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Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is
bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en
blinden.
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
tussen OM en de Rechtspraak. Binnen de strafrechtketen worden enkelvoudige zaken
sinds enkele jaren standaard digitaal aangebracht en afgehandeld. De focus in de
digitalisering ligt nu op meervoudige-kamerzaken.
De planning is onder voorbehoud van nieuwe oplossingen voor digitale toegankelijkheid
van de rechtspraak.
Tijdlijn
2014
Bestuur 0.7 - Vreemdelingenzaken

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


Oktober 2014

Toezicht 1.0 - Faillissementen

Digitale werkwijze en communicatie tussen curator en rechtbank rond alle taken die
voortvloeien uit de Faillissementswet.


December 2014 pilot, geleidelijke invoering

2015
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, geleidelijke invoering.

2016
Toezicht 2.0 - Bewindvoering

Digitale werkwijze en communicatie tussen rechtbank en professionele bewindvoerder
rond alle toezichthoudende taken van de kantonrechter die voortvloeien uit het burgerlijk
wetboek.
•
•

Pilot maart 2016, geleidelijke invoering.
Landelijke invoering: start november 2017

Straf: meervoudige kamerzaken met niet-gedetineerde verdachten

Digitale behandeling van MK-zaken met niet-gedetineerde verdachten.



Pilot: medio 2016
Verbreding: begin 2018

2017
Straf: meervoudige kamerzaken met gedetineerde verdachten

Digitale behandeling van MK-zaken met gedetineerde verdachten.



Pilot: maart 2017 bij de rechtbanken Den Haag, Noord-Holland en Rotterdam
Verbreding: medio 2018

Bestuur 1.0 - Asiel- en bewaringszaken

Landelijke invoering wettelijk verplicht digitaal procederen.
•

12 juni 2017

Civiel 1.0 - Vordering met verplichte procesvertegenwoordiging

Sinds september 2017 loopt bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland de pilot
verplicht digitaal procederen. Het Aansluitpunt Rechtspraak is ook beschikbaar.
•

Pilot: 1 september 2017

2018
Straf Kabinet RC (vooronderzoek)

•

Pilot: 15 september 2018 bij de rechtbanken Den Haag en Noord-Holland

2.

2019
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: 2019 bij de rechtbanken Midden-Nederland, Zeeland-West- Brabant en
Rotterdam.
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