & identificatie Gebruik van PKI-O en OIN 

Basiskanaal is Mijn Rechtspraak Gebruik van het Aansluitpunt mag, maar 
hoeft niet 

Ketenpartijen zijn zelf verantwoordelijk voor 
de inhoudelijke kwaliteit van gegevens 

De Rechtspraak converteert of verrijkt 
geen gegevens 

Planmatige doorontwikkeling Van ongestructureerde informatie naar 
gestructureerde informatie 

Voldoet aan Rijksbrede standaarden NORA, kaders voor berichtenboeken, 
EBV, etc. 
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Aansluitpunt Rechtspraak is er voor: 

Bestuur Civiel 

Gemeenten Advocatuur 

Provincies Deurwaarders 

Waterschappen Incassobureaus 

Uitvoerende diensten Rijk 
(IND, Belastingdienst, CJIB, 
SVB, UWV, DUO, RVO, 
etc.) 

Rechtsbijstandsverzekeraars 

Advocatuur Jeugdzorg 

overig overig 
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Tijdlijn Aansluitpunt release xx (bijv. Civiel 1.0) 

(april) 2016 Invoering digitale rechtsgang 

januari 2016 Start aansluitproces 

december 2015 Start ketentest 
Start compliancytest 
softwareleveranciers 

oktober 2015 Aansluitvoorwaarden en 
aansluitproces bekend 

juli 2015 Start realisatie aansluitpunt 
Start aanpassing systemen 
ketenpartijen 

juli 2015 Specificaties aansluitpunt 
beschikbaar 
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Betrokkenheid partijen (nu)  

Mijn Rechtspraak Aansluitpunt Rechtspraak 
Werkgroepen advocatuur (NOvA + enkele 
kantoren) 

Klankbordgroep System2System (NOvA + 
enkele kantoren, deurwaarders, 
incassobureau’s, 
rechtsbijstandsverzekeraars) 

Gebruikerstesten en demonstraties 
(verscheidene advocaten) 

Technische expertgroep (IT experts 
bovengenoemde groepen) 

Overleg met NOvA (periodiek) Werkgroepen advocatuur (NOvA + enkele 
kantoren) 

Pilot Bestuur Bilateraal overleg met NOvA, SNG/KBvG, 
IND o.a., Verbond Verzekeraars, SILEX 

Ketensessies met ketenpartijen per release  



1.  Veel en afwisselende behoefte aan gebruik van Aansluitpunt; 
2.  Versnipperd speelveld: 

-  Veel ketenpartijen, grote variatie in omvang; 
-  Veel softwareleveranciers; 
-  Geen eenduidig aanspreekpunt/spreekbuis voor beide (‘de sector’); 

3.  Brengt risico op niet tijdig aansluiten mee; 
4.  Aansluitpunt is geen randvoorwaarde voor invoering wet. 

Noodzakelijk voor de Rechtspraak voor tijdige ontwikkeling aansluitpunt: 
a.  Eenduidig aanspreekpunt namens een sector (voorbeeld: SNG); 
b.  1 of 2 partijen om ontwikkelproces gezamenlijk te doorlopen t.b.v. 

kwaliteitstoetsen; 
c.  1 of 2 partijen voor een ketentest; 
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Constateringen 
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Geautomatiseerde gegevensuitwisseling 

“Digitale buizenpost” 
Systeem 

maakt 
bericht 

Systeem 
verstuurt 
bericht 

Systeem 
ontvangt 
bericht 

Systeem 
presenteert 
informatie 

Werken in 
eigen 

systeem 

Systeem 
maakt 
bericht 

Systeem 
verstuurt 
bericht 

Systeem 
ontvangt 
bericht 

Systeem 
presenteert 
informatie 

Werken in 
eigen 

systeem 
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Wat moet uw systeem ondersteunen? 

Aanbrengen Alle interactie mbt tot het voorleggen van 
een kwestie aan de rechter om een 
uitspraak te verkrijgen 

Procesinleidingen, 
oproepingsbericht, exploot, 
herstel verzuim, etc. 

Verweren Alle interactie mbt het weerleggen van de, in 
een aan de rechter voorgelegde kwestie, 
gepresenteerde feiten 

Verweerschrift, verschijnen, 
etc. 

Betalen Alle interactie mbt het vaststellen en voldoen 
van griffierechten 

Hoogte, vaststelling en 
correcties van het griffierecht 

Verzoeken & 
Incidenten 

Alle interactie mbt het verloop van de 
gerechtelijke procedure 

Uitstel, instellen deskundige, 
voegen derden, intrekking, 
schorsing, verdaging 
incidenten, deskundige 
rapporten, etc. 

Plannen Alle interactie mbt de organisatie en 
verslaglegging van de behandeling in een 
vergadering van de rechtbank 

Procesverbaal, buiten zitting 
afdoen, zittingsdata, 
zittingslijst, oproepen, 
verhinderdata, etc. 

Uitspraken Alle interactie mbt het verkrijgen van of 
opkomen tegen een rechterlijke beslissing 

Tussenuitspraken, (deel-) 
uitspraken, verzet 

Alle interactie met de Rechtspraak. Dat betekent: 











Voorbeeld verloop civiele zaak 
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Voorbeeld verloop civiele zaak 
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Verweer ontvangen > inhoudelijke check 
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Spontaan bericht partij > uitstelverzoek zitting 
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Zitting 
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Uitspraak en archivering 
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Bestandsformaten   
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•  Niet alle formaten worden toegelaten 

•  Lijst van formaten in ontwikkeling 

•  Conceptlijst vastgelegd in procesregeling 

•  Voorbeeld: PDF A 

•  Niet Word 

•  Ook formaten voor audio, video etc. 



Ontvangstbevestiging en notificaties   
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•  Indiening van een stuk wordt bevestigd met een bericht  
in Mijn rechtspraak. Bericht kan worden gedownload 

•  Berichten, taken en stukken toegevoegd aan Mijn Zaak 

•  Gerecht verzendt kennisgeving via  
e-mail aan e-mailadres dat gebruiker heeft vermeld 


