MODERNISERING RECHTSPRAAK
 KEI ontwikkelt de digitale systemen stap voor stap.
Deze planning kan dus nog wijzigen.
Civiel 1.0. Vordering met verplichte procesvertegenwoordiging
Vanaf september doen de rechtbanken Gelderland en MiddenNederland ervaring op met de digitale werkwijze. In het voorjaar
start de pilot* met verplicht digitaal procederen bij 2 pilotrechtbanken: Gelderland en Midden-Nederland. Het Aansluitpunt
Rechtspraak is dan beschikbaar. Na de pilot volgt de landelijke
invoering.
• Pilot*: Gelderland en Midden-Nederland: voorjaar 2017
• Landelijke invoering wettelijk verplicht digitaal procederen in
dit type zaken: zomer 2017

Bestuur 0.9. Asiel- en bewaringszaken
Digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken is voor vreemdelingenadvocaten
mogelijk. Het is nog niet verplicht.
Vanaf april 2015 pilot, gefaseerde invoering.

Bestuur 0.7 Vreemdelingenzaken
Geautomatiseerde informatieverstrekking
tussen Centraal Inschrijfbureau
Vreemdelingenzaken (CIV) en de IND
over een ingesteld beroep.
Oktober 2014

2014

2015

Toezicht 1.0 Faillissementen
Digitale werkwijze en communicatie
tussen curator en rechtbank rond
alle taken die voortvloeien uit de
Faillissementswet.
December 2014 pilot,
gefaseerde invoering

Civiel 5.0. Kort geding

Bestuur 1.0. Asiel- en bewaringszaken
Landelijke invoering wettelijk verplicht digitaal procederen
in dit type zaken.

2016

2017

Toezicht 2.0 Bewindvoering
Digitale werkwijze en communicatie
tussen rechtbank en professionele
bewindvoerder rond alle toezicht
houdende taken van de kantonrechter
die voortvloeien uit het burgerlijk
wetboek.
• Pilot maart 2016, geleidelijke invoering

2018

2019

Bestuur 2.0.
Bestuursrecht
algemeen en Mulder

Civiel 3.0. Vordering
zonder verplichte
procesvertegenwoordiging
Civiel 2.0. Vordering hoger beroep
In hoger beroep bij vorderingen is
digitaal procederen verplicht.

* Landelijke invoering bij elke zaakstroom wordt voorafgegaan door een pilot van minimaal 5 maanden bij
1 of 2 gerechten. Dit houdt in: wettelijk verplicht digitaal procederen bij deze gerechten in alle zaken in
die zaakstroom.
Bij de modernisering van het strafrecht is de hele strafrechtketen betrokken. Op digitaal terrein worden de
systemen van partijen als OM, politie, gevangeniswezen op elkaar afgestemd. Op logistiek terrein zorgen
de Verkeerstorens++ voor een betere afstemming op het organisatorische raakvlak van OM en Rechtspraak.
Deze ontwikkelingen zijn een apart onderdeel van de modernisering van de Rechtspraak en daarom niet in
deze schematische weergave opgenomen.

Civiel 4.0. Verzoek

Toezicht 3.0. Schuldsanering
Digitale werkwijze en communicatie rond
alle toezichthoudende taken van de rechter
die voortvloeien uit de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen (WSNP).
• Pilot zomer 2017

2020

