
Dit hebben we gehoord van de interne gebruikers: korpschefs, beroepsmagistraten, lekenrechters, plaatsvervangende 
magistraten, (hoofd)griffiers, griffiepersoneel, referendarissen, leden van het Openbaar Ministerie, ...

College van de hoven en rechtbanken

Project uitgevoerd op initiatief van het College van de hoven en rechtbanken

Wensen vanuit het huidige proces

Digitalisering burgerlijke zaken
Tijdens de veldstudies werden verschillende gebruikers 
geraadpleegd en werden hun behoeften gerapporteerd.Inzichten interne gebruikers

Algemene wensen

Verzoekschrift op 
tegenspraak 2

Gezamenlijk 
verzoekschrift 3

Dagvaarding 4

Opening van het 
dossier 9

Inschrijving 

op de rol 8

Opsporingsonderzoek 

Openbaar Ministerie /


Auditoraat
7

Kennisgeving van 
de oproeping 10

Neerlegging van 

het verzoekschrift 

op de griffie 
5

Neerlegging van 

de dagvaarding 


op de griffie
6

Betekening / 
kennisgeving van 

het vonnis
49

Verzending 
uitvoerbare titel 51

Uitspraak van 

het vonnis 46

Inleidings-

zitting

11

Pleitzitting

32

Inberaadneming

39

Vonnis

45
Instelling van  
de vordering

1

Niet verschijning 
(verstek) 12

Verschijning van de 
partijen 13

Korte debatten 14

Instaatstelling van 
het geding 15

Akkoord van de 
partijen over het 

tijdsverloop
19

Beslissing van de 
rechter over het 

tijdsverloop
20 Tijdsverloop van de 

rechtspleging 22

Gezamenlijk verzoek om 
rechtsdagbepaling 21

Advies Openbaar 
Ministerie / Auditoraat 34

Doorhaling 

op de rol 35

Doorhaling 

op de rol 16 Conclusies van 


de partijen 25 Syntheseconclusies 27

Mededeling aan 

de partijen 30 Verwijzing naar 


de rol 31 

Tussenvonnis(*) 29

Mededeling van 

de stukken 23

Replieken 36 Sluiting van de 
debatten 37Debatten en 

pleidooien 33 Vaststelling voor 
uitspraak 38

Toevoeging aan 

het dossier en 

inventaris
26 Neerlegging van 


de dossiers 28Mededeling aan de 
tegenpartij 24

Verwijzing 

naar de rol 17

Kort uitstel 18

Bestuderen van 

het dossier 40

Voorbereiding / 
motivering van het 

vonnis
44

Nieuw en ter zake 
dienend stuk? 41

Verzoek tot 
heropening 42

Tussenvonnis 43

Hoger beroep 
binnen de termijn 52

Aanvraag 
uitvoerbare titel 48

Uitlegging / rechtzetting 50

Blijvende saisine 47

Kracht van 
gewijsde 53

Verwerking na 

het vonnis 54

Overdracht / 
archivering van het 

dossier
55

Uitvoering van het 
vonnis

56

Hoger beroep

57

Mogelijk vonnis

Toegewezen

Afgewezen

Nee

Ja

Monitoring

Werklast

Zicht op type werklast, 
grootte en evolutie 
van werklast, vooral 
van het rechtscollege 
en de kamers in hun 
geheel, eventueel van 
de individuele rechter 
en griffier (privacy uit 
te klaren)

Statistieken 
dossiers

Zicht op het traject en 
de doorlooptijd van 
dossiers 



Genereren van 
statistieken per 
maand en per jaar



Evoluties doorheen de 
jaren

Dossier

Prioriteit

Volledig digitaal 
dossier

Navigatie

Makkelijke en snelle 
navigatie tussen en in 
dossiers, inclusief 
stukken en conclusies

Toegang

Gedeeld dossier met 
verschillende 
toegangsrechten 
afhankelijk van de 
functie en (sub)rol

Overzicht

‘Track and trace’ voor 
het opvolgen van de 
status van het 
dossier: algemene 
status (open, naar de 
rol, hangend, ...) en 
status in de procedure 
(inleiding, in beraad...)

Samenwerking

Chat en/of 
werkgroepen binnen 
een dossier

Hulp

Gedeelde woorden- en 
afkortingenlijst

Communicatie

Officieel e-mailadres 
voor leken- en 
plaatsvervangende 
rechters

Tekstverwerking

Tekstinvoer zo 
gemakkelijk mogelijk 
maken

 Mogelijkheid om 
teksten te dictere

 Teksten uit 
stukken en 
conclusies kunnen 
kopiëren

Algemene 
digitale 
functionaliteiten

Digitale handtekening 
en digitaal betalen

Materiaal

Tablet met 
schriftherkenning, 
inclusief digitale 
handtekening en 
manuele 
handtekening (via een 
pen op het tablet), 
onder meer voor 
plaatsbezoeken

a b c d e f g h i j k

Specifieke wensen van de gebruikers
Per stap in de huidige procedure

a Procedure 
opstarten

Inzetten op maximaal digitaal 
inleiden en neerleggen

Bericht naar deurwaarder 
indien dagvaarding niet 
correct is

Bericht naar partijen indien 
verzoekschrift niet correct is

b Overzicht 
neerleggingen

Indeling van neerleggingen:  
hoedanigheid partij, aard van 
geschil, urgentie, pro-deo, 
afkomstig van andere 
rechtbank, ...

Automatische aanduiding 
datum binnenkomst en 
digitale handtekening

c Opening dossier

Bij opening dossier worden 
gegevens automatisch 
ingevuld of binnengetrokken, 
inclusief domicilie (voor 
communicatie)

Hulp bij controle volledigheid 
dossier met een automatisch 
bericht naar partijen indien 
dossier niet volledig is. Ook in 
de volgende stappen.

Optionele extra hulp en uitleg 
bij openen dossier

d Planning eerste 
zitting

Dynamische en intelligente 
planning met alle betrokkenen 
(partijen/advocaten, rechter, 
griffie, ...)

 Mogelijkheid om optionele 
datum aan te duide

 Zicht op werklast en 
belangenconflicten 
(magistraten en griffiers, 
per kamer) en bijkomend 
domeinkennis van 
magistraten

 Planning in bulk voor 
gelijkaardige dossier

 Automatische inschatting 
duur zitting

Intelligente opvolging 
planning

 Melding naar 
partijen/advocaten over 
vrijgekomen tijdslo

 Aanvragen wijziging 
datum, plaatsvervanger

Het systeem houdt rekening 
met de vraag tot 
automatische planning van de 
inleidingszitting

h Zitting

Start zitting

Overzicht zittingen van de dag

Mogelijkheid tot digitale 
zitting, te bepalen door 
rechter

Overzicht zittingen per datum

Tijdens zitting

Digitaal tonen en ‘doorgeven’ 
stukken

Papier toegelaten voor grote 
dossiers en relevante stukken

Raadplegen wetteksten en 
databank vonissen

Mogelijkheid om tijdens de 
zitting documenten en 
stukken in andere formaten 
toe te voegen aan het dossier

Beraadslaging

Aparte, absoluut veilige en 
confidentiële werkruimte voor 
beraadslaging met meerdere 
rechters

e Inleidingszitting

Start zitting

Digitaal vooringevuld 
zittingsblad met mogelijkheid 
om volgorde te veranderen

Digitale aanwezigheidslijst

Checklijst (of andere 
informatie) om te bepalen of 
dossier gepleit kan worden op 
de zitting

Tijdens zitting

Digitaal nota’s nemen: rechter 
en griffier

Mogelijkheid om een zitting 
op te nemen en toe te voegen 
aan het dossier

Einde zitting

Gedeeld en ondertekend 
digitaal PV

Mogelijkheid om een 
bemiddelaar aan te wijzen en 
de zaak voor bemiddeling 
door te verwijzen

f Opbouw dossier

E-inventaris van de stukken en 
conclusies (inclusief aantal 
pagina’s) met 
doorzoekmogelijkheid (via 
OCR)

Melding bij te laat 
binnengekomen conclusie

Toevoegen aan het dossier 
van documenten en stukken 
in andere formaten (bv. video)

Uitwisseling conclusies met 
advocaten

Link tussen applicatie 
boekhouding en dossier: in 
dossier alle boekingen 
betreffende het dossier 
kunnen zien

Overzicht van experts, tolken, 
curatoren (inclusief informatie 
en werklast), toegang tot 
nationaal register voor 
gerechtsdeskundigen en voor 
beëdigd vertalers, tolken en 
vertalers-tolken

k Einde procedure

Automatisch digitaal 
archiveren bij afsluiting

Automatische communicatie 
met advocaten of partijen bij 
weglating van de rol

Bij hoger beroep: digitaal 
doorgeven van het dossier

Eenvoudige aflevering van 
uitgiften, afschriften, 
uittreksels, attesten en 
certificaten

j Verwerking 
vonnis

Automatische mail naar alle 
partijen

Kunnen zien naar wie het 
vonnis werd doorgestuurd 

Opslaan belangrijk vonnis in 
databank

Financiële verwerking, zoals: 
gegevens voor de inning van 
het rolrecht; bijdrage fonds 
doorsturen naar de bevoegde 
instanties; indien van 
toepassing, rolrecht in debet 
boeken op de rekening van de 
rechtsbijstand 

i Opstellen vonnis

Opvolgen deadline voor 
uitspraak vonnis

Templates en redactionele 
richtlijnen voor vonnis, waarbij 
eigen invulling mogelijk blijft 
binnen bepaalde grenzen 
(zoals wetgeving, structuur)

Automatisch invullen 
gegevens en elementen uit 
dossier

Optionele extra hulp en uitleg
bij nakijken vonnis, bv. aan de 
hand van een checklist

Makkelijker raadplegen van 
wetteksten en juridische 
bibliotheken (intern en extern)

Automatische opvolging 
verslag expert (binnen 
termijn)

Zien wie de uitgifte van het 
vonnis heeft aangevraagd

g Planning 
pleitzitting

Dynamische en intelligente 
planning met alle betrokkenen 
(partijen/advocaten, rechter, 
griffie, ...)

 Zicht op werklast 
(magistraten en griffiers, 
per kamer

 Kunnen zien of advocaten 
elders gepland zijn

Professionele rechters / raadsheren

Korpschef

Niet professionele / plaatsvervangende rechters en raadsheren

Hoofdgriffier

Griffier hoofd van dienst

Griffie

Openbaar Ministerie & arbeidsauditoraat

Referendaris

Boekhouder


