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Partners in de strafrechtketen
Partners in de strafrechtketen werken samen aan opsporing, vervolging en berechting
van daders en een goede uitvoering van straffen. De verschillende partners doen dat
vanuit hun eigen rol en bevoegdheden binnen de rechtsstaat. Zij werken samen aan
het verbeteren van de prestaties van de strafrechtketen, om de samenleving beter te
dienen. De strafrechtketen is slechts een onderdeel van de totale
verantwoordelijkheid die de ketenpartners dragen.
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De wijze waarop de ketenpartijen gaan samenwerken en de digitalisering vormgeven
is uitgewerkt in de Leidende principes Digitalisering (BKB, 2019).
De ketenpartners hebben politieke steun gekregen voor het versterken van de keten.
De financiële middelen om de investeringsagenda te verwezenlijken zijn in het
Regeerakkoord 2018-2022 geregeld.
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Wim van de Donk is onafhankelijk voorzitter van het Bestuurlijk
Ketenberaad en commissaris van de provincie Noord-Brabant

Voorwoord voorzitter BKB
Wim van de Donk

Beeld: ©Provincie Noord-Brabant
Foto: Marc Bolsius

De strafrechtspleging levert een elementaire bijdrage aan de veiligheid en
rechtvaardigheid in onze samenleving. Burgers mogen er op vertrouwen dat op
crimineel gedrag een eerlijke-, tijdige- en effectieve reactie volgt. Dankzij de
inzet van vele politiemensen, officieren van Justitie en rechters en vele anderen
gaat er veel goed en is het vertrouwen doorgaans hoog. Maar duidelijk is ook
(men leze het rapport van de Commissie Van den Emster uit 2017) dat van de
strafrechtspleging al geruime tijd ter discussie staat als gevolg van
achterstanden, multi-problematiek, capaciteitsgebrek en soms problematisch
lange doorlooptijden.
Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)
Het BKB is het politiek-bestuurlijke beraad waar ketenorganisaties en het ministerie van
Justitie en Veiligheid afspraken maken over de samenwerking en de prestaties van de
strafrechtketen. Daarnaast heeft het beraad een adviserende taak richting de minister.
Overleg Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)
• Gemiddeld vijf keer per jaar: BKB
• Minimaal twee keer per jaar: BKB plus met Koninklijke Marechaussee, NL Orde van
Advocaten en het Platform Bijzondere Opsporingsdiensten ten behoeve van de
ontwikkelingen modernisering Wetboek van Strafvordering (vorm van ketenregie
op politiek-bestuurlijk niveau)
Brede Bestuurdersbijeenkomst
• Twee keer per jaar: Brede Bestuurdersbijeenkomst met de bestuurders van de
strafrechtketen partners ten behoeve van de samenwerking in de strafrechtketen
rondom bepaalde onderwerpen

Onverlet de eigen, in de wet verankerde, verantwoordelijkheden van de
ketenpartners vraagt een effectieve strafrechtspleging ook om een gezamenlijke
opgave. Voorwaarden hiervoor zijn een hoogwaardig, deskundig en
toekomstgericht functioneren van iedere organisatie voor zich, een soepele
samenwerking, een goede ketenlogistiek en versterking van de
informatievoorziening. Op dit laatste richt het Programma Digitalisering
Strafrechtketen zich in de periode 2018-2022. Het is de ‘kunst’ om al op korte
termijn de eerste verbeteringen te realiseren en gelijktijdig te werken aan een
duurzame investering in de strafrechtketen op de lange termijn.
Met dit jaarverslag 2018-2019 legt het Bestuurlijk Keten Beraad (BKB)
verantwoording af over de eerste twee jaren van de digitaliseringsopgave waarin,
naast de opstart, al 29 projecten zijn gerealiseerd en een forse progressie is
geleverd aan de vijf digitaliseringsdoelen. Tegelijkertijd willen we met deze
publicatie de strafrechtketen en onze leermomenten onder aandacht brengen
van een breder publiek.
Namens de leden van het Bestuurlijk Keten Beraad,
’s-Gravenhage, 20 februari 2020
Prof. dr. W.B.H.J van de Donk, onafhankelijk voorzitter BKB
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Preventie
OM
Vervolgen
Rechtspraak
Berechten

Politie
Opsporen

Voorkomen
herhaling

Justid
CJIB, DJI, 3RO, RvdK
Tenuitvoerleggen

Partners

Zorgdomein, gezondheidszorg,
onderwijs, jeugdzorg,
vreemdelingenzorg,
hulpverlening etc.
Bron model:
Masterdeck Streefbeeld

Complexiteit

z

De strafrechtketen is één van de omvangrijkste ketens van Nederland. De keten werkt
in de praktijk niet sequentieel maar in netwerkverbanden, wat nieuwe eisen stelt aan
de samenwerking en beschikbaarheid van informatie. Het is een uitdaging om
invulling te geven aan de programmadoelen, in een keten waarin de aard en cultuur
van de ketenpartners, en ook de digitale volwassenheid, aanmerkelijk verschilt.
Ook is er sprake van een deels verouderd systeemlandschap, een onderfinanciering
van de informatievoorziening (IV) / ICT en waarschijnlijk een onderbezetting bij de
(digitale) organisaties.
Randvoorwaarde voor digitalisering van de Strafrechtketen is gezamenlijke
besluitvorming op de belangrijkste facetten als leidende principes en architectuur.
Gezamenlijke opgave
Onverlet de institutionele verantwoordelijkheden van de ketenpartners, vraagt
moderne strafrechtspleging om een gezamenlijke opgave. Volgens Van den Emster*
zijn de voorwaarden hiervoor: een hoogwaardig, deskundig en toekomstgericht
functioneren van iedere organisatie voor zich, een soepele onderlinge samenwerking,
een goede ketenlogistiek en versterking van de informatievoorziening.
* Rapport 'De toekomst van de strafrechtspleging’ is in 2017 opgesteld door een commissie
onder voorzitterschap van Erik van den Emster, ex-voorzitter van de Raad voor de rechtspraak
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Digitalisering is een maatschappelijke ontwikkeling die kansen
biedt om werk effectiever en efficiënter te doen. De taakvervulling
van de ketenpartners kan niet meer zonder digitale keten.
Al in 2016 is het gezamenlijke ambitietraject gestart, met de vraag
waar de strafrechtketen zich op zou moeten richten. Op basis van
de uitkomst van deze ‘ophaalfase’ van het ambitietraject is een
aantal grote lijnen onderscheiden op basis waarvan de keten zich
verder zou moeten ontwikkelen.
Daarnaast verscheen in 2017 het rapport Van den Emster* met
een analyse van de staat van de strafrechtspleging en
bijbehorende investeringsagenda. Eind 2017 heeft het BKB de
ambitie van de strafrechtketen bepaald en de geprioriteerde
opgaven benoemd. Deze zijn vastgelegd in het Ketenplan van
aanpak: Doorlooptijden, Multiproblematiek en
Informatievoorziening. Een vierde opgave is hieraan toegevoegd:
modernisering Wetboek van Strafvordering.
In 2018 zijn de eerste projecten gestart om de werkprocessen in
de strafrechtketen te digitaliseren, waaronder Alle Zaken Digitaal,
Multimedia en het Ketenbreed slachtofferportaal.
Sinds juni 2019 geeft het Programma Digitalisering
Strafrechtketen, met Marc de Barse als programmadirecteur,
invulling aan de opgave Informatievoorziening, zodat eind 2022
de doelstellingen zijn bereikt en dat de keten is voorbereid op een
duurzame digitale samenwerking.
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Vijf programmadoelen
Programma Digitalisering Strafrechtketen

Programma Digitalisering
Strafrechtketen

Verbeteren van de informatieuitwisseling tussen de partners
in de Strafrechtketen

1. Duurzaam
digitaal stelsel

De samenwerking in de keten is niet langer
afhankelijk van een programma en
eenmalige gelden, maar structureel
georganiseerd, bemenst en bekostigd.

2. Ketenvoorzieningen

De benodigde digitale keten voorzieningen
zijn ingericht om dit ‘duurzame digitaal
stelsel’ te ondersteunen. Deze zijn afgeleid
van de Keten Doel Architectuur.

3. Multimedia

4. Papier (zo veel mogelijk)
uit de keten

5. Dienstverlening
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Alle beeld- en audiomateriaal, relevant voor
het procesdossier (bewijsmateriaal),
is beschikbaar voor alle partijen,
waar dan ook, in de strafrechtketen.
Processen-verbaal gaan digitaal de keten in
(‘digital born’) en strafrechtelijke beslissingen
worden digitaal opgesteld en verwerkt ten
behoeve van de executie.
De communicatie met de drie doelgroepen
(i.e. slachtoffers , advocaten, verkeersovertreders) en het digitaal betekenen
verlopen op digitale wijze.

Missie & programmadoelstellingen
Programma Digitalisering Strafrechtketen
Door een effectieve strafrechtpleging bijdragen aan een
samenleving waarin rechten, vrijheden en veiligheid worden
gewaarborgd, zo luidt de gezamenlijke ambitie van de
ketenorganisaties. Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) heeft
daarvoor vier geprioriteerde opgaven benoemd:
1. Doorlooptijden
2. Multiproblematiek
3. Informatievoorziening
4. Modernisering Wetboek van Strafvordering
Het Programma Digitalisering Strafrechtketen geeft invulling
aan de opgave Informatievoorziening met behulp van
vijf programmadoelen (zie model hiernaast).
Missie
Verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de partners in
de Strafrechtketen.
Looptijd
De looptijd van het programma is t/m 31 december 2022.
De datum van 1 juni 2019 wordt aangehouden als ingangsdatum
van de nieuwe governance. De datum van 31 december 2022
wordt aangehouden als einddatum van de Regeerakkoordgelden.
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Besturing

Besturing
Programma Digitalisering Strafrechtketen

Initiële & huidige besturing
Initiële besturing
De initiële aanpak voorzag in de aansturing door de Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS*)
onder onafhankelijk voorzitterschap, bijgestaan door een
Portfolio - en Architectuur Raad en ondersteund door Directie
Strafrechtketen (DSK).

Bestuurlijk Ketenberaad
(BKB)
Opdrachtgeversberaad
(OGB)
Architectuur Raad (AR)
Portfolio Raad (PR)
Programmadirecteur (PD)
Digitalisering SK

Programmateam

Adviesgroep KIS*

Projecten
Projecten
Projecten
Projecten

Omslag besturing
Eind 2018 is op basis van de rapportages Gateway en ABDTopconsult besloten de besturing aan te passen naar een
programmatische werkwijze, zoals hiernaast schematisch
weergegeven.
Huidige besturing
Per 1 juni 2019 is de besturing in werking getreden en in de
tweede helft van 2019 verder uitgewerkt.
Met de programmaorganisatie kan de sturing op de projecten
effectief worden uitgevoerd.
Sturing programma
Het BKB is eindverantwoordelijk. Hierdoor is verzekerd dat de
besturing van de strafrechtketen vanuit één gremium plaatsvindt
en is de bestuurlijke verankering geborgd. Daarmee is het BKB
tevens het hoogste escalatieniveau. Het BKB heeft het OGB
ingesteld als gemandateerd opdrachtgever. Het OGB bereidt de
besluitvorming in het BKB voor.

* Adviesgroep KIS is per 2020 Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen (KDSK)
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1

Ketenvisie en
-richting

Aanscherping nodig: strategie, concrete
beleidsvraagstukken, professionele kaders, ontwerp keten
& vertaling hiervan in digitale strategie, architectuur,
besturing, bekostiging, beveiliging en voorzieningen.

2

Ketenafstemming en
'bestuurlijke rust’

Het streven is (er zijn nog te veel verschillende inzichten,
te veel persoonlijke wisselingen) om een klimaat van
vertrouwen te scheppen waar op hoofdlijnen wordt
gestuurd en juist de professionals de ruimte krijgen.

3

Ketenpartners
participeren

Alleen met voldoende kwantitatieve en kwalitatieve
inbreng ontstaat een slagvaardig samenwerkingsklimaat.
Daar waar dit onvoldoende is, wordt dit op professioneel
niveau gebracht.

4

Keten coördinatie
mechanismen op
professioneel niveau

Dit betreft de Architectuur Raad (AR)
en Portfolio Raad (PR)

5

Keten fundament

Ketenbrede digitalisering staat bij een
minimum fundament per ketenparter
(o.a. legacy i.r.t. ketendigitalsatie)

6

Ketenvoorzieningen

De druk op resources en tijd maakt dat gezamenlijke
voorzieningen nodig zijn voor ketenbrede digitalisering.
Dit is goedkoper, sneller en beter en voorkomt bovendien
het creëren van de legacy van 'overmorgen'

7

Ketensamenwerkingslocatie

Gezamenlijke locatie waar ontmoeting plaatsvindt tussen
professionals ‘uit het veld’ en realisatie teams, tussen
besluitvormers en adviseurs, tussen architectuur en bouwer
is noodzakelijk voor de meest complexe keteninitiatieven.

8

Ketenbrede
sourcing- en
realisatie

Zowel het programmabureau, de coördinatiemechanismen
als de ketenbrede realisatieteams hebben een minimum
aan resources vanuit de ketenpartners nodig

9

Ketenwerkwijze:
incrementeel &
volwassenheidsstadium

Met keteninitiatieven van beperkte omvang is het mogelijk
om 80% van de initiatieven toe te wijzen aan 1 dominante
ketenpartner. Daarmee is de ketenbrede afstemming
beperkt tot de werkelijke, gezamenlijke keteninitiatieven.
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Ketenstelsel
is toekomstvast

Onder de noemer 'Duurzaam Digitaal Stelsel' wordt
getracht de digitalisering minder afhankelijk te maken van
programma's, tijdelijke gelden en prioriteiten.
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Besturing

Succesfactoren
Succesfactoren
Voor het laten slagen van de digitaliseringsopgave zijn
tien succesfactoren gedefinieerd, zoals hiernaast weergegeven.
Advisering door Bureau Gateway
Het Programma Digitalisering Strafrechtketen heeft gekozen
voor advisering door Bureau Gateway gedurende de looptijd van
het programma.
Eind 2018 is de rapportage Starting Gate (i.e. overgang van beleid
naar programma) opgeleverd. In september 2019 is de
“0-review” (ook wel Programma Review) uitgevoerd waarin o.a.
de aanpak, de beoogde resultaten, het draagvlak en de kennis en
ervaring zijn beoordeeld. De aanbevelingen zijn, zover van
toepassing, in het programmaplan 2019-2022 ingebracht.
Audit
Op alle sturingsniveaus (BKB, OGB, PD en project) kunnen audits
of onderzoeken (i.e. Gateway, BIT, derden en onafhankelijke
toetsen) worden aangevraagd.
De verantwoordelijkheid voor het aanmelden van een groot ICTproject, met inbegrip van de procedure rondom de zgn. BIT toets,
indien nodig voorafgegaan door een CIO-oordeel, ligt bij de
betreffende ketenpartner aan wie het project is toegewezen.
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Marc de Barse,
programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen
“In 2019 zijn er twintig projecten afgerond en hebben
we met elkaar gewerkt aan de inrichting van de
programmaorganisatie en het ondersteunende
programmabureau.
Ook zijn we aan de slag gegaan met een implementatieplan voor de
nieuwe aansturing van de keteninformatievoorziening, en het opstellen
van een programmaplan voor de periode 2019-2022.
Ik vind werken in de keten, met veel partijen die moeten samenwerken,
een mooie opdracht omdat er winst te behalen is. Het gaat om veel
mensen. Als we een paar dingen ten goede willen veranderen, betekent
dat veel werk. De uitdaging is om het werk van de mensen in de praktijk
zo te veranderen dat zij er echt wat van merken.
Als we allemaal over vier jaar het gevoel hebben een concrete stap te
hebben gemaakt, van de wijkagent in Venlo tot de rechter in NoordHolland, dan kan ik tevreden terugkijken.”

Interviews

Hugo Hillenaar & Marc de Barse
Hugo Hillenaar, directeur Directie Strafrechtketen
“Het hoogtepunt van 2019? Met behulp van
professionals in de keten hebben we nieuwe
normeringen vastgesteld voor de doorlooptijden.
De normen voor zeven verschillende zaakstromen zijn
dóór en vóór professionals tot stand gekomen.
Samen hebben we gekeken: wat is haalbaar, wat zou werken?
Daarbij hebben we niet alleen kwantitatieve termijnen
vastgesteld, maar ook gekeken naar kwalitatieve eisen. Ik ben er
trots op dat we dit samen hebben bereikt.
De Data Alliantie Strafrechtketen (DAS) is dit jaar een stap verder
gebracht, doordat het besluit is genomen om de DAS
operationeel te maken. Op het gebied van digitalisering waren er
ook een paar concrete successen. Zo is het digitaal
Advocatenportaal Hoge Raad vernieuwd. En in het programma
‘Alle zaken digitaal’ lukt het OM en Rechtspraak al in 96 procent
van de zaken om papierloos te werken. De pilot digitale
procesdossiers verliep goed, maar bleek helaas niet op te schalen.
In 2019 is Marc de Barse gestart, die als programmadirecteur
namens de keten optreedt op het gebied van informatievoorziening. Daarnaast hebben we een start gemaakt met de
inrichting van het Huis van de Strafrechtketen in Utrecht.

Beeld: ©Marc de Barse / Valerie Kuypers
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In 2020 gaan we verder gaan op de ingeslagen weg. In de keten
kan nog heel veel worden geoptimaliseerd; het kan nog stukken
efficiënter. Wij streven naar verbeteringen waar professionals op
de werkvloer echt iets aan hebben.”
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Terugblik
2018-2019

De Strafrechtketenbrug
De wijze waarop de ketenpartijen gaan samenwerken en de digitalisering
vormgeven, is uitgewerkt in de Leidende Principes Digitalisering (BKB, 2019).
Uitgangspunt is dat de inrichting van processen binnen een ketenpartij geen
invloed heeft op de processen van de andere ketenpartijen.
Dit is vertaald naar het concept van ‘de Strafrechtketenbrug’.

Terugblik 2018
In 2018 zijn de eerste projecten gestart om de werkprocessen in
de strafrechtketen te digitaliseren en is in totaal 15 miljoen euro
uitgegeven aan negen projecten. Enkele voorbeelden van
projecten om de werkprocessen in de strafrechtketen te
digitaliseren zijn de projecten Alle Zaken Digitaal, Multimedia
en het Ketenbreed slachtofferportaal.

Ketenprocessturing

Terugblik 2019
Bij de start van het Programma Digitalisering Strafrechtketen in
juni 2019 lopen er ca. 55 projecten met een indicatieve financiële
waarde van 150 M euro.

Ketenvoorzieningen
Koppelvlakken

Transitiesystemen

Bestaande
systemen
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Opsporen

Vervolgen

Berechten

Tenuitvoerleggen

De door het OGB opgestelde Leidende Principes zijn
de basis voor:
• uitwerking programmaplan Digitalisering Strafrechtketen,
• uitwerking van de Keten Doel Architectuur Strafrechtketen,
• uitwerking van het Keten Projecten Portfolio.
Het BKB heeft deze Leidende Principes vastgesteld op 19-12-2019.
Aan de hand van de drie richtende elementen: Streefbeeld,
Keten Doel Architectuur en de Leidende Principes, is een omslag
gemaakt naar een visie gestuurd portfolio.
Enerzijds is de ‘witte vlek’ met de tien benodigde
ketenvoorzieningen ingevuld. Anderzijds is duidelijk gemaakt
welk deel van het portfolio bijdraagt aan welk programmadoel.
Op basis hiervan kan worden gesteld dat de ambities van zowel de
politiek als de strafrechtketen potentie hebben.
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Terugblik 2018-2019
Overzicht van de resultaten en lopende werkzaamheden op hoofdlijnen
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Terugblik
2018-2019
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Afgeronde projecten 2018
1. Alle Zaken Digitaal Rfc (AZD) - fase 1
2. Multimedia 1 Politie - fase 1
3. Streefbeeld - fase 1
4. Dicas @ Hoge Raad - webportaal cassatie

Terugblik

Programmadoel 1

5. Digitaal Proces Dossier – Proeftuin en pilots
6. Persoonsgericht werken: analyse voorziening aanpak meerplegers
7. Impactanalyse Digitale handtekening CJIB
8. Digitaal Loket verkeer - fase 1
9. Visie Digitale Ketenarchivering

Afgeronde projecten 2019
1. Alle Zaken Digitaal Rfc (AZD) – fase 2
2. Implementatie AZD tweede helft 2019
3. Effectieve IV keten FO sporen vooronderzoek
4. Vooronderzoek Informatierotonde
5. Vijftal innovatie trajecten
6. Versterken Slachtofferportaal Schadefonds
7. Versterken Slachtofferportaal SHN
8. Vooronderzoek melding gerede twijfel
9. Voorstel systeemlandschap en PCA OM (onderzoek)
10. Visie op portalen
11. Visie op Legacy (ICT foto)
12. Visie op Justid
13. Vooronderzoek op ketenvoorziening
14. Digitaal Loket verkeer - fase 2
15. Uitwisselen risicogegevens 1e fase
16. Verbeteren informatie-uitwisseling plaatsing en detentie 1e fase
17. VBS Jeugdtaakstraffen
18. VBS Jeugdtransactie / COMPAS

Duurzaam digitaal stelsel
Uiteindelijk moet de samenwerking in de
keten niet langer afhankelijk zijn van een
programma, eenmalige gelden,
maar structureel worden georganiseerd,
bemenst en bekostigd.

Resultaten o.a.:
• Vooronderzoeken:
informatie rotonde,
archivering, visie op doelgroepen, visie op hergebruik
ketenvoorziening
• Leidende principes
• Streefbeeld

Onder de lijn duurzaam digitaal stelsel wordt
hieraan invulling gegeven.
Het DDS bestaat uit verschillende bouwstenen die
vanuit ketenperspectief zorgen voor de gewenste
samenhang in de (ICT-)inspanningen van de
ketenpartners.
In 2018 en 2019 ten behoeve van een duurzaam
digitaal stelsel een groot aantal (voor)onderzoeken
gedaan. Deze zijn input voor de verdere uitwerking
die in 2020 plaats zal vinden.
Zodra het Streefbeeld is opgeleverd, zal de vertaling
gemaakt worden naar het programmaplan
Digitalisering Strafrechtketen.

19. Voorlopige Hechtenis – parallel scenario
20. Resterende Zaakstromen

20

21

Programma
Digitalisering
Strafrechtketen

Terugblik

Programmadoel 1

Terugblik Architectuur Raad
Missie
De AR ontwerpt de Strafrechtketen qua (keten)samenwerking
en informatie zodanig dat die zich gedraagt als een op elkaar
afgestemd geheel - van incident t/m interventie jegens een
individu, en jegens allen die daarbij betrokken zijn, inclusief
preventie - en kan meebewegen met de veranderende
maatschappij en nieuwe vormen van criminaliteit en technologie,
rekening houdend met de rechtstatelijke verantwoordelijkheden.

Resultaten o.a.:
• Aanzet tot
ketendoelarchitectuur
• Architectuurkaders
• Mantra IV-Visie
• Jaarplan

De Strafrechtketen-architectuurraad is hoeder van de ketenarchitectuur.
De Strafrechtketen-architectuurraad bedient:
• Opdrachtgevers OGB, BKB
• Collega’s (projectleiders, architecten, analisten, juristen, ...)
• Programma (programma Digitalisering Strafrechtketen, KIS*)
• Projecten, portfoliomanagement
De focus van de Strafrechtketen-architectuurraad is nu op het programma Digitalisering
Strafrechtketen. Daarna(ast) dient de ketenarchitectuur en de AR alle keteninitiatieven
te bedienen.
Mantra Informatievoorziening (IV) doelstelling
De Architectuurraad (AR) heeft de IV-doelstelling als een mantra vorm gegeven.
Het benadrukt de noodzaak om de informatie logistiek op orde te brengen.
“In 2024 kunnen wij in de strafrechtketen digitaal, betrouwbaar en eenvoudig personen,
zaken, beslissingen en bewijsmiddelen van begin tot eind van de keten volgen zodat de
informatie tijdig en volledig beschikbaar is voor wie dat nodig heeft en mag hebben, binnen
en buiten de keten, ten behoeve van informeren, handelen, beslissen, leren, besturen en
verantwoorden.”

Terugblik Portfolio Raad (PR)
Portfoliomanagement in de strafrechtketen
Om in de strafrechtketen verbinding te maken
tussen alle digitaliseringsprojecten die plaatsvinden,
is Portfoliomanagement voor de keten ingericht.

Resultaten o.a.:
• Handboek Ketenportfoliomanagement
• Kwaliteitskader
• Portfolio Dashboard
• Jaarplan

Portfoliomanagement beoogt de koppeling te maken
tussen het realiseren van de gezamenlijke strategische doelstellingen,
op basis waarvan de Regeerakkoord middelen beschikbaar zijn gesteld,
en de projecten in het portfolio van de strafrechtketen.
Doelstellingen en resultaten Portfolio Raad (PR)
De PR, bestaande uit de portfoliomanagers van alle ketenpartners, is in 2018
gestart met de visie op portfoliomanagement en het inrichten van een aanpak
(“kwaliteitskader”) om juiste keuzes te kunnen maken over het portfolio aan
projecten dat nodig is om deze doelstellingen te realiseren.
Werkenderwijs wordt gebouwd aan een professioneel portfolio- en
projectmanagement.
In 2019 heeft de PR zich gericht op ontwikkelen van de kaders (in het Handboek
Ketenportfoliomanagement), het portfolio dashboard en het vormgeven van het
strategisch portfolio. In een maandelijks proces wordt dit in de praktijk
geëffectueerd; de inventarisatie en behandeling van aanvragen, prioritering,
selectie, voorbereiden van besluitvorming in BKB en uiteindelijk vaststelling van
het portfolio van 2020 en het bestedingsplan.
In 2020 ligt naast het voeren van regie de focus ook op het structureel
verankeren van portfoliomanagement binnen de strafrechtketen voor de
periode na 2022, één van de doelstellingen van het Duurzaam Digitaal Stelsel.

* Adviesgroep KIS is per 2020 Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen (KDSK)
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Terugblik

Programmadoel 1

Experiment met interactieve leermodule, genaamd Bandersnatch

Terugblik innovatie

De Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen komt eraan.
Hoe zorg je ervoor dat OM-ers bekend raken met een onderdeel uit de Wet
herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB), namelijk de
nieuwe mogelijkheid van Advies OM?
In samenwerking met het testlabOM en SSR werd een interactieve leermodule
ontwikkeld. In deze module leren OM-ers aan de hand van een casus over de
beslismomenten en zien ze meteen de consequenties van hun keuzes.
Om deze leermodule te promoten liet het OM een trailer ontwikkelen, met daarin
een aansprekende rol van Ferry Bouman uit Undercover.

Innoveren is experimenteren met nieuwe technologieën
en laat zich vooraf niet in portfoliomanagement vangen,
omdat de uitkomst nog onduidelijk is.

Experiment met deep learning
Een data scientist bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI),
vertelt hoe innovatie opsporingsonderzoek kan ondersteunen,
als er veel data in beslag zijn genomen:
“Voorheen moest een rechercheur door 100.000 beelden
scrollen. Door algoritmes te bouwen proberen we meer
informatie te krijgen uit beelden.”

Tegelijkertijd is innovatie vrijheid in gebondenheid.
Met dit in het achterhoofd heeft het innovatienetwerk
uit de strafrechtketen een systematiek ontwikkeld die
vrijheid geeft, maar tegelijkertijd ook ingebouwde waarborgen heeft
zodat dat het geld goed geïnvesteerd wordt.

Daarom is er een onderscheid gemaakt tussen experimenteren en opschalen.
En opschaling is onderdeel van de huidige portfoliosystematiek.
Wat doet de keten aan innovatie?
•

Er is o.a. geëxperimenteerd met Robotics:
• Beoordelaars van Parket CVOM typen jaarlijks de gegevens van
60.000-80.000 processen-verbaal uit de TM (Transactiemodule van het
CJIB) over in GPS (OM).
• Parket CVOM wil in samenwerking met ketenpartners RPA
(RoboticProcessAutomation) niet alleen inzetten om het bovengenoemde
probleem relatief snel en goedkoop op te lossen, maar tevens hiervan te
leren en vooral te verkennen op welke wijze RPA breder ingezet kan
worden in de strafrechtketen.

•

Experiment met interactieve leermodule, genaamd Bandersnatch.

•

En er is geëxperimenteerd met deep learning.

Dat gebeurt middels beeldclassificatie. De computer filtert er automatisch foto’s
uit met containers, IS-vlaggen, drugs of wapens. De data scientist ontdekte dat
criminelen vaak foto’s doorsturen van tekst, bijvoorbeeld van een wachtwoord.
De data scientist heeft iets ontwikkeld waarmee je de tekst uit de foto haalt,
zodat je in die tekst op woorden kunt zoeken. Deze ‘scene text recognition’ is
onlangs gebruikt in een phishingzaak:
“Foto’s van bankpassen konden we toen scannen, dat gaf snel inzicht in de getroffen
banken en slachtoffers. Nu kijken we hoe we dit breder beschikbaar kunnen maken.”
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Innovatie trajecten
o.a.:
• Proof of concept:
Robotisering & chat
• Proof of concept:
Bandersnatch
• Deep learning video beelden
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Tien benodigde ketenvoorzieningen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E-Portalen
E-exchange
E-koppeling
E-ontsluiting
E-handtekening
E-archief
E-index en track & trace
E-compliance
E-personen informatiemakelaar
E-identiteit

Justitie Informatie Punt (JIP)
Een ketenvoorziening binnen een jaar opgeleverd
Projectleider JIP: “In minder dan een jaar hebben we een ketenvoorziening
opgeleverd en zijn twee maanden na de livegang in juli de eerste bevindingen
opgelost. Zo zijn er al een aantal waardevolle stappen gezet om JIP steeds
beter te maken. Vanaf het begin is er nauw contact geweest met de
medewerkers bij het Verdeelstation. Veel van hun wensen en behoeftes zijn
gerealiseerd, maar voor ons is het altijd de uitdaging om de oplossing zo
generiek mogelijk te houden, want daar is de Justitiële Informatiedienst van.
Dat maakt het soms best lastig.”
Met één vraag meerdere informatiebronnen bevragen
“De kracht van JIP zit hem in het met één vraag meerdere informatiebronnen
te bevragen. Dat is een van de redenen waarom we nog meer systemen gaan
aansluiten op JIP. Daarnaast willen we qua gebruikersgemak JIP nog verder
optimaliseren. Wat ik geleerd heb, is dat ondanks een hele goede afstemming
met de medewerkers van het CVOM en een testtraject, komen er toch nieuwe
wensen naar voren op het moment dat het systeem echt gebruikt wordt.
Ik ben erg blij dat we de ruimte hebben om deze wensen direct op te pakken.”
Verhogen gebruikersgemak
Enthousiast vervolgt de projectleider: “Wij gaan in ieder geval naast het verder
verbeteren van JIP, door het verhogen van het gebruikersgemak en door
nieuwe informatieproducten toe te voegen, proberen om nog meer
ketenpartners aan te laten sluiten op JIP. Hierdoor kunnen we nog meer
informatieproducten ontsluiten en zal de meerwaarde van JIP groter worden.
Hiermee helpen we de mensen die voor hun dagelijkse werkzaamheden
informatie moeten verzamelen, daar doen we het voor!”
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Programmadoel 2
Ketenvoorzieningen

Resultaten o.a.:
• E-handtekening
• E-ontsluiting: JIP

Ketenvoorzieningen regelen de transparante
uitwisseling van gegevens tussen de
Strafrecht Ketenorganisatie en zijn daarmee de verbindende
brug tussen de organisaties. De druk op resources en tijd maakt
dat gezamenlijke voorzieningen nodig zijn voor ketenbrede
digitalisering. Dit is doelmatiger en komt de samenwerking in de
keten ten goede. Binnen het PDSK is dit een van de vijf hoofddoelstellingen. De tien benodigde digitale keten voorzieningen
zijn ingericht om dit ‘duurzame digitaal stelstel’ te ondersteunen.
Deze worden afgeleid van de Keten Doel Architectuur.

Netwerk Datakwaliteit (NDK)
In de Strafrechtketen is tijdige beschikbaarheid van juiste
informatie van cruciaal belang. Hiervoor is het NDK aan de slag;
een succesvolle samenwerking tussen OM, CJIB, Politie,
Rechtspraak en Justid. NDK was eerst een ‘opruimclubje’, maar is
doorgegroeid naar een professionele taskforce met veel kennis en
kunde van data-management binnen de Strafrechtketen.
De agile aanpak van NDK heeft al tot mooie resultaten geleid.
Door telkens verbeteringen aan te brengen in de gegevensstromen, worden fouten voorkomen waar onze professionals en
burgers last van kunnen hebben. Bijvoorbeeld bij de uitgifte van
een VOG, bij het beoordelen van zaken door OM en Rechtspraak
of het intrekken van een rijbewijs.
De ambitie is om in 2020 nog meer dataproblemen op te lossen
en NDK een vaste structuur binnen de keten te geven.
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Programmadoel 3

Projectleider multimedia

Multimedia

Tegenwoordig heeft iedereen een mobiele telefoon bij zich
waarmee hij foto’s en filmpjes maakt. Ook van incidenten op
straat. Daar kan de politie gebruik van maken. Niet alleen burgers,
ook winkeliers met hun beveiligingscamera’s hebben bruikbaar
multimediamateriaal. Daarnaast hangen er nog camera’s in de
openbare ruimte.

Audio- en beeldmateriaal spelen een steeds
belangrijkere rol in de strafrechtprocedure.
Tot op heden worden deze bestanden met
veel kunst- en vliegwerk uitgewisseld tussen
de ketenpartners en is het niet altijd mogelijk
het materiaal goed te gebruiken tijdens de zitting.

De website politie.nl biedt de mogelijkheid om beelden aan te
leveren. Dat levert 15.000 bestanden per maand op. En er zijn nog
de agenten op straat, die een bodycam dragen. Op de een of
andere manier moeten we die al die bestanden, die allemaal
formaten hebben, verwerken.
Een burger moet op dit moment meekomen naar het politiebureau,
waar de politie de filmpjes van zijn telefoon af haalt. Dat kan
efficiënter. En het sturen van bestanden naar het OM gaat ook
omslachtig.

Resultaten o.a.:
• Voorbereiden
aanbesteding
• Realiseren ketenvoorziening

Het project Multimedia heeft tot doel het video- en
beeldmateriaal behorende bij een zaak op eenvoudige wijze
en in de context van het strafrechtdossier voor
alle ketenpartners en op alle locaties te ontsluiten.
In 2020 worden de volgende stappen gezet om tot
een duurzame oplossing te komen voor de keten.

Daarom wordt er nu gewerkt aan de oplossing voor de overvloed
aan multimediamateriaal. Multimediamateriaal moet je makkelijk
kunnen opslaan en vanuit die omgeving beschikbaar kunnen stellen
voor onderzoek. Dit moet apparaat- en locatieonafhankelijk
kunnen. Vanaf het moment dat een bestand binnenkomt, worden
alle handelingen vastgelegd, zodat je kunt nagaan of er is geknoeid
met het bewijsmateriaal.
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Programmadoel 4
Eind december 2019: Alle Zaken Digitaal afgerond
Papier (zo veel mogelijk) uit de keten door Alle Zaken Digitaal (AZD)
In het AZD werkten de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM) nauw samen, met het
doel ervoor te zorgen dat alle strafzaken in eerste aanleg digitaal voorbereid en
op zitting gebracht kunnen worden. Digitale dossiers bij het OM en de Rechtspraak zorgen
er o.a. voor dat collega’s plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken en verkleinen het risico
op fouten.
Het AZD heeft o.a. een digitale werkwijze voor preventieve hechteniszaken bij het OM en
de Rechtspraak geïntroduceerd. De werkwijze is inmiddels op alle parketten en rechtbanken
in gebruik genomen. Het zorgt voor veel meer toegankelijke en overzichtelijke strafdossiers,
dan de rijen ordners met papier die daarvoor werden gebruikt. Ook loopt de verspreiding
van deze dossiers naar de Rechtspraak en advocatuur digitaal, in plaats van op papier
en via koerier.
Andere grote stappen waren de introductie van een systeem voor dossiers in de
onderzoeksfase en de elektronische handtekening. Deze werden in 2019 uitgebreid
beproefd in een pilot op de parketten en rechtbanken in Noord-Holland en Amsterdam.
Het komende jaar worden de module Onderzoeken én de elektronische handtekening
verder uitgebreid en in gebruik genomen binnen het OM en de Rechtspraak.

AICE: versterken informatievoorziening ten uitvoerlegging
Het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE) van het CJIB is
ingericht om ervoor te zorgen dat daders daadwerkelijk en op tijd gestraft worden en de
instanties, slachtoffers & nabestaanden goed geïnformeerd worden. Het AICE is de regisseur
van de keten voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen.
Directie CJIB: “Omdat alle strafrechtelijke beslissingen langs het AICE gaan, krijgen we
steeds beter zicht op de personen in de executieketen en zijn we steeds beter in staat om
onze partners te bedienen met proces- en persoonsinformatie.”
Vanuit de Regeerakkoordgelden is en wordt de agile (door)ontwikkeling van de daarbij
behorende informatiesystemen gefinancierd.
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Papier (zo veel mogelijk) uit de keten

Resultaten o.a.:
• AZD
• Digitaal Proces Dossier
• Zaakstroom 2e aanleg
• Zaakstroom feit-gecodeerd

Dicas @ Hoge Raad - webportaal cassatie
In 2018 is de Hoge Raad met de ontwikkeling
van de digitalisering van de cassatieprocedure
in strafzaken gestart. Het webportaal is opengesteld voor
advocaten en de interne systemen en werkprocessen zijn
aangepast aan digitaal werken in reguliere zaken.
In 2019 is de uitbreiding van digitaal procederen in speciale
strafzaken (ontnemingen) en de dossier uitwisseling met
Rechtspraak en OM gerealiseerd. Hierdoor is de snelheid omhoog
gegaan en de toegankelijkheid verbeterd.

Digitaal Proces Dossier - Proeftuin en pilots
Eén van de digitaliseringsprioriteiten van de Strafrechtketen is
het digitaal, snel en eenvoudig beschikbaar maken van dossiers
middels een zogenoemde Digitaal Procesdossier (DPD) oplossing.
De politie, het OM en de Rechtspraak ondervinden grote nadelen
van papieren dossiers, zoals het veel tijd kwijt zijn aan
administratieve taken (politie en OM) en de gebrekkige
leesbaarheid van de dossiers (het OM en de Rechtspraak).
In 2018 is gestart met het testen van de digitale werkwijze in
een proeftuin. In 2019 is de uitgebreide business case opgesteld
en is de robuustheid van de technische oplossing onderzocht.
In 2020 wordt een aantoonbaar werkende DPD-oplossing
verwacht in drie regio’s, schaalbaar voor Nederland.
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Programmadoel 5

Complimenten voor het portaal

Dienstverlening

Digitaal Loket Verkeer (DLV)
Parket CVOM is verantwoordelijk voor de afhandeling van beroepschriften
gericht aan de Officier van Justitie en de doorgeleiding - na herbeoordeling van beroepschriften gericht aan de Kantonrechter in het kader van de Wet
Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV).

Doel dienstverlening: de communicatie met
de drie doelgroepen (i.e. slachtoffers ,
advocaten, verkeersovertreders) en het
digitaal betekenen verlopen op digitale wijze.

Sinds januari 2014 kan een burger niet alleen schriftelijk maar ook digitaal een
beroep indienen bij de Officier van Justitie. De digitale route verloopt via het
Digitaal Loket Verkeer (DLV). DLV is onderdeel van een ketenproces waarin
verschillende ketenpartners (CVOM, CJIB, Justid) in gezamenlijkheid en met
wederzijdse afhankelijkheid optimale digitale dienstverlening richting burgers
en bedrijven nastreven.

Ketenbreed slachtofferportaal en de aansluiting hierop
vanuit de verschillende ketenorganisaties
Het Ketenbreed Slachtofferportaal (KbSP) zorgt ervoor dat
slachtoffers op elk moment, overzichtelijk en via één ingang,
informatie kunnen vinden over de voortgang in hun zaak bij de
samenwerkende ketenpartners, in een taal die zij begrijpen.

In 2019 zijn er extra functionaliteiten aan het portaal toegevoegd, zoals
digitaal procederen voor burgers.
Een ontvangen reactie van een burger:
“Complimenten voor het portaal overigens,
gewoon bezwaar maken op de bank met je iPhone,
als ICT-er een bijzondere beleving ten opzichte van jaren terug.”

Resultaten o.a.:
• Digitaal betekenen
• Verkeersportaal
• Advocatenportaal
• Slachtofferportaal

Het OM, de Politie, schadefonds geweldsmisdrijven en
Slachtofferhulp Nederland hebben in 2019 gewerkt aan de
koppeling met het KbSP.

Het CJIB-programma Digitale Transformatie verzorgde de realisatie.
Een mooi voorbeeld van ketensamenwerking waarbij één partij de realisatie
voor meerdere ketenpartners ter hand neemt.

32

33

Programma
Digitalisering
Strafrechtketen

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording
Programma Digitalisering Strafrechtketen

2019:
49,4 M euro
20 projecten

Meerjarenbegroting

2018:
14,2 M euro
9 projecten

2020-2022:
136,2 M euro
ca.55 projecten

2022

2020

2021

In de Rijksbegroting is als gevolg van het Regeerakkoord voor dit
programma een meerjarenbegroting van € 295 mln. opgenomen.
Als gevolg van de voorjaarsnota 2019 is de reeks neerwaarts
aangepast tot € 201 mln.
2018

2019

2020

2021

2022

totaal

15 M
euro

50 M
euro

45 M
euro

45 M
euro

46 M
euro

201 M
euro

Bestedingen (realisatie)
In 2018 zijn 12 projecten en initiatieven gestart. In 2019 zijn
ca. 55 projecten gestart. Hiervan zijn 9 projecten afgerond in 2018
en 20 projecten in 2019. De totale gerealiseerde uitgaven
bedragen € 14,2 mln. in 2018 en € 49,4 mln. in 2019.
Een van de belangrijkste uitgevoerde projecten betrof het project
Alle Zaken Digitaal (€ 22,1 mln.). Het project is conform planning
en verwachting succesvol afgerond en de implementatie loopt.
Inmiddels is 96% van de strafzaken tussen OM en rechtspraak
gedigitaliseerd. Het gaat hier om digitalisering in de eerste
aanleg. Zo is het Hoger Beroep ondergebracht bij een ander
project.
Bestedingsplan 2020
Het bestedingsplan 2020 is goedgekeurd en het budget voor 2020
is gereserveerd bij het Programma Digitalisering Strafrechtketen.
Op basis van goedgekeurde plannen worden de gereserveerde
gelden in 2020 vrijgegeven aan de projecten.

34

35

Programma
Digitalisering
Strafrechtketen

Vooruitblik

Strategisch Portfolio 2020-2022
Programma Digitalisering Strafrechtketen

Dienstverlening
6,3%

Overig
3,7%

2020-2022

Het Programma Digitalisering Strafrechtketen richt zich op de
korte termijn tot en met 2022. Het is de ‘kunst’ om op de korte
termijn stappen te zetten en resultaten te bereiken, met
perspectief op de midden (tot 2025) en lange (2030) termijn,
zodat sprake is van een duurzame investering. Als de beoogde
resultaten worden bereikt, is sprake van een volgend plateau in
digitalisering binnen de strafrechtketen.

Duurzaam
digitaal stelsel
4,7%

Papier
(zo veel mogelijk)
uit de keten
38,2%

Ketenvoorzieningen
37,4%

Multimedia
9,8%
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Het bereiken van dit resultaat laat onverlet dat er anno 2022
(behoudens andere maatregelen) nog steeds sprake is van een
deels verouderd systeemlandschap, een onderfinanciering van de
informatievoorziening (IV) / ICT en waarschijnlijk een
onderbezetting bij de (digitale) organisaties. Dat vraagt om meer
dan een eenmalige investering via de Regeerakkoord gelden.
Het is één van de omvangrijkste ketens van Nederland en het is
een niet realistisch om te denken dat alle professionals dan te
allen tijde volledig digitaal werken. Dit vraagt, naast cultuur, om
gewenning, vaardigheden en voorbeeldgedrag.
De voortgang van de digitalisering van de strafrechtketen kan
niet los worden gezien van de dynamische context waarbinnen
het programma zich afspeelt. De (digitale) wereld om ons heen
verandert snel. Elke ketenpartner kent naast uitdagingen voor dit
programma ook haar eigen opgaven. Het organisatiebelang is
daardoor niet altijd in lijn met het ketenbelang. Dat vraagt om
samenwerken in verbondenheid, zonder de eigen
verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen.
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Samenstelling BKB en OGB
Samenstelling Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)
•
•
•
•
•
•
•
•

Wim van de Donk Onafhankelijk voorzitter BKB en commissaris Noord-Brabant
Erik Akerboom Korpschef Politie
Gerrit van der Burg Voorzitter College van procureurs-generaal
Anneke van Dijk Directeur-generaal Rechtspleging en rechtshandhaving Ministerie
JenV DG/DGRR
Albert Hazelhoff Algemeen directeur CJIB
Hugo Hillenaar Directeur Directie Strafrechtketen
Ellen Kiersch Directeur Wetgeving en Juridische zaken Ministerie JenV DWJZ/BMO
Henk Naves Voorzitter Raad voor de Rechtspraak

Ondersteuning
• Jitske Janmaat Secretaris BKB en adviseur Directie Strafrechtketen

Colofon
Met het jaarverslag 2018-2019 geeft het Programma Digitalisering
Strafrechtketen inzicht in de missie en doelstellingen, bereikte en beoogde
resultaten en legt financiële verantwoording af.

Samenstelling Opdrachtgeversberaad (OGB)

Heeft u vragen of opmerkingen?
Stuur dan een mail naar: PDSK@minjenv.nl

•
•
•
•
•
•
•
•

Hugo Hillenaar Directeur Directie Strafrechtketen (voorzitter)
Marc de Barse Programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen
Henkjan Derks Directeur Bedrijfsvoering & ICT Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Marjolein ten Kroode Procureur-generaal bedrijfsvoering Openbaar Ministerie
Herma Rappa-Velt Lid Raad voor de Rechtspraak
Annelore Roelofs Plaatsvervangend hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Koos Veefkind Directeur IT Politie Nederland
Fred van der Winkel President gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Ondersteuning
• Cor Franke Extern strategisch adviseur QA
• Tony Kersbergen Secretaris OGB

Programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen
Marc de Barse
Communicatie adviseur Programma Digitalisering Strafrechtketen
Danielle de Kruijf-Bremer
Programma Digitalisering Strafrechtketen
Bezoekadres: Graadt van Roggenweg 400, 3531 AH Utrecht
Kijk voor meer informatie over de Strafrechtketen op
www.strafrechtketen.nl

Foto: Marc de Barse, programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen, voor de
ingang van het Huis van de Strafrechtketen op de Graadt van Roggenweg in Utrecht
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