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Het Juridisch Informatieparadijs: 

fi ctie of werkelijkheid?

Als men de stroom van artike-

len, advertorials en presentaties 

van juridische uitgevers moet 

geloven, is met de digitalise-

ringsgolf een waar communi-

catieparadijs ontstaan. In dit 

paradijs heeft men altijd en 

overal toegang tot alle juridi-

sche informatie tegen minimale 

kosten. Maar klopt dat wel? 

Feiten en fi ctie op een rijtje.

Informatie is een essentiële productiefactor 

in de procespraktijk. Naarmate de juridise-

ring van de samenleving toeneemt, neemt 

het belang van informatie in de dagelijkse 

juridische praktijk verder toe. Daarom moet 

deze steeds vaker, altijd en vanaf willekeurig 

welke locatie toegankelijk zijn. 

Daarnaast kijken spelers uit de juridische 

praktijk steeds nadrukkelijker naar hun kos-

tenstructuur. Ook de kosten van informatie 

moeten zo laag mogelijk gehouden worden. 

Sommige voorstanders van de digitale sa-

menleving menen zelfs dat alle informatie 

gratis beschikbaar moet zijn. 

Regelmatig wordt gesteld dat deze gewenste 

situatie al is verwezenlijkt of dat uitgevers, 

overheid en hun digitaliseringspartners 

bezig zijn deze af te ronden. Dit ondanks 

voortdurende problemen met auteursrecht, 

gebrek aan inzicht in juridische informatie-

stromen en digitale onbeholpenheid van veel 

juristen. Technisch gezien is het juridische 

informatieparadijs geen probleem maar de 

juridische praktijk blijkt een stuk weerbarsti-

ger. Werken met digitale informatie is in veel 

opzichten buitengewoon kostbaar: abon-

nementen – licenties – van verschillende 

uitgevers zijn duur, de jaarlijkse uitgaven 

aan apparatuur en software (met de frequent 

benodigde updates) groeien constant en 

medewerkers worden telkens verrast met 

wéér nieuwe aanbieders (uitgevers e.a.) en 

nieuwe zoekmogelijkheden. Digitalisering 

kost veel tijd en geld. Dat hoeft geen pro-

bleem te zijn als het resultaat superieur is. 

Maar is dat ook zo?

Door de nadruk op digitalisering van juridi-

sche informatie te leggen is er een opvatting 

aan het ontstaan dat informatie die niet digi-

taal te vinden is, eigenlijk niet bestaat. Portals 

die alle benodigde informatie bieden, missen 

echter vooralsnog vrijwel alle gepubliceerde 

literatuur in handboeken, proefschriften, 

bundels enzovoort. Niet digitaal uitgegeven, 

dus niet als e-publicatie te koop. Maar de 

informatiebronnen bestaan wel degelijk. Ou-

dere en nog steeds relevante literatuur is so-

wieso, ook niet meer als papieren publicatie, 

te koop. Het gaat om tientallen duizenden 

publicaties! En niet alleen van vóór 2000. 

Geen portal echter die je gaat vertellen dat 

je informatie mist, dat je onhandige zoek-

termen gebruikt of dat je voor jouw vraag 

eigenlijk beter de bestanden van een andere 

uitgever kunt raadplegen!

Toch worden er in de digitalisering van ju-

ridische informatie grote stappen gemaakt. 

In 2013 zijn er al meer juridische boeken als 

De verhoudiging digitaal-papier in juridische vakliteratuur. De taartpunten groen en paars hebben dezelfde 

betekenis: papieren bronnen. De grafi ek is gebaseerd op een vergelijking van titels in Legal Intelligence 

met die van de Praktizijnsbibliotheek. Jurisprudentie en Annotaties zijn niet opgenomen in de percentages. 

Vrijwel alle artikelen in vakbladen verschijnen vooralsnog zowel op papier als digitaal via de portals.

Bron: Praktizijns, 2013.
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Nieuw telefoonnummer 

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie is overgestapt naar een nieuw telefoonsys-

teem (voice over IP). Hierdoor wordt het mogelijk om de telefonische 

dienstverlening volledig te vernieuwen.

Sinds 17 oktober 2013 is arrondissementsparket Amsterdam bereik-

baar via een nieuw 088-telefoonnummer. De nieuwe 088-nummers 

worden OM-breed uitgerold. Hiermee wil het OM herkenbaar als één 

organisatie naar buiten treden. Het nieuwe algemene telefoonnum-

mer van het Arrondissementsparket Amsterdam is:

088 – 699 1200
 

Het nieuwe nummer van het Slachtofferloket Amsterdam is: 

088-699 1280.

Met de komst van de nieuwe telefoonnummers komen de bestaande 

doorkiesnummers te vervallen.

Vereniging voor Jeugdrecht 

Advocaten Amsterdam

Onlangs is door Marije Jeltes, Rachida el Hessiani en Michiel 

Kuyp  de vereniging voor Jeugdrecht Advocaten Amsterdam 

(JRAA) opgericht. Het doel van de vereniging is het behartigen 

van de belangen van advocaten in Amsterdam, die zich bezig-

houden met het jeugdrecht. Concreet neemt de vereniging deel 

aan de verschillende overleggen met de rechtbank en ketenpart-

ners, zijn er plannen opleidingen aan te bieden (mede om te 

kunnen voldoen aan de nieuwe verplichtingen van de RvR) en 

biedt de vereniging plaats voor advocaten om nader met elkaar 

in contact te komen. De vereniging heeft geen winstoogmerk.

Onlangs is de website online gekomen: www.jraa.nl.

e-book uitgegeven dan in de voorafgaande 

10 jaar tezamen. Een kleine 10% van de 

momenteel verkrijgbare handboeken wordt 

inmiddels óók uitgegeven als e-book. Dit 

zegt echter niets over de mate waarin deze 

handboeken/e-books al worden aangeschaft 

laat staan worden gebruikt.

Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de be-

schikbaarheid van publicaties van belang-

rijke juridische auteurs? Grafi ek 2 laat de 

beschikbaarheid zien van de publicaties van 

mrs. G.J.M. Corstens en A.I.M. van Mierlo. 

Uit deze grafi ek kan worden afgeleid dat 

een aanzienlijk deel van de publicaties nog 

steeds enkel in papieren formaat te ver-

krijgen is. Hoewel de verhouding zich ten 

gunste van de digitale publicaties zal ontwik-

kelen wil dit geenszins zeggen dat papieren 

publicaties niet bestaan noch dat ze niet 

meer zullen worden gepubliceerd. 

Het mag duidelijk zijn dat het juridisch 

informatieparadijs nog even op zich laat 

wachten. Alle verhalen ten spijt, is men pas 

in 2013 serieus werk is gaan maken van 

de digitalisering van nieuwe boek/e-book-

publicaties. Feit blijft dat bijna 100% van 

het totaal aantal relevante titels handboeken 

voor het alledaagse juridisch bedrijf nog op 

papier staat. Een digital only focus binnen 

de juridische beroepsgroep kan de kwaliteit 

van procesvoering derhalve negatief beïn-

vloeden.

Paul Rodenburg, 

directeur Praktizijns-sociëteit

Paula Chen, juridisch informatie-

medewerkster

Grafi ek 2. N.B. Jurisprudentie en Annotaties zijn niet opgenomen in de percentages.
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