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Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak

• procedures minder formeel maken en de nadruk leggen op de zitting 
(snellere mondelinge behandeling)

• procedures vergaand versnellen en digitaliseren 

• processen efficiënter laten verlopen en op termijn de kosten verlagen

Het KEI-project
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Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en 
digitalisering van het procesrecht

Het KEI-project
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• Digitaal procederen

• Nieuwe basisprocedure: integratie van verzoekschrift- en 
dagvaardingsprocedure

• Geen re- en dupliek

• Nog meer nadruk op mondelinge behandeling

• Afschaffing pleidooi

• Sterkere regiefunctie rechter

Kernelementen van het wetsvoorstel
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1. Indiening verzoekschrift (digitaal)

2. Ontvangst oproepingsbericht

3. Oproeping door eiser binnen 2 weken na indiening

4. Stellen door gedaagde binnen 4 weken na indiening

5. Bepalen mondelinge behandeling

6. Verweerschrift 6 weken na stellen

7. Mondelinge behandeling 12-14 weken na stellen (MvT)

8. Uitspraak 6 weken na zitting

Basisprocedure (vorderingen, niet kanton)
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• Één stramien voor kanton, bestuursrecht en civiel

• Focus is op de grote aantallen, de statistiek

• Uitgangspunt is bulkzaken en rechttoe-rechtaanprocedures

• Meer complexe zaken zijn niet-geregelde uitzonderingsgevallen

Handels- en vervoerszaken niet de norm,
maar de uitzondering
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“Indien dit met het oog op artikel 19 of met het oog op een goede 
instructie van de zaak noodzakelijk is, kan de rechter op verzoek van 
een partij toestaan of ambtshalve bepalen dat, in afwijking van of 
aanvulling op hetgeen in deze titel is bepaald: 

a. termijnen worden verlengd, 

b. partijen bij nader stuk reageren op elkaars standpunten, 

c. een volgende mondelinge behandeling of andere zitting wordt 
gehouden, 

d. voor, tijdens of na een mondelinge behandeling stukken worden 
ingediend en dat partijen daarop bij nader stuk reageren.” 

Artikel  77t  lid 1 Rv (ontwerp)
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• Complexe zaak in het keurslijf van de basisprocedure?

• Digitalisering: wat als systeem rechtbank niet werkt? (denk aan 
vervaltermijnen)

• Betekeningsperikelen (meer gedaagden)

• Dagvaarden op lange termijn kan niet meer

• Incidenten pas bij einduitspraak beslist

• Handhaving (korte!) termijnen

Enkele aandachtspunten
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Discussie
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