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Programma 

•  Modernisering Rechtspraak 

•  Veranderingen binnen de Rechtspraak 

•  Demonstratie Mijn Rechtspraak 

•  Praktische zaken; hoe kun je je voorbereiden? 

•  Vragenronde 



Modernisering 
Rechtspraak 



Snel 

Toegankelijk 

Deskundig 

Waarom KEI? 

•  Digitalisering is een middel 

•  Werkprocessen rechtspraak, advocatuur en 
deurwaarders aanpassen 

•  Regierol van de rechter 



Modernisering van de 
rechtspraak 

•  Digitaal procederen in civiele-,  
bestuurs- en strafzaken 

•  Papieren dossiers maken plaats voor 
digitale dossiers 

•  Persoonlijk contact blijft 

•  Rechter voert regie en kan maatwerk 
toepassen 



Veranderingen binnen de 
rechtspraak 



Veranderingen - algemeen 

•  Digitaal met het gerecht stukken 
uitwisselen via Mijn Rechtspraak 

•  Digitaal met het gerecht 
communiceren via Mijn Rechtspraak 

•  Digitaal dossier toegankelijk voor 
betrokken partijen en gemachtigden 

•  Vereenvoudiging en uniformering van 
procedures en werkprocessen  

•  Actieve sturing op termijnen 

•  Digitale ondertekening 

•  Digitaal archief 



Terminologie bij digitaal procederen 

Digitaal of elektronisch 
een digitaal bericht wordt elektronisch verzonden 

Schriftelijk 
een digitaal stuk of -bericht is  
een schriftelijk stuk of -bericht  

Afschrift wordt geen kopie (=synoniem) 
van een stuk kan een digitaal afschrift worden verstrekt 
(wie verplicht digitaal procedeert kan dus geen papieren afschrift verlangen) 

Verzenden = ter beschikking stellen in combinatie met notificeren 



Artikel 8:36d: Elektronische handtekening 

Een beroepschrift of verzoekschrift dat langs elektronische weg is ingediend in het 
digitale systeem voor gegevensverwerking van de gerechten respectievelijk de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, geldt als ondertekend.  



Demonstratie Mijn 
Rechtspraak 



Mijn Rechtspraak 

•  Inloggen via www.rechtspraak.nl 

•  Beveiligd inloggen met DiGiD, 

advocatenpas, E-herkenning, 

aansluiten bij Rijksstandaard 

•  Procedure eenvoudig volgen 

•  Toegang buiten kantoortijden  

!  Naast advocaat heeft ook partij zelf 
toegang, maar mag geen 
handelingen verrichten in zaken 
waarin sprake is van verplichte 
procesvertegenwoordiging 
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Startpagina  
Mijn Rechtspraak 
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Ingelogd 
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Overzicht 
Mijn Zaken 
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Zo start u een 
nieuwe zaak of 
aanvraag 
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Procedure 
procesinleiding 
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Procesinleiding 
Handelsvordering 
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Verweer 
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Gegevens 
eisende partij 
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Afronden 
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Naar het dossier 
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Het dossier 
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Het dossier 
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Ontwerp 
bericht 
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Invoer  
gegevens 
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Stukken 
toevoegen 
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Bezorgen 
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Berichten 
bekijken 
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Toegangscode 
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Afronding 



Praktische zaken; hoe 
kun je je 
voorbereiden? 



Digitaal indienen: wat heeft u nodig? 

Snelle internetverbinding (uploaden) 

Goede viewer 

Scanner (300dpi – bitdiepte 24BIT) 

Advocatenpas  
(Let op! De advocatenpas heeft een geldigheid 

van drie jaar) 



Drie interactievormen  

•  Verschil in techniek 

•  Geen verschil inhoud! 



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 

•  Duur bouw aansluitpunt 
Rechtspraak : gemiddeld ± 5 maanden 



Wat is het verschil? 

•  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 



Rechtspraak Servicecentrum (RSC) 
•  Vragen over actualiteiten, algemene vragen over de rechtspraak en digitaal 

procederen 
•  Technische vragen over het systeem en meldingen van bevindingen en storingen 
•  Telefonisch bereikbaar 08.00 uur – 17.30 uur* 
•  Webcareteam sociale media monitort en biedt hulp in avonduren en weekenden 

Telefonie: 088-3616161 

Twitter: @RechtspraakNL 

Facebook.com/Rechtspraak 



Het lukt mij niet om in te loggen met mijn advocatenpas, wat kan ik 
doen? 

Ik heb een gebruikerswens voor Mijn Rechtspraak, hoe geef ik dit door? 

Veelgestelde vragen 

Controleer of u de juiste BAR- en pincode heeft ingevuld. Heeft u problemen 
met uw pas of pincode? Neem dan contact op met QuoVadis. 

Neem contact op het Rechtspraak Service Centrum (RSC). Het RSC 
registreert uw wens en geeft deze door aan de juiste afdeling binnen de 
Rechtspraak. 

Hoe kom ik bij der (rol) journalen en andere digitale diensten van de 
Rechtspraak? 
Via de inlogpagina van heeft u toegang tot alle digitale diensten van de 
Rechtspraak. Van het digitaal procederen tot het indienen van 
insolventieverslagen en van het raadplegen van de (rol) journalen tot het 
inloggen in Mijn Strafdossier. 



Vragenronde 



Vragen? 


