
Oproep: testpartners gezocht voor nieuwe systeemkoppeling Rechtspraak  

 

Het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) werkt aan het moderniseren van de Rechtspraak. Voor 

advocaten en juristen wordt digitaal procederen verplicht. Daarvoor wordt het webportaal Mijn 

Rechtspraak ontwikkeld. Organisaties zoals advocaten- en deurwaarderskantoren of 

bestuursorganen met een groot aantal zaken kunnen er straks ook voor kiezen om hun eigen 

administratiesysteem direct aan te sluiten op het Rechtspraaksysteem via een koppelvlak voor 

geautomatiseerd berichtenverkeer; het Aansluitpunt Rechtspraak. De komende tijd ontwikkelt de 

rechtspraak een versie van het Aansluitpunt voor de advocatuur, voor vorderingen met verplichte 

procesvertegenwoordiging in het Civiele recht. 

 

De Rechtspraak zoekt testpartners om haar aansluitpunt in samenwerking met de keten te testen.  

KEI werkt voor het testen van het Aansluitpunt Rechtspraak samen met Silex, een 

samenwerkingsverband van meerdere advocatenkantoren. Omdat de Rechtspraak waarde hecht aan 

gebruikerservaringen in de meest brede zin, dus ook van advocatenkantoren die niet in Silex 

vertegenwoordigd zijn, zoekt KEI nog 1 à 2 advocatenkantoren of samenwerkingsverbanden van 

advocatenkantoren (en hun softwareleveranciers) om de komende periode (april – december) als 

testpartner op te treden. De testpartners werken in deze ontwikkelfase nauw met de Rechtspraak 

samen om een goed werkende koppeling te realiseren.  

 

Criteria testpartners 

De Rechtspraak heeft een aantal criteria opgesteld waaraan een testpartner moet voldoen.  

1. Betreffende de testpartner: 
a) Is een advocatenkantoor of een samenwerking van advocatenkantoren (eventueel in 

combinatie met een softwareleverancier). Advocatenkantoren kunnen ervoor kiezen 
zich te laten vertegenwoordigen door hun (gezamenlijke) softwareleverancier. 

b) Is actief in vorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging. 
c) Voert per jaar een substantieel aantal vorderingszaken (zie tabel hieronder).  
d) Heeft de capaciteit en bereidheid om zelf de testen uit te voeren. 
e) Gaat akkoord met de door de Rechtspraak opgestelde voorwaarden.  

 
2. Betreffende het softwareplatform van de testpartner: 

a) Bevat zo veel mogelijk functionaliteiten die het Aansluitpunt biedt. Zie voor meer 
informatie de toelichting bij het technisch koppelvlak.1 

b) Is representatief voor de sector advocatuur; de techniek wordt (veel) in de sector 
gebruikt. 

c) Is actueel: er wordt up-to-date technologie gebruikt. 
d) Heeft ervaring met soortgelijke koppelingen c.q. werkt al met soortgelijke 

koppelingen. 
e) Heeft zich in de praktijk binnen de sector bewezen. 

3. Betreffende planning: 
Testpartner is in staat om volledige medewerking te verlenen in de periode april – 
december 2016. 
 
 
 
 

                                                           
1 Zie voor meer informatie de Toelichting bij het Technisch koppelvlak v3.99 op PleiO. 



Elk criterium vertegenwoordigd een bepaalde ‘waarde’. Bij de selectie van testpartners worden  
volgende waardes aan de onderscheidde criteria toegekend: 
 

Criterium Waarde Minimaal vereiste 

T.a.v. Testpartner (maximaal 40 punten)  

1a Wel/niet Knock-out bij niet 

1b Wel/niet Knock-out bij niet 

1c ≤ 25 zaken: 10 punten 

≤ 100 zaken: 25 punten 

≥ 100 zaken: 40 punten 

 

1d Wel/niet Knock-out bij niet 

1e Akkoord/niet akkoord Knock-out bij niet 

T.a.v. Softwareplatform (Maximaal 110 punten)  

2a Maximaal 30 punten  

2b Maximaal 30 punten  

2c Maximaal 20 punten  

2d Maximaal 20 punten  

2e Maximaal 10 punten  

T.a.v. Planning   

3 Wel/niet Knock-out bij niet 

 
In totaal kunnen maximaal 150 punten worden vergaard. De partijen met de meeste punten komen 
in aanmerking voor het testpartnerschap indien zij in ieder geval aan de knock-out criteria voldoen.  
 

Wat houdt het testen in? 

Na selectie wordt een gezamenlijk testplan opgesteld tussen de testpartners en de Rechtspraak, 

inclusief een gedetailleerde planning. De globale planning voor de realisatie is als volgt:  

 

Activiteit Gereed Door 

Opleveren berichtenboek en specificaties  Begin april De Rechtspraak 

Vaststellen gezamenlijk testplan en detailplanning  Eind april Testpartner & De 

Rechtspraak 

Uitvoeren tussentijdse testen  Juni/juli/augustus Testpartner & De 

Rechtspraak 

Uitvoeren integrale ketentest 

 

September Testpartner & De 

Rechtspraak 

Start pilot Nader te bepalen  

 
Hoe werkt de aanmelding en het vervolg? 
Partijen die als testpartner willen optreden kunnen daartoe per mail een verzoek indienen bij de  
Rechtspraak: s2s.spir-it@rechtspraak.nl. In dit verzoek dienen zij aan te tonen dat en in welke mate 
zij voldoen aan de gestelde criteria. Indien er vragen zijn over de procedure, kunnen deze ook via dit 
e-mailadres gesteld worden. De termijn voor het indienen van het verzoek sluit op vrijdag 25 maart 
2016.  
 
Op woensdag 30 maart 2016 neemt de Rechtspraak rechtstreeks contact op met maximaal drie 
partijen. Deze worden uitgenodigd voor een aanvullend gesprek op donderdag 31 maart 2016 in 
Utrecht. Bij dit gesprek dienen een vertegenwoordiger van de advocatenkantoren en een 
vertegenwoordiger van de technische realisatie aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld een 
vertegenwoordiger van de softwareleverancier of ICT beheerder van het kantoor. 
 

mailto:s2s.spir-it@rechtspraak.nl


De definitieve selectie vindt plaats op vrijdag 1 april 2016. De geselecteerde testpartners ontvangen 
hierover persoonlijk bericht. Tevens worden de testpartners gepubliceerd  de website van de 
Rechtspraak www.rechtspraak.nl en wordt de selectie bekend gemaakt op PleiO.  
PleiO is een platform waar informatie o.a. over het Aansluitpunt Rechtspraak gedeeld wordt met 
ketenpartijen. Heeft u nog geen toegang tot PleiO? Stuur dan een e-mail met uw verzoek: s2s.spir-
it@rechtspraak.nl  
 
 
Geen testpartner, wel geïnteresseerd in het Aansluitpunt Rechtspraak 
Partijen die wel gebruik willen maken van het Aansluitpunt Rechtspraak, maar die geen testpartner 
willen zijn of daarvoor niet in aanmerking komen, kunnen vanaf medio april 2016 op aanvraag 
gebruik maken van de selfservice testomgeving. In deze testomgeving kan de software bekeken 
worden, die is tot dusver is ontwikkeld. Stuur hierover ook uw verzoek naar: s2s.spir-
it@rechtspraak.nl  
 

Meer informatie over het programma KEI vindt u op www.rechtspraak.nl/modernisering 
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