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Waarom e-Court
Missie: eenvoudige, begrijpelijke, betaalbare, moderne digitale rechtspraak. 

“Procederen tijdrovend en geldverslindend? Dat is nu verleden tijd”

– Deskundige arbiters (minimaal 15 jaar werkervaring)
– Afdwingbaar vonnis 

• binnen een redelijke termijn (maximaal 8 weken)
• tegen een zeer lage prijs

– Maatschappelijke insteek, gericht op:
• gelijkwaardigheid van de partijen, 
• een goede/nette behandeling van de gedaagde, 
• Uitspraak binnen een redelijke termijn, 
• dit alles alles conform artikel 6 EVRM & artikel 17 Grondwet

Op de site www.e-court.nl staat veel nuttige en duidelijke informatie.



Easy does it!



Ontwikkelingen digitaal procederen
• 1970 – overheid probeert rechtspraak te moderniseren en digitaliseren, maar lukt niet
• 2010 lancering e-Court (eerste grootschalige alternatief kantonrechter)
• 2011 Vredespaleis “Global Innovating Justice Award”
• 2011 MvV&J lanceert nieuwe innovatie agenda, en forceert arbitrage als grondslag bij 

e-Court (i.p.v. bindend advies)
• 2011 Aankondiging start KEI 2013 

– Digitaal procederen

– Een vonnis in acht weken

– Eenvoudig, begrijpelijk, transparant

• Vertraging lancering KEI 2014, 2015, 2016, 2017…. 
…. en nu in fases ingevoerd

• 2011 – 2016 e-Court getest en doorontwikkeld in de praktijk
• 2016 e-Court grootste private rechtbank van Nederland
• 2017 nieuw platform e-Court (OutSystems/Atos)
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Kostenvoordeel

Hoogte vordering Rechtbank e‐Court

< €.500 € 117 € 85 (ex BTW)

€501 ‐ €.5.000  € 470 € 85 (ex BTW)
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Dit zijn de kosten van een afdwingbare einduitspraak.

Er zijn geen indicaties dat de publieke rechtspraak de griffierechten gaat 
verlagen voor haar eigen (toekomstige) digitale procedures.



Ervaringen GGN
In 2016 is e-Court een ‘proven concept’ voor GGN 

– Digitale uitwisseling tussen GGN, debiteuren en e-Court sinds begin 2015.
– De aanpak van e-Court is nu ook door GGN getest en heeft zich bewezen.
– Voorspelbaarheid in tijd en voorgeschreven processtappen leiden tot enorme 

vereenvoudiging van interne handeling.
– GGN en e-Court hebben geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het systeem om nog 

meer gegevens nog verder geautomatiseerd te kunnen uitwisselen. e-Court realiseert 
verbeteringen in werkprocessen en data-uitwisseling en luistert naar de wensen van 
gebruikers.

– e-Court is de grote innovator, op afstand gevolgd door andere private en publieke  
organisaties (zie ’innovatie’ e-kantonrechter). 
Top 3 Global Innovating Justice Award Winner (Vredespaleis, Den Haag, juni 2011). 
De innovaties van e-Court gaan onverminderd door (zie kostenvoordeel 2016/2017).

– Gunstig neveneffect: 
Aantal procedures daalt 
Aantal schikkingen stijgt.
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Ervaringen GGN (2016)
In 3.000+ dossiers een oproepingsexploot uitgebracht (vergelijkbaar met dagvaarding) 

• In de maand bedenktijd heeft 40% (!) alsnog volledig betaald of een regeling getroffen 
(vergelijk de kantonrechter in 2016: 12%) 

• Na 1 maand zijn in 60% van de gevallen, betrokkenen uitgenodigd voor de procedure

• Door het oplossingsgerichte denken en handelen jegens de gedaagden nagenoeg 
geen verweren binnen de procedure (jaargemiddelde verweer: 2,2%). 

• De verweren die wel zijn gevoerd, zijn meer ‘amicaal’ en constructief dan in de 
traditionele rechtspraak. Gedaagde voelt zich gehoord en gerespecteerd.

• Interne handeling minimaal. Bijv. repliek in een fractie van de tijd tov kanton. Zittingen 
zonder reistijd.

• Ook overigens geen negatieve ervaringen met debiteuren of derden: private 
rechtspraak wordt ook door hen ervaren als een volwaardig alternatief.

• Het arbitrale vonnis is bij verstek conform eis (en derhalve vergelijkbaar met een 
verstekvonnis van de overheidsrechter), en ook bij verweer is de uitkomst conform de 
praktijk en jurisprudentie van de overheidsrechter.



2017: a ‘proven concept’



Innovation mindset legal
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Cultuur bij e-Court
• Werken aan een – meer – rechtvaardige samenleving
• Geschiedenis schrijven, nieuwe dingen (blijven) proberen
• Plezierige werkomgeving
• Arbiters zijn ‘oude rotten in het vak’, maar ook 'pioniers' met een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel en met idealen
• Onafhankelijk, maar dan écht!

Support van stakeholders/ambassadeurs
• Eisende Partijen en hun deurwaarders
• Gedaagden en hun vertegenwoordigers
• Atos
• Outsystems



To do lijst
Er is één voorwaarde om te kunnen starten met e-Court: een overeenkomst tussen partijen. 

Hoe?
– De mogelijkheid opnemen in algemene voorwaarden

Voorbeeldclausule:
Als u onze facturen niet op tijd betaalt, kunnen wij een procedure starten bij Stichting E-Court (e-
Court) om deze te innen. U heeft in dat geval vanaf de oproeping een maand de tijd om alsnog 
te kiezen voor behandeling door de kantonrechter. De wettelijke regels en het toepasselijke 
procesreglement (zie www.e-court.nl ) zijn op de procedure bij e-Court van toepassing.

Aandachtspunten: 
• Naar e-Court is altijd een optie, en nooit een verplichting.

• Deurwaarder zorgt voor naleving wettelijke bedenktermijn van een maand
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De toekomst

Onderwerpen 2018 - 2020
• Verder bespreken:

– Kosten & oproeping
– Verkoop vorderingen/no cure no pay constructies
– Verbeteringen?

• Nieuwe procedures:
– geschillencommissie voor consumentenklachten
– hoge hoofdsommen (€ 5.000,00 - € 1 mln.)
– internationale arbitragegeschillen



Nominations and Awards

Top 3 Global Award Winner 
Innovating Justice Awards 2011

Nominated 2011




