
 

  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum 

24 april 2018 
 
Onderwerp 

Reactie NVvR op ontwikkelingen programma KEI 
 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Onlangs bent u als Kamer geïnformeerd over de stand van zaken inzake het programma Kwaliteit en 

Innovatie (KEI). Als beroepsvereniging van rechters en officieren van justitie wil de Nederlandse 

Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) u graag haar zienswijze hierover meegeven. Wellicht kan dit 

behulpzaam zijn bij uw voorbereiding op het AO Rechtspraak op 25 april aanstaande.  

 

Over de NVvR 

De NVvR verenigt de magistraten van Nederland: circa 80% van alle rechters en officieren van justitie 

is lid. De NVvR adviseert als beroepsvereniging gevraagd en ongevraagd over wetsvoorstellen en 

vertegenwoordigt de werkvloer van magistraten in de rechtspraak en daarbuiten. Bij haar advisering 

en vertegenwoordiging neemt zij steevast toegankelijkheid en kwaliteit van de rechtspraak als 

uitgangspunt, gecombineerd met praktische uitvoerbaarheid voor de mensen van de rechtspraak.  

 

Digitaliserings- en vernieuwingsoperatie KEI 

Vanzelfsprekend betreurt de NVvR de ontstane situatie rondom KEI. Dat delen wij met alle betrokken 

partijen in de rechtspraak. Niettemin achten wij het van belang om enkele beelden die ten onrechte 

gerezen kunnen zijn over de appreciatie van KEI door de werkvloer te corrigeren.  

 

Rechtzoekenden in Nederland hebben recht op onafhankelijke, toegankelijke en kwalitatieve 

rechtspraak. Een rechtspraak die bij de tijd is, gemoderniseerd en gedigitaliseerd. Alle medewerkers 

in de rechtspraak, zowel rechters, raadsheren als niet-magistraten, zien digitalisering als een 

belangrijke opdracht vanuit de samenleving. En, niet te vergeten, wenselijk en noodzakelijk voor 

henzelf. Digitalisering kan immers kwaliteit bevorderen, werkdruk verlagen, de toegankelijkheid voor 

rechtzoekenden vergroten en de snelheid van zaken opvoeren. Stuk voor stuk wensen van 

professionals van de werkvloer in de rechtspraak.  
  

 
Aan de J&V-woordvoerders 
van de Tweede Kamer  
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De werkvloer wil en durft te veranderen 

Hier en daar duikt het beeld op van een tegenstribbelende werkvloer die vernieuwingen niet wil 

omarmen. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Veel rechters en andere medewerkers in de 

rechterlijke organisatie hebben de laatste jaren met enthousiasme en grote mate van inzet 

meegewerkt aan de eerste pilots in KEI en aan de invoering daarvan in verschillende rechtsgebieden 

met als doel KEI een succes te maken. Verder tonen ook de recente ontwikkelingen in bijvoorbeeld 

het mondeling vonnis wijzen, projecten om uitspraken voor rechtszoekenden toegankelijker te 

maken, de experimenten van de spreekuurrechter en binnenkort de buurtrechter en de nieuwe 

regievoering door de rechter aan dat de werkvloer wíl en dúrft te veranderen. Dat de rechter, vanuit 

diens verantwoordelijkheid voor de rechtszoekende, niet zomaar overstapt naar een nieuw systeem 

met ‘bugs’ en minder rechterlijke ruimte, zou eerder aangemoedigd dan ontmoedigd moeten 

worden. Uit recente interviews met de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak blijkt dit gelukkig 

een inmiddels gedeelde visie.  

 

Delen alle partijen dezelfde probleemanalyse? 

De minister heeft onlangs stevig ingegrepen door de verdere ontwikkeling van KEI stil te leggen. Dit 

deed hij op basis van het rapport van TRConsult en omdat hij niet overtuigd werd door de 

uitgebreide reactie van de Raad voor de rechtspraak. Dat is zorgwekkend. De NVvR zou zich kunnen 

voorstellen dat, vóórdat er verdergegaan wordt en er nieuwe keuzes gemaakt worden, er nader 

onderzoek nodig is. Een ‘quick scan’ kan immers maar een deel van de benodigde analyse bieden. Dit 

wordt in de aanbevelingen van TRConsult ook bevestigd.  

 

Zo kan ook recht worden gedaan aan de opmerking van de presidenten die zich te weinig herkennen 

in het rapport waar het gaat over hun eigenaarschap. Het is immers van groot belang dat alle partijen 

dezelfde probleemanalyse delen en een bijdrage aan de oplossingen kunnen leveren. Zo kan ook 

worden verhelderd of de opmerkingen van TRConsult over “taakvolwassenheid” inderdaad alleen de 

ICT-organisatie betreft of de gehele besluitvormingsdriehoek; daarmee ook doelend op die van de 

gerechten en de Raad voor de rechtspraak. En, nog belangrijker, hoe kan de rechtspraak deze klus in 

de toekomst wél aan? 

 

Cultuuromslag of juiste volgorde? 

Het rapport van TRConsult spreekt over een benodigde cultuuromslag. Gelet op het unieke aspect 

van de rechtspraak, waarbij de rechter zelf verantwoordelijk is voor meer dan alleen de 

werkzaamheden ter zitting, is dat wat de NVvR betreft een te snelle conclusie. De inrichting van de 

werkprocessen wordt sinds de invoering van het integraal management door rechters immers als 

hun verantwoordelijkheid gezien. En hoe borg je de onafhankelijkheid van de rechtspraak als 

anderen verantwoordelijk zijn voor hóe je je werk doet?  

 

Kijkend naar de koppeling met KEI stelt de NVvR zich de vraag of de genomen verantwoordelijkheid 

voor de werkprocessen óf de combinatie van vereenvoudigen en tegelijk digitalisering het probleem 

heeft veroorzaakt? Mag van rechterlijke professionals niet juist verwacht worden dat zij in een vroeg 

stadium wijzen op concrete risico’s bij digitalisering van voor hen essentiële werkprocessen? Juist 

van hen is die inbreng hard nodig en waardevol. Het probleem lijkt eerder dat het lastig is gebleken 

deze werkprocessen te vereenvoudigen en te digitaliseren. Dat wil nog niet zeggen dat de huidige 

werkprocessen ondeugdelijk zijn. De NVvR vraagt u om dit onderscheid te blijven maken.  

 

Toen KEI nog in de startblokken stond hebben velen, waaronder de Raad van State, ervoor 

gewaarschuwd de modernisering van de processen en de digitalisering daarvan niet tegelijkertijd te 

doen. Dat is geen wijsheid achteraf. De NVvR hoopt dat dit principe ditmaal wél als uitgangspunt 

genomen wordt bij de nieuwe start of het vervolg.  



3 

 

 

Governance 

Het rapport van TRConsult wijst verder op een probleem in de governance. Dit is voor iedereen die 

werkzaam is in de rechtspraak een herkenbaar punt. Onlangs hebben de vertegenwoordigende 

organen in de rechtspraak in een gezamenlijke brief een oproep gedaan aan de Raad voor de 

rechtspraak en de Presidentenvergadering om hier écht aandacht aan te besteden. Gelukkig hebben 

zij deze oproep positief ontvangen en zijn er gesprekken gestart. Echter, het is voor iedereen helder 

dat de besluitvorming in de rechtspraak diffuus is. De inrichting van de besluitvorming rondom het 

programma KEI is geen uitzondering, maar eerder een gevolg van de reguliere inrichting van de 

rechtspraak. Dit vergt derhalve een veel breder gesprek dan een gesprek over de governance van KEI 

alleen. Het gaat ook over de governance bij tal van andere gerecht overstijgende issues, zoals het 

voorkomen van het tekort aan rechters, de invoering van de herziene gerechtelijke kaart of de 

professionele standaarden en het Landelijk Programma Organisatie van Kennis. De NVvR zou zich 

kunnen voorstellen dat gesprekken over de verbetering van governance in de rechtspraak in brede 

zin door uw Kamer worden aangemoedigd.  

 

Hoe verder? 

Het is geen eenvoudige opgave, noch voor de rechtspraak als voor de politiek, om nu een juiste route 

voorwaarts te bedenken. De actievere rol die de minister voor zijn departement lijkt voor te staan, 

geeft de NVvR aanleiding om te vragen om grote voorzichtigheid. Immers, wanneer geconstateerd 

wordt dat een (groot) deel van de problematiek veroorzaakt is doordat er inhoudelijk onvoldoende 

keuzes gemaakt zijn of gemaakt kúnnen worden, geeft dat de minister een rechtsstatelijk zeer 

moeilijke positie. Het onderscheid bedrijfsvoering en onafhankelijke rechtspraak is bij dergelijke 

operaties namelijk niet eenvoudig te maken.  

 

In de brief die de Raad voor de rechtspraak schreef op 10 april wordt gepleit voor extern toezicht. 

Hoewel niet helemaal zeker is wat de huidige betekenis van deze brief is gelet op het recente besluit 

van de minister, wil de NVvR dit initiatief van harte ondersteunen. Ook biedt zij zich aan om in deze 

review board plaats te nemen.  

 

Zoals altijd is de NVvR graag bereid nadere toelichtingen te geven. Hiervoor kunt u contact opnemen 

met haar directeur Geert van Rhee, via g.van.rhee@rechtspraak.nl en (06) 270 46 986.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur, 

 

 

Roel Dona 

wnd. voorzitter 

mailto:g.van.rhee@rechtspraak.nl

