
 
 

      
 

 

 
e-CODEX heeft als doel het verbeteren van grensoverschrijdende 
gegevensuitwisseling in juridische procedures - waarbij burgers, bedrijven 
en overheden zijn betrokken - op een veilige, toegankelijke en 
toekomstvaste manier.  

 
Aanleiding 
Burgers, bedrijven, publieke organisaties 
en overheden krijgen steeds meer 
behoefte aan het makkelijk en veilig 
uitwisselen van informatie binnen Europa. 
Door hoge mobiliteit, Europese integratie, 
toename van commerciële activiteiten 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, net als technische 
systemen. Daardoor is de uitwisseling 
van juridische informatie tussen Europese 
landen niet efficiënt en makkelijk. 

 
 
Om de informatie-uitwisseling op Europees niveau te optimaliseren is verregaande 
samenwerking tussen verschillende juridische instanties vereist. e-CODEX heeft als doel 
deze digitale uitwisseling te vereenvoudigen en veilig vorm te geven.  

 
Voordelen van e-CODEX  
Voor burgers, bedrijven en 
juridische professionals: 

• beter inzicht in de rechtspositie en grotere 
rechtszekerheid; 

• effectievere en efficiëntere afhandeling van 
grensoverschrijdende zaken; 

• betere toegang tot procedures. 
 

 

oor overheden: 
nsoverschrijdende 

 

V
• verbeterde gre

juridische samenwerking; 
• betere interoperabiliteit tussen de

nationale rechtsstelsels; 
• impuls voor de modernisering van 

nationale gerechtelijke systemen. 
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e-CODEX in een notendop 

Project 
e-Justice Communication via Online Data 
Exchange 
 
Projectduur 
3 jaar (2011-2013) 
 
Budget 
€ 14.8 miljoen 
 
Programma 
ICT Policy Support Programme under the 
Competitiveness and Innovation Framework 
Programme (CIP) 



In de praktijk  
Stel, u heeft een keuken gekocht in een ander 
Europees land en de leverancier levert niet 
volgens afspraak. Dan kunt u digitaal de 
buitenlandse leverancier in gebreke stellen. 
Dus niet meer via allerlei instanties (en 
verschillende papieren), maar gewoon achter 
een PC in uw eigen taal. e-CODEX ontwikkelt 
hiervoor het instrumentarium.  
 
Overheden gaan e-CODEX gebruiken voor 
bijvoorbeeld het innen van 
grensoverschrijdende boetes. Heeft u als 
Nederlander te hard gereden in Portugal, dan 
krijgt u in Nederland die boete van de 
Nederlandse uitvoeringsorganisatie: het CJIB. 
 
Betrokken partijen  
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.  
 
Aanpak  
e-CODEX ontwikkelt, test en valideert de 
gemeenschappelijke specificaties voor een 
internationale oplossing voor een scala aan 
juridische vraagstukken. Deze worden gratis 
beschikbaar gesteld. Alle EU-lidstaten, ook die 
niet deelnemen aan dit project, worden 
geraadpleegd over de gemeenschappelijke 
specificaties.  
 
Marktpartijen die diensten willen ontwikkelen 
voor e-CODEX krijgen toegang tot de 
gemeenschappelijke specificaties. 
Referentiematerialen, eisen en richtlijnen 
worden t.z.t. beschikbaar gesteld. Tijdens het 
project wordt een aantal evenementen, 
workshops en overleggen georganiseerd om 
de stakeholders te consulteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijdrage Nederland  
e-CODEX is een LSP en vergt een 
verregaande samenwerking tussen 
Europese landen. Het project is opgedeeld 
in 7 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.  
 
Organisatie Nederland 
De deelnemende partijen binnen het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn; 
• Directie Rechtsbestel (DRB) 
• Justitiële Informatiedienst (JustID) 
• Directie Informatisering en Inkoop (DI&I) 
 

 
Vooruitzicht 
De website van e-Justice is dé portal  
binnen de EU voor een breed scala aan 
juridische kwesties. Het spreekt voor zich 
dat de resultaten op een verantwoorde 
wijze in beheer genomen gaan worden, en 
dat er continu afstemming is met het  
e-Justice portaal om te komen tot het 
integreren van de functionaliteit van e-
CODEX.  
 
 
Meer informatie 
http://justitieweb.minjus.nl/eCODEX  
www.e-codex.eu, www.ejustice.eu
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