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Van de redactie

Meer wacht-
woorden  
en meer 
ondernemen

Beveiliging is in, althans het praten er
over. Dagelijks horen we dat hackers 
zich ergens toegang hebben verschaft 
tot dit of dat. Of dat ze dat zouden kun
nen doen. Zo kunnen ze zelfs de oerhol
landse gemalen plat leggen, bleek ver
leden week. Als dan ook nog blijkt dat 
hackers in de VS konden meekijken met 
videoconferenties van advocatenkanto
ren, dan moet de digitale veiligheid van 
advocatenkantoren worden nagekeken. 
Advocaten werken immers zo vaak ver
trouwelijk?
 Nog meer wachtwoorden, nog meer 
pasjes – als het aan de Orde ligt wordt dit 
najaar het beveiligingsniveau van advo
catenkantoren opgevoerd: ‘STORK 3.’
 Die extra zorg voor een tip top bevei
liging past echter niet meer in de porte
feuille van de meeste partners. Want die 
moet aan steeds meer eisen voldoen, zo
veel dat hij of zij eigenlijk geen inhoude
lijk advocaatspecialist meer kan zijn. De 
alleskunner kan niet  meer. De partner 
moet vooral ondernemer zijn – en mis
schien heb je daarvoor ook niet zoveel 
pasjes nodig.

Actualiteiten

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en 
Justitie is voorstander van strafmaatrege
len tegen klagers en advocaten die te vaak 
naar het Europees Hof in Straatsburg 
stappen, ondanks kritiek uit de Kamer. 
Dat bleek begin februari tijdens een over
leg in de Tweede Kamer.
 De minister vindt dat de werklast van 
het EHRM moet worden teruggedron
gen. Daarom gaat hij overleggen met 
de Orde over disciplinaire maatregelen 
tegen advocaten die met ‘overbodige en 
ongegronde zaken’ naar Straatsburg stap
pen. Hij denkt aan asielzaken die advoca
ten aanspannen terwijl de asielzoeker al 

lang vrijwillig is teruggekeerd naar het 
herkomstland. Of aan herhaalde verzoe
ken van advocaten aan het Europese Hof 
terwijl er geen sprake is van nieuwe fei
ten.
 Volgens Opstelten is 97 procent van de 
zaken uit Nederland die bij het Hof wor
den aangespannen ‘kennelijk ongegrond’ 
en wil dat er minder zaken naar Straats
burg gaan. Opstelten is ook voorstander 
van een voorstel uit Duitsland om recht
zoekenden boetes op te leggen als ze zich 
met kansloze zaken in Straatsburg blijven 
melden. De oppositiepartijen typeerden 
zijn voornemens als ‘onliberaal.’

Opstelten wil toch 
‘misbruik’ EHRM
procedures bestraffen

‘Het is heel vervelend voor Henriëtte 
Nakad, de initiatiefneemster achter 
eCourt. Maar ik juich het toe dat de recht
spraak haar gedachte overneemt,’ zegt 
advocaat Mariska Aantjes, tot voor kort 
als geschillenbeslechter verbonden aan 
de online aribiter eCourt. Aantjes rea
geert op een zinsnede in het Jaarplan 
Rechtspraak 2012 over het ‘ekantonrech
ter’project. ‘Dit project ontwikkelt een 

digitale procedure (...) waarin de kanton
rechter in 6 tot 8 weken (...) een uitspraak 
doet. Deze procedure moet model kunnen 
staan voor de algehele vereenvoudiging 
van de civiele procedure die de Recht
spraak nastreeft.’ 
Volgens Aantjes levert de digitale proce
dure in het arbeidsrecht alleen tijdwinst 
op in dagvaardingsprocedures als loon
vorderingen, zaken over concurrentie

bedingen en procedures over kennelijk 
onredelijk ontslag. ‘In ontbindingszaken 
doet de kantonrechter vaak al in zeven 
weken uitspraak na indiening van het 
verzoekschrift.’ Volgens de Raad voor de 
rechtspraak zou het in 2013 mogelijk moe
ten worden om bij de rechtbanken Rotter
dam en Den Bosch daadwerkelijk digitaal 
te procederen bij de ekantonrechter.

• Binnenkort in dit blad een overzicht van waar  
er digitaal kan worden geprocedeerd.

Rechtbank wordt e-court
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