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Betreft: digitaal procederen

Geachte heer Dekker,

Graag breng ik mijn brief van 18 april jl. in herinnering, waarin de NOvA haar teleurstelling heeft
grotendeels voor niets zijn geweest.
Op dit moment wordt door de Raad voor de rechtspraak gewerkt aan een basisplan waarbij de
focus ligt op digitale toegankelijkheid. Volgens de NOvA is dit een goede benadering. Tegelijkertijd
zijn er ook zorgen, zoals of dit systeem wel toekomstbestendig is, of het wel aan sluit op andere
systemen binnen rechterlijke instanties?
Alle rechterlijke instanties, maar ook bestuursorganen bedenken hun eigen (ICT) oplossingen om

tot digitaal procederen te komen. Zij hebben elk een eigen visie, missie, budget en tempo. Digitale
communicatie en digitalisering worden door de Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak

zijn budgetten beschikbaar en wordt doorontwikkeld. Zo zijn er nog tal van voorbeelden. Er
ontstaat een heel pallet aan ICT-varianten voor de procederende advocaat. Het gevolg hiervan is

dat advocaten verstrikt raken in een digitaal woud waar ook de rechtzoekende niet bij gebaat is.
Een geïntegreerde aanpak ontbreekt.

In een recent advies van de Afdeling advisering van de Raad van State werd aandacht gevraagd
voor de rol van de overheid ten opzichte van de burger als het aankomt op digitale communicatie
en gegevensverwerking. De NOvA mist in de digitalisering van de verschillende
onderdelen binnen de rechtspraak in den brede ketenregie en vraagt indringend

aandacht voor regieverantwoordelijkheid. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en u
als eindverantwoordelijke zou een overall visie moeten hebben over hoe de
ketenafhankelijkheid vorm moet worden gegeven.

Bezoekadres

Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
Tel. 070 - 335 35 35
Fax 070 - 335 35 31
Post ,dr es

Postbus 30851

2500 GW Den kaag

www.advocatenorde.n1

NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN

Van de zomer deed ik in Nieuwsuur al een oproep aan u om sturing te geven. Graag treed ik met u
in overleg om de noodzaak tot ketenregie voor de advocatuur, en breder, voor alle betrokkenen
binnen de rechtspleging, te bespreken.
Met vriendelijke groet,

namens de algemene raad

Bart van Tongeren

algemeen deken en portefeuillehouder digitaal procederen

C.c.: programmadirectie IVO van de Raad voor de rechtspraak
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