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Vandaag gaat het over ADR. Alternatieven voor rechtspraak. Hoe staat het met de 
rechtspraak? 
Er is heel wat in beweging! 
 
Per 1 januari/1 april 2013 is de gerechtelijke indeling van Nederland gewijzigd. Eind vorige 
eeuw was er – de datum 1 mei 1965 – 1 Hoge Raad, 5 gerechtshoven, 19 
arrondissementsrechtbanken en 65 kantongerechten. Na diverse wijzigingen (1 januari 
2002 – 1 april 2013) zijn er nu nog 1 HR, 4 gerechtshoven en 11 rechtbanken, waarin de 
afdeling Kanton is opgenomen. 
Maar er staat meer op stapel. 
 
1. Kwaliteit en Innovatie (KEI) 
 
De wetgever en de Rechtspraak werken aan modernisering van de rechtsgang. 
Doelstellingen daarbij zijn: 

 de rechtspraak toegankelijker te maken voor de rechtzoekenden en  

 de rechtspraak bij de tijd te houden.  
Daarvoor is het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) ingericht. Het voorstel bevat in 
grote lijnen de volgende onderwerpen: 

 digitaal procederen; 

 samenvoeging bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures; 
 vereenvoudiging van de procedure. 
 
Digitaal procederen 
In deze digitale samenleving waarin iedereen steeds meer via zijn computer, tablet of 
smartphone doet (van internetbankieren en -winkelen tot belastingaangifte en 
vakantieplanning), zal het over (minder dan) een jaar mogelijk én verplicht zijn om online 
te procederen. Dan verlopen de bestuurs- en civielrechtelijke procedures online en zijn 
papieren dossiers verdwenen. 
Voorafgaand aan het project is eerst gekeken hoe landen als Estland, Finland, Noorwegen 
en Polen dit hebben aangepakt. Het project KEI heeft zich vooral laten inspireren door wat 
er is tot stand gebracht in Estland.  
De kwalitatieve verbetering zit erin dat in een online dossier stukken makkelijker en sneller 
kunnen worden toegevoegd, geraadpleegd en uitgewisseld. Ook beeld- en geluidmateriaal 
kan aan het dossier worden toegevoegd. Alle bijlagen zijn direct toegankelijk via de pc’s. 
De rechter kan die bijlagen opnemen in zijn beslissing.  
Voor particulieren die procederen zonder advocaat of gemachtigde (kantonprocedure) 
blijft de mogelijkheid van een papieren procedure bestaan. Voor de overige partijen, 
particulieren, bedrijven en bestuursorganen, wordt online procederen verplicht. Partijen, 
bij kanton ook particulieren, krijgen online toegang tot het zaaksdossier. Zij kunnen 



 

 

3  

 
Wordt alles anders? Een KEI op de elektronische proces-snelweg; VNAB Kennisbijeenkomst 

16 juni 2015 

 

 

  

beveiligd inloggen, stukken indienen die meteen in het digitale dossier terechtkomen en 
zien in welke stadium de procedure zich bevindt. Daartoe komt er een beveiligd web-
portaal ‘Mijn-Zaak’, onderdeel van de website rechtspraak.nl. Via dit online portaal worden 
stukken ingediend en communiceren rechters en griffiers met procespartijen. Advocaten 
en deurwaarders kunnen inloggen op Mijn-Zaak en meelezen. Hierlangs worden ook de 
zittingsdata bepaald. Ook de “uitspraak” wordt via dit portaal beschikbaar gesteld. 
De zitting, de mondelinge behandeling na de digitale uitwisseling van standpunten, 
argumenten en onderbouwingen daarvan, blijft als belangrijk onderdeel van de procedure 
gehandhaafd. 
Overal in het land zullen digitale zittingzalen worden ingericht. 
In rechtszaken gaat het om vertrouwelijke informatie die niet in verkeerde handen mag 
vallen. De Rechtspraak is zich hier van bewust. Elk onderdeel wordt uitvoerig op veiligheid 
getest voordat het in gebruik wordt genomen. 
 
Nieuwe, vereenvoudigde procedure 
Eén procedure voor civiel recht en bestuursrecht. 
De procedure is vereenvoudigd en in veel opzichten versneld. 
De verzoekschriftenprocedure wordt de basisvorm. De zaak wordt ingeleid door het 
verzoekschrift met daarin de vordering bij het gerecht in te dienen. Vervolgens roept de 
eiser de verwerende partij op om op een bepaalde dag voor het gerecht te verschijnen. 
De wettelijke termijnen voor het indienen van stukken worden korter en strakker. Zo ook 
die voor het afgeven van het vonnis. 
In een vroeger stadium dan nu wordt een rechter aan de zaak gekoppeld. De rechter krijgt 
controle op het dossier en de voortgang in de zaak. De rechter krijgt een grotere regierol. 
Maatwerk blijft mogelijk. 
 
De wetsvoorstellen daartoe zijn najaar 2013 ontworpen en na brede consultatie op 24 
oktober 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Eind mei jl. stemde de TK unaniem in met 
het wetsvoorstel voor de eerste aanleg in civiel - en bestuursrecht (KEI I). Op 11 juni jl. heeft 
de TK ingestemd met het wetsvoorstel voor hoger beroep en cassatie (KEI II). KEI I ligt nu 
bij de Eerste Kamer voor. 
Op 29 mei jl. is de Invoeringswet KEI bij de TK ingediend (KEI III). 
Er zijn ook nieuwe procesreglementen en werkprocessen in de maak. 
 
Volgens de oorspronkelijke planning zouden de wetsvoorstellen vóór 1 juli as. door het 
parlement moeten zijn geloodst en zou per die datum een met de balie en de deurwaarders 
afgesproken inwerkperiode van een half jaar, dus tot 1 januari 2016 ingaan. Dan zou per 1 
januari 2016 KEI formeel van start kunnen gaan. Mocht dat niet gehaald worden, dan is 
invoering per 1 april of per 1 juli 2016 voorzien.  
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2. The future is now! eKanton  
 
Sinds zomer 2014 draaien in Rotterdam en ’s-Hertogenbosch pilots voor de 
eKantonrechter. eKanton behandelt online eenvoudige geschillen tussen burgers en/of 
bedrijven over 'wonen, werken en winkelen'. Denk daarbij aan huurkwesties, burenruzies, 
arbeidsgeschillen en klachten over geleverde producten of diensten tot € 25.000,-. 
De procedure verloopt geheel online, met uitzondering van de mondelinge behandeling. In 
beginsel ontvangen partijen de uitspraak binnen 8 weken na het indienen van het 
verzoekschrift. 
Bij twijfel of een vordering aan de vereisten voor eKanton voldoet, kan de partij of haar 
gemachtigde toch online een zaak starten. De rechter beoordeelt dan of het geschil in 
aanmerking komt voor de eKanton. 
Zaken kunnen vanuit het hele land worden ingediend, maar de behandeling en de zitting 
vinden plaats bij de rechtbanken in 's-Hertogenbosch (Rb Oost-Brabant) en Rotterdam. 
28 augustus 2014 vond de eerste eKanton mondelinge behandeling plaats in Rotterdam. 
Digitale uitspraak 2 weken nadien! Binnen 8 weken na het elektronisch aanbrengen van de 
vordering. 
Hoger beroep is bij eKanton niet mogelijk. 
 
The future is now!  
Daarbij kan men zich afvragen waarom bij eKanton een ‘live’ mondelinge behandeling 
wordt gehouden en niet een mondelinge behandeling met gebruikmaking van 
videorecorders en -scherm. 
 
3. Waarvoor moeten partijen en rechter waken bij digitaal procederen? 
 
Anders gezegd: brengt de digitalisering ook inhoudelijke wijzigingen mee? Of 
gedragswijzingen? 
Ik zie het als een – niet te overschatten – vooruitgang dat via de digitale weg aan de rechter 
beeld- en geluidmateriaal kan worden voorgelegd waarmee de werkelijke situatie kan 
worden weergegeven. 
Het maatschappelijke en juridische1 verlangen dat de rechter oordeelt op basis van de 
werkelijke feiten (en niet zozeer op basis van door partijen en hun advocaten gefilterde en 

                                                        
1 zie o.a.: 
R. De Bock diss.: Tussen waarheid en onzekerheid: over het vaststellen van feiten in de civiele 
procedure, 2011; 
R. Giard: Rechtspraak: waarheidsvinding als een (zelf)kritische praktijk; Rechtsreeks 2014 3-4, blz 
16 e.v.  
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bijgeschaafde feiten) wordt gediend met het voor de rechter meer toegankelijk maken van 
de bronnen van de feiten. 
Bovendien kan de rechter die de werkelijke situatie onder ogen krijgt een beter oordeel 
geven, omdat hij beter met de feitelijke situatie rekening kan houden.  
De rechter kan zijn beslissing dienovereenkomstig ook beter motiveren, rekening 
houdende met de werkelijke omstandigheden van het geval. Voorts kan de rechter dat 
beeld- en geluidmateriaal in zijn vonnis verwerken, waardoor het vonnis aan waarde wint. 
 
Er zijn geen medailles met maar één kant. 
 
Toen u en ik nog met de ganzenveer schreven en een polis met de hand moest worden 
overgeschreven, waren wij zuinig met het woord. Elk geschreven woord moest, immers, 
worden overgeschreven en dat kostte tijd en geld. Wij kozen het juiste woord om onze 
bedoeling weer te geven. 
De dictafoon – “lullofoon” – en de PC brachten niet alleen versnelling en kostenbesparing, 
maar gaven ook ruimte aan wollig woordgebruik. Voor de app geldt niet anders. Men zou 
denken dat de beperkingen van twitter tot precisie zouden leiden, maar de praktijk is 
anders. Er wordt minder zuinig met het woord omgesprongen, met onduidelijkheid tot 
gevolg. 
Hoe zal dat gaan wanneer de maker van een processtuik dat stuk dadelijk na het dicteren, 
of na het zelf uittypen ervan op de PC, via de digitale snelweg aan de rechter toezendt? 
De maatstaf voor de beantwoording van de vraag of een standpunt, een stelling, 
onderwerp van het debat tussen partijen vormt, en dus ook onderwerp voor een beslissing, 
was en is of die stelling behoorlijk in het geding naar voren is gebracht. -v- arbitrage 
Reflectie over het geschreven woord is voor een procedure bij de rechter van groot belang. 
Mag ik de procespartijen en hun advocaten vragen: gun uzelf ook in de digitale toekomst 
voldoende tijd om over uw teksten na te denken? 
 
Zoals gezegd, opent de digitale weg ook de mogelijkheid om bijlagen beter in het geding te 
brengen. Desgewenst verwerkt tussen de tekst van het processtuk door. Maar die bijlagen 
kunnen ook niet-gesorteerd in het geding worden gebracht.  
In beginsel mag de rechter niet verder kijken naar bijlagen, dan voor zover de betreffende 
partij specifiek naar een bijlage heeft verwezen ter onderbouwing van een behoorlijk in het 
geding naar voren gebrachte stelling. -v- arbitrage  
Als aan de rechter een verhuisdoos vol ongerichte en niet-gesorteerde papieren informatie 
wordt voorgelegd, dan zal de rechter de verhuisdoos dus ongeopend laten. Maar hoe zal 
dat gaan wanneer het digitale processtuk is gelardeerd – door het processtuk heen – met 
digitale bijlagen, die niet direct vallen terug te voeren op een behoorlijk in het geding 
gebrachte stelling? Kan de rechter dan nog zijn ogen sluiten voor de aldus overtollige 
informatie? Gaat de rechter gevolgtrekkingen verbinden aan overtollige informatie? 
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Sterker nog: wordt de rechter door andere informatie dan ter zake van een behoorlijk in 
het geding gebrachte stelling, uitgenodigd om buiten de rechtsstrijd, buiten het debat 
tussen partijen te treden? 
Of krijgen wij een nieuw begrip van de rechtsstrijd? 
Dit vraagt om aandacht van balie en rechters.  
 
Wanneer u in een digitaal processtuk een foto of filmpje voegt, zijn de hoek waaronder die 
beelden zijn opgenomen en de belichting van belang voor de beeldvorming bij de 
beschouwer. Niet alles is wat het lijkt te zijn. De ene ongeoefende beschouwer zal wellicht 
uit dat beeldmateriaal een ander “beeld” afleiden dan de andere ongeoefende 
beschouwer.  
Daarbij speelt meer. De rechter kijkt achteraf naar het beeldmateriaal, wanneer hij de 
stelling voor zich heeft dat er iets is voorgevallen, of iets niet in orde is. Het volgende 
voorbeeld maakt dat duidelijk, ontleend aan ECLI:NL:RBGEL:2014:5592. Een radioloog – zo 
blijkt achteraf – mist op een mammografie de diagnose borstkanker, waardoor de 
behandeling van het ziekteproces bij de betreffende vrouw vertraging oploopt. Deze vrouw 
spreekt de radioloog aan stellende dat hij toerekenbaar onzorgvuldig heeft gehandeld en 
dat zij bij een juiste diagnose en een eerdere behandeling van de kanker betere 
genezingskansen zou hebben gehad. Om het handelen van de radioloog te beoordelen, 
benoemt de rechtbank een andere radioloog tot deskundige en legt aan deze onder meer 
de vraag voor: Hoe zou een redelijk handelend en vakbekwaam radioloog destijds hebben 
geoordeeld over de mammografie van 24 oktober 2008, in aanmerking nemend dat de 
radioloog in kwestie daarop in ieder geval een huidverdikking heeft gezien? Mochten 
redelijkerwijs vervolgstappen worden verwacht? Zo ja, welke? 
De deskundige ziet niet alleen de huidverdikking, maar ook asymmetrie tussen de linker en 
rechter borst. Op basis daarvan concludeert hij dat een redelijk bekwaam vakgenoot de 
verdenking van kanker zou hebben gediagnosticeerd.  
Maar, zoals R. Giard2 opmerkt, het maakt verschil uit of of een mogelijk onjuist beoordeelde 
mammografie wordt herbeoordeeld mét kennis van de werkelijke diagnose, zoals die later 
bleek, (= geïnformeerde herbeoordeling) of zónder die kennis (= blinde herbeoordeling). 
En bij een blinde herbeoordeling blijken het eerste en tweede oordeel vaker overeen te 
komen dan bij een geïnformeerde herbeoordeling. 
Dus als de rechter met de kennis van nu naar beeldmateriaal lijkt … 
 
En wat dacht u van een foto van twee schepen op volle zee, of vliegtuigen in de lucht, 
waarop geen vaste punten zichtbaar zijn? Valt daaruit de aanvarings- of vlieghoek af te 
leiden? Of de koers die de (lucht)schepen aanhielden? 

                                                        
2 R. Giard, a.w., blz 17 
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En kent u het gezichtsbedrog wanneer u vanaf een schip naar eilanden kijkt en u vergelijkt 
de positie van de eilanden vervolgens met de kaart? 
Wij rechters zijn – uitzonderingen daargelaten – niet-geoefende beschouwers. Wij zijn 
geoefend in het savoureren van teksten, maar niet van beeldmateriaal. Wellicht betekent 
dat, dat de ene partij ons met beeldmateriaal kan voortoveren wat zij wil, maar hopelijk 
wordt dat weer geneutraliseerd door de wederpartij. De rechter die niet weet hoezeer hij 
ontvankelijk is voor beeldmateriaal, zal hetzij (te) naïef zijn, hetzij (te) sceptisch. Geen van 
beide lijkt mij goed. 
 
Indien het aanleveren van digitaal beeld- en geluidmateriaal leidt tot scepsis, dan zal de tot 
oordelen geroepen rechter maar al te gauw grijpen naar het middel van een deskundige 
om een oordeel te vellen over het beeld- of geluidmateriaal. Dat lijkt mij het weggooien 
van een kind met het badwater.  
Het hiervoor genoemde voorbeeld laat bovendien zien dat ook bij het inroepen van de hulp 
van een deskundige voorzichtigheid is geboden. 
Het lijkt mij daarom goed dat balie, professionele procespartijen (verzekeraars) en rechters 
overleg plegen over ‘best practices’ ten aanzien van de inhoud van digitale processtukken 
en het onderbouwende beeld- en geluidmateriaal. 
 
4. Nog meer nieuws 
 
Op de Dag van de Rechtspraak in september 2014 werd het idee gelanceerd van een 
Netherlands Commercial Court. Een modern en goed geoutilleerd gerecht, toegesneden op 
de grote (internationale) zaken op het gebied van handelsrecht en vennootschapsrecht. 
Sedertdien worden daarover plannen ontwikkeld. De contouren tekenen zich af, maar een 
ontwerp voor een wetsvoorstel is er nog niet. 
 
In Rotterdam wordt volgend voorjaar een proef gestart met processtukken en mondelinge 
behandelingen in de Engelse taal. 
 
5. Rechtspraak -v- ADR 
 
Vandaag gaat het over ADR. Dat zijn alternatieven voor de rechtspraak. 
Die alternatieven kunnen niet zonder de rechtspraak, al was het maar om de weg te wijzen 
naar en door het recht. Die rechtsvormende functie van de rechtspraak schept ook de 
algemeen gewenste rechtszekerheid voor burgers, bedrijven en overheid. Arbiters en 
bindend adviseurs maken gebruik van de rechtsvinding en rechtsontwikkeling in de 
rechtspraak.  
Ook ADR heeft dus belang bij een goede ontwikkeling van de rechtspraak en bij goede 
implementatie van de nieuwe voorstellen. 
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Toen het Nieuwe BW werd ingevoerd begin jaren ’90, zochten een enkeling een 
heenkomen naar arbitrage onder toepassing van het oude BW. Grappig, maar geen 
oplossing. Indien partijen dat nu zouden doen uit onbekendheid met de nieuwe KEI-
regelingen, zal dat ook tot niets leiden. Als het er op aan komt, zal de rechtspraak toch de 
toon moeten zetten. 
 
De samenleving helpt zichzelf dus niet – anders dan de minister van V&J lijkt te promoten 
– met het uitbreiden van ADR, om maar te zwijgen van het verplicht stellen van ADR 
voorafgaand aan een procedure bij de overheidsrechter. Een tegenstelling is er niet. Het 
zijn méér wegen die naar Rome leiden. 
 
Rechtspraak is van nature openbaar. Justice must not only be done, it must also be seen 
done! Bovendien kan de rechtsvormende functie van de rechtspraak niet zonder 
openbaarheid. 
Tegen die openbaarheid helpt slechts ADR, dat van nature besloten is. 
 
Tegenover de – dikwijls gepredikte – deskundigheid van arbiters of bindend adviseurs, staat 
de rechter die getraind en gepokt en gemazeld is in zijn specialismen: 

 het in goede banen leiden van de procedure; 

 het snel doordringen tot de kern van de zaak; 

 het geven van behoorlijk gemotiveerde beslissingen. 
  

6. Afronding 
 
De Rechtspraak maakt een inhaalslag. Niet minder dan bij de wetswijziging van 1 januari 
2002 zal de samenleving en de Rechtspraak zich moeten aanpassen. 
Omdat rechtspraak in laatste instantie uitmaakt hoe het recht luidt, is voorzichtigheid en 
zorgvuldigheid geboden. Niet alleen op het ict-vlak, ook op het inhoudelijke onderwerp van 
goed procederen.  
U kunt niet zonder ons, maar wij kunnen het ook niet zonder u! 


