
“Met het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) moderniseert de Rechtspraak de behandeling van 
zaken door digitalisering en vereenvoudiging van procedures.” 
 
Met deze zin begon de invoering van het digitaal procederen in burgerlijke en bestuursrechtelijke zaken. 
Deze digitalisering is slechts een onderdeel van de KEI, toch is het één van de meest vergaande 
veranderingen binnen het procesrecht van de afgelopen jaren. Naast het moderniseren moet de 
verandering de toegang tot de Rechtspraak ook versimpelen. Dit motief van laagdrempeligheid kunnen 
wij als Stichting Wetswinkel Twente natuurlijk alleen maar aanmoedigen, maar de vraag blijft wat er 
precies is veranderd en of dit procederen ook daadwerkelijk laagdrempeligheid tot gevolg heeft. 
 
Sinds 1 september jl. is de invoering van het digitaliseren stapsgewijs binnen het burgerlijk recht 
begonnen. Digitaal procederen gaat hierdoor als volgt: via de website: www.rechtspraak.nl kunnen 
partijen een procedure starten, zich verweren tegen de andere partij, het dossier inzien en het verloop van 
de procedure volgen. De rechter kan zelfs digitaal een uitspraak doen. Burgers kunnen in de procedure 
toegang krijgen tot hun dossier door in te loggen op www.rechtspraak.nl met zijn of haar DigiD. Dit lijkt 
allemaal erg toegankelijk en maakt de huidige schriftelijke procedure een stuk simpeler. Maar toch 
kunnen hierbij kanttekeningen worden gezet. Ten eerste zijn er zorgen of de digitale omgeving voldoende 
veilig is. Zeker in het licht van recente hack-schandalen is er ook daadwerkelijk een gevaar dat het 
systeem kan worden platgelegd of dat gegevens kunnen worden gestolen. Het is dus maar de vraag of de 
veiligheid kan worden gegarandeerd. Ten tweede wordt het digitaal procederen het uitgangspunt van het 
burgerlijk procesrecht. Dit betekent dat alleen bij wettelijke uitzonderingen nog kan worden overgegaan 
tot een schriftelijke procedure. Het gevolg van deze verplichting is dat bijvoorbeeld ouderen, die niet over 
een computer beschikken, worden beperkt in hun toegang tot de rechter. Voor de één kan de digitalisering 
dus worden ervaren als een lagere drempel terwijl voor de ander een muur wordt geworpen. Toch zal de 
meerderheid van Nederland wel over een computer beschikken om digitaal te kunnen procederen. 
Uiteindelijk zal de praktijk moeten uitwijzen of het leidt tot een toegankelijkere Rechtspraak.   
 
De overheid is natuurlijk ook bekend met de risico’s en heeft daarom gekozen voor een stapsgewijze 
invoering. De stap van 1 september jl. geldt alleen voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland 
voor (vorderings)zaken waarbij de inschakeling van een advocaat verplicht is. Dit betekent dat het starten 
van procedures voor burgers zelf nog niet toegankelijker is, omdat het al een behoorlijke stap is om een 
advocaat in de arm te nemen. Toch kan deze proef uitwijzen of de doelen van modernisering en 
laagdrempeligheid worden behaald. Als medewerker van Stichting Wetswinkel Twente kan ik het streven 
naar laagdrempeligere Rechtspraak alleen maar aanmoedigen, maar hierbij moeten de gevaren van de 
procedure wel worden ondervangen. 
 
Mocht u laagdrempelig juridisch advies nodig hebben, kom dan langs op ons wekelijkse inloopspreekuur 
op donderdagavond van 19:45-21:00 uur. U kunt ons vinden in wijkcentrum ‘de Schöppe’ te Almelo. De 
medewerkers van Stichting Wetswinkel Twente helpen u graag verder. 
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