West-Vlaamse vredegerechten maken binnenkort een nieuwe digitale sprong.
Vanaf juni 2020 wordt het nationale project e-Sign stapsgewijs uitgerold in onze WestVlaamse vredegerechten.
Dit houdt in dat de beslissingen niet meer handmatig zullen worden ondertekend, maar wel
met de elektronische handtekening via EID zowel door rechter als griffier. De beslissing
wordt digitaal opgeslagen in pdf op de server.
Dit project biedt naast efficiëntiewinst voor de magistraten en de griffie ook grote voordelen
voor de advocatuur.
E-Sign laat toe om beslissingen heel vlug elektronisch door te sturen naar de advocaten in
het dossier. Nu worden de beslissingen gekopieerd en met de post opgestuurd. Wanneer eSign wordt gebruikt en indien de advocaten aangesloten zijn op J-Box (een elektronische
brievenbus waarmee advocaten aangetekende zendingen van Justitie ontvangen), worden
de beslissingen in pdf doorgestuurd aan de advocaten. Het versturen van de beslissingen
via J-Box gebeurt automatisch en onmiddellijk na de uitspraak.
Momenteel kunnen enkel advocaten beschikken over een J-Box.
Andere partijen (zonder advocaat) en advocaten die (nog) niet over een J-Box beschikken,
krijgen een papieren uitprint van de beslissing met de post toegestuurd.
Nog wat verduidelijking wat de chronologie betreft. In mei vorig jaar startten de
vredegerechten van Tienen en Nijvel als pilootsite van het project e-Sign. De verdere uitrol
van het project, voorzien in maart 2020, liep door de coronamaatregelen wat vertraging op,
maar nu wordt de draad terug opgepikt in de vredegerechten in meerdere
arrondissementen. Begin juni stappen vier West-Vlaamse vredegerechten in het project.
Vanaf dan zullen in de vredegerechten van Torhout (02/06), Roeselare (09/06), Izegem
(10/06) en Veurne (11/06) beslissingen digitaal worden ondertekend. Na het gerechtelijk
verlof volgen de andere West-Vlaamse vredegerechten. In een latere fase, hopelijk nog dit
jaar, zal ook de politierechtbank op burgerlijk en strafgebied volgen.
De uitrol van e-Sign volgt op de reeds operationele applicatie e-Deposit waarmee advocaten
én burgers via EID of Itsme besluiten, dossierstukken, verslagen in bewind of zelfs
inleidende verzoekschriften op digitale wijze kunnen neergleggen op de rechtbank.
De e-Deposit applicatie biedt voordelen voor alle betrokken actoren. Zo hoeft de advocaat of
burger zich niet langer naar de rechtbank te begeven om er zijn conclusies neer te leggen
en is hij niet langer gebonden aan de openingsuren van de griffie. De digitale griffie is
immers open op alle uren van de dag.
Door de uitrol van e-Sign wordt gestaag verder gewerkt aan de digitalisering binnen justitie.
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