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Vraag: 

Wanneer is bij een verstoring van de toegang tot het digitale systeem een 
termijnoverschrijding verschoonbaar? 

 
Context: 

Artikel 8 van het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en 
bestuursprocesrecht bepaalt: 

Indien op de laatste dag van een voor de indiener geldende termijn voor 

indiening van een bericht een niet aan hem toerekenbare verstoring 
plaatsvindt van de toegang tot een digitaal systeem voor 

gegevensverwerking van de rechterlijke instanties, is een daardoor 
veroorzaakte overschrijding van die termijn verschoonbaar indien het 

bericht uiterlijk wordt ingediend op de eerstvolgende dag na de dag 
waarop de indiener ermee bekend had kunnen zijn dat de verstoring is 

verholpen.  

Artikel 1, eerste lid, van de Algemene termijnenwet is van 

overeenkomstige toepassing op deze eerstvolgende dag.  

Dat betekent dat bij een verstoring op de laatste dag van een termijn en 
indiening op de eerste werkdag na die verstoring de termijnoverschrijding 

verschoonbaar is, tenzij de verstoring aan de partij is toe te rekenen of 

sprake is van bijzondere omstandigheden. 

Uit de Nota van Toelichting bij voornoemd Besluit volgt dat de rechter de 
verschoonbaarheid niet ambtshalve toetst. Daar zal een beroep op gedaan 

moeten worden door de indiener en deze zal de verstoring en de duur 
daarvan ook moeten onderbouwen als het gaat om een andere verstoring 

dan die aan de kant van de rechtspraak. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-292.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-292.html


 

2. 

 

 

De jurisprudentie zal verder moeten uitwijzen wanneer een verstoring al 

dan niet toerekenbaar is. Wanneer is een verstoring in elk geval niet 
toerekenbaar? 

 
Antwoord: 

Als hoofdregel geldt dat van de indiener (partij) mag verwacht worden dat 
hij bij het optreden van een verstoring het na enige tijd het nogmaals 

probeert; een storing van korte duur (in de Nota van Toelichting bij het 
Besluit wordt dat ingevuld met enkele minuten) leidt in beginsel niet tot 

een verschoonbare termijnoverschrijding;  

De overige regels gelden alleen als aan de hoofdregel is voldaan: 
 een storing bij de rechtspraak is niet aan de partij toerekenbaar;  

 ongepland en gepland onderhoud bij de rechtspraak is niet aan de 
partij toerekenbaar; 

 een  verstoring van het elektriciteitsnet is niet aan de partij 

toerekenbaar; 
 een verstoring bij de internetprovider is niet aan de partij 

toerekenbaar; 
 een verstoring van het inlogsysteem (DigiD, advocatenpas, 

eHerkening) is niet aan de partij toerekenbaar; 
 als de verstoring vermeld is op de storingenpagina op 

www.rechtspraak.nl dan is de verstoring niet aan de partij toe te 
rekenen. 

 als de verstoring vermeld is op www.allestoringen.nl, dan is de 
verstoring  niet aan de partij toerekenbaar.  

 indien de partij gebruik maakt van het Aansluitpunt, hoeft niet van 
deze verwacht te worden dat hij het bij een verstoring van het 

Aansluitpunt via Mijn Rechtspraak probeert (zie NvT bij de AMvB). 

 

 

 

 

 

http://www.rechtspraak.nl/
http://www.allestoringen.nl/
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