
MODERNISERING RECHTSPRAAK

Faillissementen

Digitale werkwijze en 

communicatie tussen 

curator en rechtbank 

rond het toezicht houden 

bij de afwikkeling van 

faillissementen. 

Alle gerechten met 

(geleidelijk aan) alle 

curatoren. 

November 2015

Asiel- en bewaringszaken

Digitaal procederen in asiel-

en bewaringszaken is voor 

vreemdelingenadvocaten mogelijk 

bij 7 gerechten. Het is nog niet 

verplicht. Medio oktober 2015

Bewindvoering

Digitale werkwijze en communicatie 

tussen rechtbank en professionele 

bewindvoerder rond alle toezicht-

houdende taken van de kanton-

rechter die voortvloeien uit het 

burgerlijk wetboek.

Vanaf maart 2015 pilot, gefaseerde 

invoering

Schuldsaneringen

Digitale werkwijze en communicatie 

tussen ketenpartners en rechtbank 

rond alle toezichthoudende taken van 

de rechter die voortvloeien uit de Wet 

Schuldsanering Natuurlijke Personen 

(WSNP). Vanaf april 2017 pilot, 

gefaseerde invoering

Bestuursrecht

In alle nieuwe bestuursrechtelijke 

zaken is digitaal procederen 

mogelijk. Bestuursorganen, 

rechtspersonen en professioneel 

gemachtigden procederen verplicht 

digitaal.

Vanaf mei / juli 2017, gefaseerde 

invoering

De planning is gebaseerd op publicatie van de nieuwe wetgeving in het staatsblad in najaar 2015.

Versie december 2015.

Civiel recht

Bij vorderingen zonder verplichte 

bijstand van een advocaat is 

digitaal procederen mogelijk. Het 

gaat hierbij om kantonzaken; dat 

zijn zaken met een belang dat 

kleiner is dan 25.000 euro. 

Rechtspersonen en professioneel 

gemachtigden procederen verplicht 

digitaal.

Vanaf mei / juli 2017, gefaseerde 

invoering

Asiel- en bewaringszaken

Een half jaar na publicatie van de 

nieuwe wet in het Staatsblad is 

digitaal procederen in asiel- en 

bewaringszaken voor advocaten 

verplicht. 

Vanaf mei / juli 2016

Civiel recht

Een half jaar na publicatie van 

de nieuwe wet in het Staatsblad 

is digitaal procederen verplicht 

bij vorderingen met verplichte 

bijstand van een advocaat. Het 

gaat hierbij o.a. om zaken met 

een belang van meer dan 25.000 

euro, ook in kort gedingen en 

hoger beroep. 

Vanaf mei / juli 2016, 

gefaseerde invoering

Familierecht, civiel recht 

en kantonzaken

In alle nieuwe verzoekprocedures is 

digitaal procederen mogelijk. 

Rechtspersonen en 

professioneel gemachtigden 

procederen verplicht digitaal.

Vanaf mei / juli 2018, gefaseerde 

invoering

IND

Asiel- en bewaringszaken

Digitaal procederen in asiel-

en bewaringszaken is voor alle 

vreemdelingenadvocaten mogelijk 

bij alle gerechten. Het is nog niet 

verplicht. Medio januari 2016


