
Advocaten en notarissen 



Inhoud & Betekenis KEI 

voor verzekeraars 



I. Wat is KEI? (1) 

 Kwaliteit en Innovatie rechtspraak 

‐ Verzekeraar als procederende partij 

‐ Beroepsaansprakelijkheid advocatuur 

 Doelen: 

‐ Vereenvoudigen 

‐ Digitaliseren 

‐ Alle documenten digitaal! 

‐ Alle bestanden in pdf/a 

‐ Bestanden <10 Mb 

‐ Scannen (incl. OCR) 

‐ Bring Your Own Device (BYOD) 

 Kostenbesparing Rechtspraak 

 Voor civiel, strafrecht, bestuursrecht en toezicht 

 Rechtbanken, gerechtshoven,  College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Centrale Raad van Beroep 

 Hoge Raad en Raad van State; eigen digitale systemen 



I. Wat is KEI? (2) 

 Vijf fasen van inwerkingtreding: 

‐ Vorderingen eerste aanleg, sector civiel (eerst alleen Arnhem en Utrecht, later de rest) 

‐ Vorderingen hoger beroep 

‐ Vorderingen eerste aanleg, kanton 

‐ Verzoeken; voorlopig getuigenverhoor/deskundigenbericht 

‐ Kort gedingen 

 

 Op dit moment alleen: 

‐ Vorderingen eerste aanleg, sector civiel in Arnhem en Utrecht 

‐ Hoge Raad 

 

 Recente ontwikkelingen: 

‐ Landelijke inwerkingtreding verder vertraagd (nieuwe planning: eerste fase eind 2018) 

‐ Budget (fors) overschreden 



Verweerschrift (1) 

 

 Termijnen (zo veel mogelijk) van procesreglement naar wet verplaatst 

 

 Doel: 

‐ Sneller verloop van de procedure 

‐ Meer duidelijkheid over het verloop 

 

 Termijn verweerschrift (art. 111 lid 2 sub c Rv): 

‐ Kanton: 4 weken 

‐ Civiel: (maximaal) 6 weken 

‐ Verlenging ambtshalve of op verzoek van partijen (art. 30o lid 1 sub a Rv) 

‐ Reactie op incident: (maximaal) 2 weken (art. 1.10 Procesreglement) 

 

 Uitstelmogelijkheden vooralsnog overgelaten aan Procesreglement (maar zie art. 35 lid 1 Rv) 



Verweerschrift (2) 

 Ambtshalve handhaving termijnen (art. 1.22 Procesreglement) 

 Uitstel alleen op grond van klemmende redenen of bij eenstemmig gemotiveerd verzoek  

(art. 1.23 Procesreglement) 

 Klemmende redenen zijn “omstandigheden waardoor het voor een partij redelijkerwijs niet mogelijk is de 

proceshandeling binnen de gestelde termijn te verrichten of op de zitting te verschijnen” (art. 1.2 sub m 

Procesreglement) 

 Andere manieren om uitstel te krijgen? 

 

 Verzekeraar: 

‐ is uw bedrijfsproces daar op ingericht? 

‐ en dat van uw verzekerde? 

Bijvoorbeeld: 

‐ Wanneer schakel je een expert in? 

‐ Hoe snel kan hij rapporteren? 

‐ Korte lijn met makelaar 

‐ Dekkingsstandpunt? 

 BA: termijnen voor 1-pitter heel lang  meer claims? 

 



Mondelinge behandeling (1) 

 KEI geeft de rechter meer regie 

 

 Rechter kan ambtshalve of op verzoek van partijen alle beslissingen nemen die nodig zijn voor een goed 

verloop van de procedure (art. 19 lid 2 Rv) 

 

 Ook verwerkt in art. 1.32 Procesreglement: 

 

“In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de rechter. Bij de beslissing worden zoveel mogelijk de 

bepalingen van dit reglement in acht genomen.” 

 

 Hoe verhoudt dit zich tot lijdelijkheid rechter in civiele procedure? 

 

 Verzekeraar wordt als grote partij gezien: weinig clementie te verwachten. 

 

 Artikel 6 EVRM? 



Mondelinge behandeling (2) 

 Procedure na verweer naar huidig recht: 

‐ Meestal: comparitie van partijen 

‐ Soms: tweede schriftelijke ronde (re- en dupliek) 

‐ Afzonderlijke mogelijkheid tot pleidooi (mondeling of schriftelijk) 

 

 Procedure na verweer onder KEI (art. 30j Rv): 

‐ (In beginsel) steeds een mondelinge behandeling 

‐ (In beginsel) vroeg in de procedure 

‐ Ambitie: 9 weken na verschijnen gedaagde 

‐ Tenzij: uitstel, tegenvordering, incident(en) etc. 

‐ Maar: datum wordt al direct na verschijnen gedaagde bepaald 

 

 Rechter kan onder omstandigheden afzien van mondelinge behandeling, o.a. als partijen daarmee 

instemmen of daarom zelf verzoeken (art. 30j leden 5 en 6 Rv) 

 

 Pleidooi (formeel) afgeschaft 



Mondelinge behandeling (3) 

 Mogelijke onderdelen mondelinge behandeling (art. 30k lid 1 Rv): 

‐ Altijd: gelegenheid voor partijen om hun stellingen toe te lichten 

‐ Inlichtingen geven 

‐ Stellingen verder onderbouwen (getuigen, partijdeskundigen etc.) 

‐ Schikking beproeven 

‐ Vervolg van de procedure bespreken (regiezitting) 

‐ Nadere proceshandelingen bepalen 

 

 Rechter verstrekt t.b.v. de mondelinge behandeling aan partijen een zittingsagenda (art. 30k lid 3 Rv; art. 

4.1.5 Procesreglement) 

 

 Tijdens mondelinge behandeling kunnen getuigen en partijdeskundigen (onder ede) worden gehoord, 

met mogelijkheid tot contra-enquête (art. 30k lid 2 Rv) 

 

 Proces-verbaal geen regel, maar uitzondering (art. 30n lid 1 Rv) 



Vonnis 

 Wettelijke termijn waarbinnen vonnis wordt gewezen (art. 30q Rv): 

‐ Kanton: 4 weken (na mondelinge behandeling of laatste proceshandeling) 

‐ Civiel:  6 weken (na mondelinge behandeling of laatste proceshandeling) 

‐ Maar: geen sanctie op overschrijding 

‐ Verlenging in geval van bijzondere omstandigheden (o.a. omvangrijke of complexe zaak) 

‐ Verlenging ook op verzoek van partijen 

 

 Meer mogelijkheden om mondeling vonnis te wijzen, vastgelegd in een proces-verbaal, binnen  

2 weken aan partijen verstrekt (art. 30p Rv) 



Digitaal procederen (1) 

 Indiening processtukken en alle overige communicatie via digitaal systeem (art. 30c lid 1 Rv) 

 

 Partijen ontvangen een notificatie van nieuwe berichten (per e-mail) 

 

 Tijdstip ontvangst is tijdstip verzending vanuit digitaal systeem (art. 30d leden 2 en 3 Rv) en termijnen 

kunnen dus al gaan lopen vóór daadwerkelijke ontvangst 

‐ Let op je SPAM-mailbox (controleren!) 

‐ Woensdag vóór 10.00 uur (ma-vrij tussen 09.00-17.00u Roljournaal checken) 

 

 Uitzonderingen op digitale communicatie: 

‐ Mondelinge behandeling (maar videoconferentie is wel mogelijk) 

‐ Vertrouwelijke of concurrentiegevoelige gegevens en voorwerpen die alleen fysiek kunnen worden gedeponeerd 

(art. 30c leden 1 en 2 Rv; art. 1.19 en 1.20 Procesreglement) 

‐ Natuurlijke personen, informele verenigingen en buitenlandse rechtspersonen zonder vestiging in Nederland, 

tenzij bijgestaan door professionele gemachtigde of advocaat (art. 30c lid 4 Rv) 

‐ Griffier zet om van papier naar digitaal en vice versa (art. 30c lid 5 Rv) 



Digitaal procederen (2): Hoe digitaal procederen?   

 

 

 

 



Digitaal procederen (3) 

 Toegang tot digitaal systeem beperkt tot: 

‐ Partijen 

‐ Gemachtigden en advocaten 

‐ Belanghebbenden 

‐ Gevoegde en tussengekomen partijen 

‐ Andere betrokkenen (denk aan rechtbankdeskundige) 

‐ Rechterlijke macht 

 

 Aan de hand van het zaaknummer kunnen procedures van anderen wel worden ‘geobserveerd’ 

 

 Voor de praktijk zeer relevant: 

‐ De rol verdwijnt 

‐ Uiterlijk vijf werkdagen na het verrichten van een proceshandeling beslist de rechter over de (verdere) voortgang 

van de procedure (regiebeslissing) 

 

 Wat als papieren procedure wordt verwezen naar civiel of digitale procedure naar kanton? 



Storingen en hardheidsclausule 

 Art. 30c lid 8: hardheidsclausule voor stukken die ten onrechte op papier of na afloop van termijn zijn 

ingediend. 

 

 Uitwerking in artikel 8 Besluit digitalisering: 

‐ Verstoring in de toegang tot het digitale systeem van de rechterlijke instanties; 

‐ Op de laatste dag van de indieningstermijn; 

‐ Niet toerekenbaar aan de indiener; 

 Verlenging termijn met één werkdag (conform ATW) 



Dirkzwager & KEI 

 Participatie Silex 

 Acceptatietesten Instrumenti 

 Testscripts en werkinstructies Instrumenti 

 Pre-pilot Rechtbank Gelderland (fictieve zaken) 

 Testen Mijn Rechtspraak 

 Doorontwikkelen KEI 

 Team: ICT, KM, procesondersteuning, advocaat, secretaresse 

 

Boodschap voor verzekeraars: 

 niet alleen andere etiketten; 

 minder reactietijd  anticiperen; 

 versnelling procedure is redelijk voor verwerende partij(en); 

 capaciteit Rechtbank toereikend om het waar te maken? 

 



 

Vragen? 



Actuele kennis van wet- en regelgeving 

Jurispruden

tie 

Dirkzwager zorgt 

dat 

u het weet. Kantoor Arnhem 

Postbus 111 

6800 AC  Arnhem 

Velperweg 1 

6824 BZ  Arnhem 

 

Kantoor Nijmegen 

Postbus 55 

6500 AB  Nijmegen 

Van Schaeck Mathonsingel 4 

6512 AN  Nijmegen 

 

T +31 (0)88 24 24 100 

F +31 (0)88 24 24 111 

E info@dirkzwager.nl 

I www.dirkzwager.nl 

Contactpersoon: mr. J.M.H.W. Bindels  
 
E-mail: bindels@dirkzwager 


