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De komst van de Ameri-
kaanse fi rma’s heeft de 
markt volledig veran-
derd. Als ze toonaange-
vende fi rma’s in Parijs 
willen worden, zijn ze 
daar sterk genoeg voor. 
Zij zijn rijk, wij zijn 
arm. Jean Pierre Martel, 
het Financieele Dagblad, 
8 augustus

Maar als onze cliënten 
bereid zijn van hun 
zaak meer te maken 
dan een individueel 
geval, zijn we er niet te-
gen dat bepaalde zaken 
gemediatiseerd wor-
den. Raf Jespers van het 
activistische Belgische 
advocatenkantoor Pro-
gress Lawyers Network 
legt uit met welke stra-
tegie uitzetting van een 
Ecuadoriaans meisje 
werd voorkomen. NRC 
Handelsblad, 11 augustus

Mannen kiezen vaker 
voor de betekenisge-
richte strategie. Zij leg-
gen verbanden en bren-
gen structuren aan in 
de stof, en staan kritisch 
tegenover de inhoud. 
Deze leertechniek 
werpt minder vruchten 
af. Promovenda Sabine 
Severiens legt uit waar-
om vrouwen sneller 
studeren dan mannen, 
Trouw, 11 augustus

Zo heb ik een keer een 
zaak meegemaakt waar-
bij zowel de advocaat 
van de verdachte – een 
bekende strafpleiter 
– als de advocaat-gene-
raal met een vrouwe-
lijke raadsheer het bed 
had gedeeld. Iedereen 
wist daarvan. Behalve 
de verdachte waar-
schijnlijk. Wicher Wed-
zinga, Nieuwe Revu, nr. 33 
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Er hangt een toga op de ka-
mer in het gerechtsgebouw, 
maar De Graaf haast zich te 
zeggen dat die niet van haar 
is. Ze is geen rechter, maar 
afkomstig van de stiching 
Intermin jr. Sinds anderhalf 
jaar werkt ze mee aan het 

door de Raad voor de recht-
spraak geïnitieerde project 
digitaal procederen.
Dat omvat vier deelprojecten. 
In Rotterdam gaat het om het 
digitale dossier in mededin-
gings- en telecomzaken, in 
Dordrecht gaat aan het eind 
van het jaar een proef van 
start met digitaal procederen 
in zaken tegen de gemeente 
en de sociale dienst, en Breda 
gaat experimenteren met het 
digitaal instellen van beroep 
in zaken tegen het UWV. Het 
laatste project is een wetge-
vingstraject: de Algemene 
wet bestuursrecht moet wor-

den aangepast zodat digitaal 
procederen ook wettelijk is 
afgedekt.
Het Rotterdamse project is 
het verst gevorderd, want 
al daadwerkelijk gestart. Er 
zijn inmiddels een zestal di-
gitale dossiers aangelegd. De 
Nederlandse Mededingings-
autoriteit (NMa), de OPTA 
en een aantal advocatenkan-
toren werken mee aan het 
project. Dat zijn, mede gelet 
op het soort zaken, veelal 
grotere kantoren die al in een 
volledig digitale omgeving 
werken, vertelt De Graaf.

De stukken voor het digitale 
dossier worden via een be-
veiligde SSL-verbinding aan-
geleverd. Een dergelijke ver-
binding wordt ook gebruikt 
bij bijvoorbeeld internetban-
kieren. Na het intoetsen van 
inlognaam en wachtwoord, 
krijgt de deelnemer een ‘one 
time password’ toegezonden 
via een speciaal apparaatje. 
Die code toets de deelnemer 
in, en hij is binnen. Vanaf 
dat moment kan hij stukken 
aanbieden voor opname in 
het dossier. Andere partijen 
worden via e-mails op de 
hoogte gesteld van de aan-

passingen in het dossier. Er is 
een speciale voorziening voor 
‘geheime’ stukken op grond 
van artikel 8:29 Algemene 
wet bestuursrecht. Die zijn 
uiteraard niet zichtbaar voor 
de wederpartij.
Het digitale dossier vergt 
wel een en ander van het 
computersysteem van de 
deelnemers. De stukken 
moeten vanwege de bevei-
liging als pdf-fi les worden 
aangeleverd, en een stevig 
mededingingsdossier haal je 
niet zomaar even binnen met 
een inbelverbinding. Ook 
moet er een goede virusscan-
ner worden gebruikt.
De Graaf verwacht in Rotter-
dam geen problemen op dit 
punt, aangezien telecom- en 
mededigingszaken meestal 
worden gedaan door grote 
kantoren die de automa-
tisering meer dan op orde 
hebben. ‘Bij de pilot in Dor-
drecht zijn op dit punt mis-
schien wat meer problemen 
te verwachten. Immers, het 
gaat om zaken tegen de ge-
meente, en daar zijn ook veel 
kleinere kantoren bij betrok-
ken,’ aldus De Graaf.
Het is de bedoeling dat in 
Rotterdam ook ‘digitale zit-
tingen’gaan plaatsvinden. 
Daartoe wordt een speciale 
zittingszaal ingericht. Pro-
cesdeelnemers krijgen een 
eigen beeldscherm, waardoor 
passages uit het dossier voor 
iedereen direct leesbaar zijn. 
‘Tijdens de zitting geen 
gerommel meer in papieren 
dossiers,’ vat De Graaf samen.

(LW)

Digitaal procesdossier van start
De sector bestuursrecht van 

de Rechtbank Rotterdam is 

onlangs gestart met de pilot 

‘digitaal dossier’. Wat behelst 

deze pilot? Interim projectlei-

der Kyung de Graaf legt uit.
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