
Project Data Alliantie van de Strafrechtketen

ACHTERGROND EN DOEL
De Directie Strafrechtketen gaat, samen met het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum (WODC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS), onderzoeken hoe zij de samenwerking op het gebied van de bestuurlijke 
informatievoorziening efficiënter en kwalitatief beter kan organiseren. 

Hiertoe starten zij een project om te verkennen of dit kan worden gerealiseerd via 
een Data Alliantie voor de Strafrechtketen. Alle ketenpartners uit de strafrechtketen 
zijn of worden betrokken bij het uitwerken van de Alliantie. De directeur van de 
Directie Strafrechtketen treedt op als vertegenwoordiger van de ketenpartners in  
de stuurgroep.

De Alliantie streeft naar uniformiteit van begrippenkaders en data: 
1 aanlevering, 1 uniforme terminologie, 1 meetperiode, 1 presentatie, 

 1 gezamenlijke verantwoordelijkheid

Wat willen we MEER?
 − eenduidige, integrale en geïntegreerde (aan elkaar gelinkte) data
 − beschikbaar stellen van toegankelijke, openbare data die aansluiten bij de 

data van de organisaties: transparantie vergroten
 − meer tijd voor betere analyses 
 − eenduidige berichtgeving

Hoe kunnen we het doen?
1. beschikbaar hebben van data die bruikbaar zijn voor statistieken, monitoring, 

wetenschappelijk onderzoek, verantwoordingen en beleidsinitiatieven
2. 1 keer leveren, verzamelen, veredelen en anonimiseren/pseudonimiseren 

van microdata uit de strafrechtketen
3. gezamenlijk openbaar maken van data

4. Mogelijke bijvangst op termijn: koppelen en beschikbaar stellen van 
bestanden op microniveau. Meer inzicht in het gehele ketenproces van een 
zaak/persoon.

Wat willen we MINDER?
 − administratieve lasten
 − data dubbelingen tussen organisaties
 − verschillen in gehanteerde terminologie
 − verschillen ontstaan door tijdstip van meting

 9 1 september 2017
Wie zijn er nodig?

 9 Stuurgroep is paraat (CBS, 
WODC, DSK)

 − Projectgroep is ingericht
 − Werkgroep is ingericht en 

gestart met 1e pilot

 9 1 oktober 2018
Hoe kan de Alliantie eruitzien?

 − Uitwerken van mogelijke positionering en taken 
van Alliantie → Go – No go →

 − Afspraken maken over werkwijze: leveren en 
opslaan, veredelen en koppelen, doorleveren van 
data → Go – No go →

 − Uitwerken van transparantie en openbaar maken 
→ Go – No go →

 9 31 december 2018
Wat gaan we doen?
Opleveren van businesscase en 
formele besluitvorming

 9 1 januari 2019
De toekomst

 − start Alliantie Strafrecht-
keten?

 − uitbreiding naar andere 
ketens?


