
e-CODEX  

Complex, diffuus en ontoegankelijk; beschouwingen van burgers, (juridische) 

beroepsgroepen en overheden over grensoverschrijdend rechtsverkeer. Ook de 

Europese Commissie deelt deze mening. Op 1 december 2010 gaf zij het startschot voor 

het eerste grootschalige juridisch Europees project: e-CODEX. Het driejarig project e-

CODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange) richt zich op het 

verbeteren van het grensoverschrijdende rechtsverkeer. 

Doel e-CODEX  

Burgers, bedrijven, publieke organisaties en overheden krijgen steeds grotere behoefte aan 

het makkelijk en veilig uitwisselen van informatie binnen Europa. Ook het ministerie van 

Veiligheid en Justitie (VenJ). Door hoge mobiliteit, Europese integratie en procedures met 

grensoverschrijdende effecten wordt deze behoefte alleen maar groter. Niet alleen de taal 

binnen Europa is verschillend. Regels en wetten zijn soms net even anders, en ook de 

technische systemen zijn niet altijd gelijk. De informatie-uitwisseling is momenteel niet 

efficiënt en makkelijk. 

Informatie-uitwisseling op Europees niveau vereist verregaande samenwerking tussen 

verschillende nationale rechtsstelsels. Het project e-CODEX zal deze digitale uitwisseling 

vereenvoudigen. 

e-CODEX in de praktijk  

Het project e-Codex staat dus aan de lat om veilig, betrouwbaar en grensoverschrijdend 

elektronisch verkeer te faciliteren in juridische procedures waarbij overheden, burgers en 

bedrijven zijn betrokken. 

Maar wat merk je er nu van? Hieronder mogelijke toepassingen. 

* Stel je merkt op een luchthaven dat je (buiten je schuld) een koffer bent kwijtgeraakt. Dan 

kan je digitaal een financiële vergoeding aanvragen. Dus niet meer via allerlei instanties (en 

verschillende papieren), maar gewoon achter een PC kun je het afhandelen. Of je hebt een 

keuken gekocht in een ander Europees land en de leverancier levert niet. e-CODEX 

ontwikkelt de instrumenten om de leverancier in gebreke stellen. 

* Overheden gaan de toepassing van e-CODEX gebruiken voor bijvoorbeeld het innen van 

grensoverschrijdende boetes. Heb je als Nederlander te hard gereden in Portugal, dan krijg je 

in Nederland die boete van de Nederlandse autoriteit het CJIB. 

Van justice naar e-Justice  

Het e-CODEX consortium heeft in de afgelopen maanden gewerkt aan generieke eisen en de 

beschrijving van de randvoorwaarden voor de realisatie van e-CODEX. Naast de juridische 

aspecten is de basis IT-architectuur beschreven en zijn de eisen voor de 

informatiebeveiliging, elektronische identiteiten, infrastructuur en semantiek geformuleerd en 

vastgesteld. Samenwerking is noodzakelijk binnen het consortium maar belangrijker nog 

voor de realisatie van succesvolle en duurzame technische oplossingen is de samenwerking 



met de juridische beroepsgroepen, IT-industrie, onderzoekers en tal van andere 

overheidsorganisaties. 

Organisatie en planning  

Naast de deelnemende landen en de EU-instellingen, is samenwerking met de juridische 

beroepsgroepen, IT-industrie, onderzoekers, tal van andere overheidsorganisaties en andere 

LSP's (Large Scale Project) van fundamenteel belang voor een succesvolle technische 

oplossing. 

Bijdrage Nederland e-CODEX is een LSP en vergt een verregaande samenwerking tussen 

Europese landen. Het project is opgedeeld in zeven werkpakketten. Nederland is 

verantwoordelijk voor 'document standaarden en semantiek'. 

Om informatie uit te kunnen wisselen, moeten we elkaar begrijpen. Bedoelen we wel 

hetzelfde? Bijvoorbeeld 'EPO' is bekend als doping in de wielersport, maar ook het acroniem 

voor European procedure for Payment Order. Het omgaan met deze betekenisverschillen is 

'semantische interoperabiliteit'. Deze verschillen in betekenis moeten overbrugd worden, net 

als verschillen in taal en systemen. 

Nederland zal hiervoor een methodiek opzetten en de specificaties en randvoorwaarden 

beschrijven om uitwisseling van informatie tussen de verschillende elektronische systemen - 

die juridische procedures raken - mogelijk te maken. 

Work package  Korte duiding van de inhoud  Leiderschap  

WP 1 - Project 

Administration 
Projectmanagement Duitsland 

WP 2 - Communication 
Organiseren en onderhouden van contacten met 

doelgroepen en propageren van de oplossingen. 
Roemenië 

WP 3 - Pilot 
In de praktijk toetsen van oplossingen die work 

packages 4 - 7 opleveren 
Frankrijk 

WP 4 - Identity and 

signature 

Zorgdragen voor oplossingen voor een optimale 

betrouwbaarheid van identiteiten en de informatie-

uitwisseling 

Estland 

WP 5 - Exchange of 

documents and data 

Zorgdragen voor de technische infrastructuur 

waarlangs de informatie-uitwisseling zal verlopen 

Spanje 

Oostenrijk 

WP 6 - Document 

standards and semantics 

Zorgdragen voor eenduidige afspraken over 

semantiek en documentstructuren 
Nederland 

WP 7 Architecture 
Opzet van kaders ter beoordeling van de producten 

die de work packages 4-6 opleveren 
Italië 

 

Betrokken nederlandse partijen  

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (MinVenJ) is de deelnemer namens Nederland. De 

deelnemende partijen binnen MinVenJ zijn; 

- directie Rechtsbestel (DRB); 



- Justitiële Informatiedienst (JustID); 

- directie Informatisering en Inkoop (DI&I). 

Namens DRB is Ronald van den Hoogen gedelegeerd opdrachtgever. DI&I is opdrachtnemer 

voor WP6. 

Contact  

Voor meer informatie:  

Website: www.e-codex.eu 

E-mail: projecte-CODEX@minvenj.nl 
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