
KEI-wetsvoorstellen aangenomen door de Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen inzake het project Kwaliteit en Innovatie (KEI) goedgekeurd. Op 
korte termijn zullen deze wetten in het Staatsblad gepubliceerd worden en een half jaar daarna treden zij 
in werking. De wetten strekken tot invoering van digitaal procederen in zowel bestuursrechtelijke als 
civielrechtelijke zaken. Voor de civielrechtelijke procedures worden bovendien nieuwe regels van 
procesrecht van kracht.

Het tijdpad
De digitalisering wordt voor verschillende procedures gefaseerd doorgevoerd over een periode van enkele 
jaren. Iedere nieuwe uitrol vangt aan met een verplichte pilot-periode bij twee gerechten, waarna landelijke 
uitrol volgt.

(*) De precieze datum van invoering is afhankelijk van het moment van publicatie van de wetten in het Staatsblad

(**) Natuurlijke personen die in persoon (zonder rechtsbijstand) procederen mogen digitaal procederen, maar zijn daartoe niet verplicht
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De wetsvoorstellen ter invoering van het digitale 

procederen zijn op 12 juli 2016 goedgekeurd door 

de Eerste Kamer. Binnenkort gaat de eerste fase van 

digitaal procederen in civiele en bestuursrechtelijke 

procedures van start en moeten processtukken 

langs digitale weg ingediend worden bij de 

gerechtelijke instanties. Ook de uitwisseling van 

andere berichten in een procedure, zoals verzoek 

om uitstel en datumbepaling zitting, verloopt 

digitaal. In civiele procedures wordt bovendien het 

procesrecht inhoudelijk gewijzigd.
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Toegang tot de digitale procesvoering
De Rechtspraak biedt twee manieren aan om 
toegang te krijgen tot de digitale procesvoering. 
Via rechtspraak.nl kunnen procespartijen en hun 
rechtsbijstandsverleners inloggen op het 
webportaal “Mijn Rechtspraak”. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid om via het Aansluitpunt 
Rechtspraak ASP het (DMS-)systeem van uw 
organisatie rechtstreeks te koppelen aan het 
systeem van de Rechtspraak.  

e-Herkenning
Toegang tot het digitale dossier wordt verkregen 
door gebruik van inloggegevens met daaraan 
gekoppelde e-Herkenning. Voor rechtspersonen 
gaat het om e-Herkenning met minimaal 
beveiligingsniveau Stork-niveau 3 op basis van het KvK-nummer (bedrijfsleven) of het OIN (overheidsorganen). 
Voor toegang tot het aansluitpunt is een PKI-O certificaat vereist.

Aansluitpunt, ja of nee?
Het aansluitpunt (ASP) is een generiek aansluitpunt dat gekoppeld kan worden met verschillende soorten 
(DMS-)systemen. Deze   optie is voornamelijk interessant voor organisaties die regelmatig procederen, maar 
vergt wel enige investering op ICT-gebied en aanpassing van de werkprocessen van uw organisatie.
Voor de daadwerkelijke koppeling met uw eigen systeem is aparte software nodig (een soort “IT-stekker”). Is 
de koppeling eenmaal gerealiseerd, dan verloopt de gegevensuitwisseling met de Rechtspraak efficiënter dan 
via het portaal Mijn Rechtspraak. De keuze voor het gebruik van het Aansluitpunt zal dus mede afhangen van 
het zaaksvolume binnen uw organisatie. Ook als uw organisatie is aangesloten op het ASP, blijft het mogelijk 
om via Mijn Rechtspraak te werken. De informatie is in beide kanalen gelijk en synchroon beschikbaar.

Mijn Rechtspraak Aansluitpunt

Toegang Via portaal op www.rechtspraak.nl, 
met gebruik van webformulieren

Rechtstreekse koppeling tussen 
het systeem van de Rechtspraak 
en uw eigen (DMS-)systeem

Technische aanpassingen Geen aanpassing van uw eigen 
systeem nodig

Aanpassing van uw eigen 
systeem nodig (“IT-stekker”)

Authenticatie e-Herkenningsmiddel e-Herkenning (PKI-O)

Checklist: is uw organisatie klaar voor digitaal procederen?
o Uw organisatie beschikt over een goede internetverbinding, een moderne browser en scanapparatuur *
o Uw organisatie is bekend met de werking van de digitale systemen (Mijn Rechtspraak en/of het ASP)
o Uw organisatie heeft een keuze gemaakt voor het gebruik van Mijn Rechtspraak of het ASP **
o Uw organisatie beschikt over de juiste authenticatiemiddelen 
o Uw organisatie heeft bepaald welke personen gemachtigd zullen zijn om digitaal te procederen

* Het technisch reglement behorend bij de KEI-wetgeving schrijft voor in welk format de stukken ingediend moeten worden. 

* * Bij keuze voor het Aansluitpunt blijft het ook mogelijk om via Mijn Rechtspraak proceshandelingen te verrichten.

Pels Rijcken bereidt zich voor op KEI 
Pels Rijcken houdt de ontwikkelingen rondom de 
digitalisering van de Rechtspraak nauwlettend in de 
gaten. Ons KEI-team treft voorbereidingen om de 
werkprocessen van Pels Rijcken tijdig aan te passen en 
diverse kantoorgenoten schreven publicaties over het 
project KEI. Als één van de voortrekkers van het 
advocatuurlijke samenwerkingsverband Silex is Pels 
Rijcken bovendien een actieve gesprekspartner van de 
Rechtspraak in het ontwikkelingsproces van Mijn 
Rechtspraak en het Aansluitpunt. Verder bevat de 
website www.kijkopkei.nl, onder redactie van onze 
advocaten, informatie over de invoering van de digitale 
procesvoering en het nieuwe civiele procesrecht.



De vijf belangrijkste wijzigingen in het civiele procesrecht
Met de inwerkingtreding van “KEI” wordt ook het civiele procesrecht inhoudelijk gewijzigd. Het doel van deze 
wijzigingen is dat de procedure eenvoudiger wordt en sneller verloopt. 

De vijf belangrijkste wijzigingen:
- De dagvaardingsprocedure en de verzoekschriftprocedure maken plaats voor een uniforme basisprocedure 
- De procedure wordt ingeleid met een procesinleiding (de term ‘dagvaarding’ vervalt dus)
- De regels voor oproeping veranderen, met onder andere de mogelijkheid van oproeping zonder 

tussenkomst van de deurwaarder
- Er komen meer wettelijke termijnen voor specifieke proceshandelingen
- De rechter kan meer regie voeren en er komt meer nadruk op de mondelinge behandeling

Zie verder: www.kijkopkei.nl

Heeft u vragen over digitaal procederen en wat dit voor uw organisatie betekent? 
Neem vrijblijvend contact op met Sandra van Heukelom of Karlijn Teuben.

Informatie en Digitalisering - Pels Rijcken kijkt verder
Bij KEI staat digitalisering centraal. Bij de overheid zijn daarnaast ook andere projecten gestart die 
betrekking hebben op de digitalisering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven, zoals bijvoorbeeld 
Digitaal 2017, MijnOverheid en het Ondernemingsdossier. Al deze projecten raken de dienstverlening van 
de overheid aan het bedrijfsleven en aan burgers en kunnen niet los van elkaar benaderd worden. Ons Team 
Informatieprojecten heeft daarop een visie ontwikkeld, die tot doel heeft informatie zo te genereren, 
verzamelen en te delen dat vanaf de start van de keten (het maken of opslaan van Informatie) voldaan 
wordt aan alle wettelijke vereisten. Daarbij spelen ICT, behoorlijk bestuur en aansprakelijkheid een 
belangrijke rol.

We delen onze visie graag met u. Meer weten of verder praten over een optimale informatiehuishouding 
van uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op met Sandra van Heukelom.

Pels Rijcken 
 Bron van inzicht

Sandra van Heukelom-Verhage

Bestuursrecht

+31 70 515 39 61

+31 6 12 99 89 74

sandra.vanheukelom@pelsrijcken.nl

Karlijn Teuben

Civiel recht

+31 70 515 34 16

+31 6 51 21 54 23

karlijn.teuben@pelsrijcken.nl


