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Stand van zaken digitaal toezicht op
professionele bewindvoerders
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In deze nieuwsbrief
• Stand van zaken digitaal
toezicht op professionele
bewindvoerders
• Experts over afhandelen
strafzaken zonder rechter
• Software ‘Verrijkte uitspraken’
genomineerd voor vakprijs

In meer dan 50.000 bewindszaken wordt inmiddels digitaal
gecommuniceerd met de rechtbank. Door de ontwikkelingen rondom de
digitalisering van rechtspraak leven er veel vragen over deze digitale
bewindszaken. Op rechtspraak.nl staan daarom antwoorden op enkele
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veelgestelde vragen.
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Experts over afhandelen strafzaken
zonder rechter

Het nieuwe themanummer van Justitiële
(Flits)kredieten:
informatievordering AFM
buitenlandse ondernemingen

verkenningen staat stil bij de trend om strafzaken buiten de rechter om af
te handelen. Onder de titel ‘Rechter in de marge?’ geven specialisten
hun mening over dit onderwerp.
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Kent u mensen die deze
nieuwsbrief willen ontvangen?

Software ‘Verrijkte uitspraken’
genomineerd voor vakprijs

Stuur de nieuwsbrief dan door.
Aanmelden voor de nieuwsbrief
kan hier.

IT-website Computable heeft de software onder het 'verrijkte
uitsprakenregister' van de Rechtspraak genomineerd voor de
Computable Awards voor het beste Overheids-ICT-project. Met
de software kan in het register eenvoudig worden doorgeklikt naar de
juridische bronnen waarnaar in een uitspraak wordt verwezen. De
uiteindelijke winnaar wordt bepaald door een vakjury en
publieksstemming.
Lees verder

De Rechtspraak op sociale media

24 t/m 28 september: Week van de
Rechtspraak

Van 24 tot en met 28 september is de traditionele Week van de
Rechtspraak. In het hele land laten rechtbanken en gerechtshoven met
leuke en interessante activiteiten zien wat het werk van de Rechtspraak
inhoudt. Zo staan er bijvoorbeeld rechters voor de klas en houden
verschillende gerechten een open dag.
Bekijk de activiteiten

Contact: redactie@rechtspraak.nl
U kunt zich hier uitschrijven

