
Hoe digitaliseren we?
De projecten in de strafrechtketen

AFGEROND

Voor wie digitaliseren we?
De persona’s in de strafrechtketen

37
Dienst Intelligent Metadateren
Processtukken worden van uniforme metadata voorzien.

Digitale handtekening CJIB
Het CJIB kan processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom digitaal ondertekenen.38

Digitale ketenarchivering - Fase 1
Onderzoeksproject om onderbouwde keuzes te kunnen maken voor digitale archivering in de strafrechtketen.39

41
Justitie Informatie Punt (JIP)
JIP ondersteunt professionals bij het ontsluiten van informatieproducten.

Commissie Feiten en Tarieven
Ondersteunend aan het primaire proces zijn de tarieven voor Muldergedragingen, overtredingen en misdrijven digitaal op te vragen.36

Persoonsgericht werken
Binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen meerplegers worden herkend.42

43
Provenance store
Alle ketenpartners kunnen hun 'provenance' (herkomt van voornamelijk elektronisch ondertekende stukken) opslaan in één voorziening.

Electronisch tekenen Rechtspraakdocumenten
Rechtspraak kan alle processtukken binnen alle zaakstromen digitaal ondertekenen.40

Multimedia 1; Politie
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Vervolg op realisatie van een platform waar multimedia op geupload 
en ontsloten kan worden.

44

IN UITVOERING

Multimedia 2; OM
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen het OM.

45

Multimedia 3; Rechtspraak
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen de Rechtspraak.46

51
Dic@s Hoge Raad
De cassatieprocedure kan digitaal worden voltrokken.

52
Digitaal Proces Dossier (DPD)
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM.
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

Complexe Dossiers
Digitaliseren van complexe dossiers in de strafrechtketen, samenwerken aan een dossier en zowel kwalitatief als kwantitatief een hoger niveau bereiken.50

53
Digitaal Werkdossier Rechtspraak (DWD)
Juridische professionals kunnen het werkdossier inzien en daar in werken via de dossierviewer.

BOB-module
Tijdens het onderzoeksproces kunnen verzoeken voor bijzondere opsporing digitaal worden verwerkt tussen Politie en OM/Rechtspraak (Bijzonder 
Opsporings Bevoegdheid).

48

Digitaal werken in Hoger Beroep & Dossierbeheer digitaal werken in Hoger Beroep
In Hoger Beroep zaken kunnen dossiers digitaal worden bekeken en afgehandeld.54

56
Digitale Samenwerkingsruimte ZSM 
T.a.v. ZSM zaken kan digitaal worden samengewerkt.

BOSZ Zicht op Zaken
Tijdelijke oplossing om de capaciteitsplanning van zaken op zitting accuraat in te schatten.49

57
Digitalisering Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing
Brede uitrol van de structurele oplossing voor uitwisseling van risicogegevens binnen DJI , OM, ZM, 3RO, AICE en RvdK.

58
Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer
Beroepschriften kunnen digitaal via het Digitaal Loket Verkeer ingediend worden bij de kantonrechter en de verdere afhandeling hiervan (overdracht OM - 
ZM) kan digitaal worden afgehandeld.

Digitale documentroutering 
PV's en bijlagen kunnen voor de feitgecodeerde zaakstroom digitaal worden uitgewisseld tussen CJIB en OM.55

DOZ; Executie Sancties
Wederzijdse werkprocessen van het OM en de rechtspraak worden in de executiefase van basisbeslissingen integraal via de 
module Executie sancties ondersteund.

60

DOZ; Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners
Digitalisering van diverse werkprocessen tussen OM, ZM (Kabinet RC) en advocatuur in de onderzoeksfase.61

DOZ; Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-handtekening in GPS/NIAS
Ondertekenservice kan in GPS worden aangeroepen voor alle stukken die volgens de wet ondertekend dienen te worden.62

63
Uitwisseling risicogegevens; Fase 2
Gereedmaken van lokale systemen ketenpartners voor uitwisseling en analyse van risicogegevens. 

Aanvragen reclasseringsadviezen system to system
De reclasseringsadvies aanvragen van het OM komen automatisch binnen bij de Reclassering.47

64
Versnelling AICE
Versterken van het programma AICE.

Effectieve IV keten FO sporen
Vervolg op verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.59

Advocatenportaal 2.0
Advocaten kunnen via het portaal niet alleen informatie ophalen, maar ook zelf informatie uploaden.65

67
Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer
Vervolg op de doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen.

Digitaal betekenen
OM, ZM en CJIB zijn aangesloten op de dienst Digitaal Betekenen. Naast fysiek, kan digitaal worden 'betekend'. De partijen in de strafrechtketen kunnen 
via de Dienst Digitaal Betekenen de te betekenen stukken in de Berichtenbox van MijnOverheid (BB) plaatsen.

66

Injus
Een impactanalyse naar de overdracht van het opdrachtgeverschap voor de huidige dienstverlening van Injus.68

70
Versterken Slachtofferportaal OM
Data van het OM kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Versterken Slachtofferportaal CJIB
Data van het CJIB kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.69

Versterken Slachtofferportaal Politie
Data van de Politie kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.71
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64 Versnelling AICE

Met de metro door de strafrechtketen
Resultaten en impact van de portfolio digitalisering strafrechtketen - Oktober 2020

Ik kan mijn volledige zaak,

van aangifte tot afdoening,

volgen via één portaal.

Slachtoffer Officier
van Justitie

Ik heb geen zorgen meer over het logistieke proces: dossiers 

zijn digital born en kunnen door alle partijen op hetzelfde 

moment worden ontsloten. Digitale uitwisseling van 

gegevens en documenten tussen politie, OM en Rechtspraak 

over veelvoorkomende criminaliteit (VVC-zaken) is mogelijk.

Rechter

Maatwerkzaken worden aan mij in de 

meeste gevallen digitaal aangeleverd, 

daardoor wordt de zitting effectiever en is 

er vertrouwen in de Rechtspraak.

Politieagent

Ik kan het PV digitaal opstellen, ondertekenen en 

in het dossier plaatsen. Video’s, geluidsopnames 

of andere multimedia die dienen als bewijsmate-

riaal kan ik digitaal aan het dossier toevoegen.

Advocaat

Als advocaat heb ik toegang tot het advocaten-

portaal waar ik mijn strafdossiers digitaal kan 

raadplegen. Hiermee beschik ik over dezelfde 

informatie als het OM en de Rechtspraak.

Executie/nazorg
begeleider

Omdat alle strafrechtelijke beslissingen langs 

het AICE gaan, worden daders op tijd gestraft en 

worden slachtoffers, nabestaanden en ik als 

executie/nazorg begeleider goed geïnformeerd.

Dic@s Hoge Raad - webportaal cassatie
De ontwikkeling van de digitalisering van de cassatieprocedure in strafzaken.16

Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 1
Alle maatwerkzaken van het OM naar de Rechtspraak digitaal afdoen.13

14
Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 2
Digitaal plannen op zitting bij bijzondere raadkamerzakenis mogelijk en digitale ondersteuning van administratieve 
handelingen in zaken waar sprake is van internationale rechtshulp is mogelijk.

Digitaal Proces Dossier - Proeftuin en Pilots
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM. 
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

17

Uitwisseling risicogegevens - Fase 1
Proof of Concept rond uitwisseling van risicogegevens.19

Verbeteren informatie uitwisseling plaatsing en detentie - Fase 1
De inrichting van informatie-uitwisseling ten aanzien van de processen van eerste plaatsing en detentie.20

Versterken AICE 1: VBS Jeugdtaakstraffen
Het via AICE routeren van het proces van jeugdtaakstraffen (JTS).21

Versterken AICE 2: VBS Jeugdtransactie/ Compas
De routering van deze zaakstromen via het AICE is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de regie-en coördinatiefunctie 
van het AICE.

22

Versterken AICE 3: Voorlopige hectenis - parallel scenario
De automatisering van de belangrijkste VH-stromen en de inrichting van een vernieuwd proces waardoor zaakstromen via 
AICE gerouteerd zullen worden.

23

15
AZD: implementatie 2e helft 2019
Bestendige implementatie van de ketenadministratie tussen OM en Rechtbanken voor de werkstromen (super-) snelrecht en 
preventieven-regulier.

Versterken AICE 4: Resterende zaakstromen
Het samenbrengen van de functionaliteit overige zaakstromen in het ketenportaal.24

18

Intensivering Rechtsbijstand
De intensivering van rechtsbijstand voor verdachten van B-feiten (ZSM-werkwijze).  Verbetering van het logistieke 
proces rondom advocatuur en voorkomt wachttijden binnen het opsporingsproces van de politie met het 
vervolgingsproces van het OM.

Vooronderzoek Effectieve keten FO opsporen
Vooronderzoek en detailonderzoek verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.25
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Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - Fase 1
De doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen

26

27
Doorontwikkeling Digitaal Loket Verkeer -Fase 2
Aanvullende functionaliteiten Digitaal Loket Verkeer: beroepschriften kunnen ook door bedrijven en huurzaken digitaal worden 
ingediend en afgehandeld.

28
Ketenportaal slachtoffers - aansluiting SHN
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Dienstverlening

Streefbeeld - Fase 1*
De visie van de strafrechtketen op digitalisering in 2030

1

Duurzaam Digitaal Stelsel

Visie Digitale Ketenarchivering*
Visie ontwikkelen omtrent digitale archivering in de strafrechtketen

5

4
Impactanalyse digitale handtekening CJIB
De impact van de ontwikkeling van een digitale handtekening concretiseren

Persoonsgericht werken - Analyse voorziening aanpak meeplegers
Een pilot om zaken op persoonsniveau af te handelen en veelplegers vroegtijdig te herkennen

8

Persoonsbeeld op maat
Het ontwikkelen van een fundament om persoonsgegevens in de strafrechtketen als geheel beschikbaar te maken op het moment en plaats waar een 
professional een beslissing moet nemen.

7

3
Digitale handtekening feitgecodeerde zaken
Processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen digitaal worden ondertekend

Vooronderzoek Informatierotonde
Onderzoek naar het via één voorziening informatieproducten uploaden en ontsluiten t.a.v. personen

9

6
Ontwikkeling toegangsverzoeken SRK
De strafrechtketen kan op een gecontroleerde en veilige wijze toegang verlenen aan ketenpartners, beroepsgroepen, burgers, andere professionals en het 
bedrijfsleven tot o.a. informatie met betrekking tot multimediagegevens, digitale dossiers en andere vormen van informatie

10
Vooronderzoek op ketenvoorziening*
Vooronderzoek naar de beschikbare en benodigde voorzieningen voor de keten

Vooronderzoek Melding Gerede Twijfel (MGT)
Een ketenbrede gedragen visie op terugmelden en een plan om de dienst melding gerede twijfel te realiseren

11

Ketenvoorzieningen

Multimedia 1 - Politie Fase 1
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Realisatie van een platform waar multimedia op 
geupload en ontsloten kan worden

12

Multimedia

Versterken slachtofferportaal Schadefonds
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.30

29

Toekomstvaste Dienstverlening Strafrechtketen*
Dit project zorgt ervoor dat de aanpasbaarheid, beheerbaarheid, continuïteit en beveiliging van de diensten van de Justitiële Informatiedienst aan de 
Strafrechtketen wordt gegarandeerd. Legacy wordt daarbij stapsgewijs vervangen door nieuwe componenten die autonoom functioneren.informatie-
producten die momenteel door de systemen JDS en SKDB worden geleverd aan de strafrechtketen (bv. uittreksel, ID-staat, persoonsdossier, etc.).

Algemene reservering innovatie - Vijftal innovatie trajecten*
Het experimenteren met nieuwe technologien om innovatie te bevorderen, te beproeven, en gereed te maken voor 
opschaling binnen de strafrechtketen.

2

Visie op Justid*
Onderzoek naar de huidige dienstverlening van Justid aan de strafrechtketen en de mogelijkheden om de dienstverlening in de toekomst op 
onafhankelijke wijze in te richten.

32

Visie op Legacy (ICT foto)*
Onderzoek naar de huidige status van de ICT voorzieningen in de strafrechtketen en de benodigde stappen voorwaarts voor succesvolle 
informatie uitwisseling in de strafrechtketen.

33

31
Visie op portalen
Uitwerken van de doelgroepen strategie en portalen strategie.

Voorstel systeemlandschap en PCA (onderzoek)*
Er is onderzoek gedaan naar de voorziene PCA migratie dat antwoord geeft of die migratie een verantwoorde stap in de goede richting is.34
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Multimedia

Papier (zoveel mogelijk) uit de keten

Wat digitaliseren we?

Versterken Netwerk Datakwaliteit
Het verbeteren van de datakwaliteit in de keten.

35

Duurzaam Digitaal Stelsel Dienstverlening
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37
Dienst Intelligent Metadateren
Processtukken worden van uniforme metadata voorzien.

Digitale handtekening CJIB
Het CJIB kan processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom digitaal ondertekenen.38

Digitale ketenarchivering - Fase 1
Onderzoeksproject om onderbouwde keuzes te kunnen maken voor digitale archivering in de strafrechtketen.39

41
Justitie Informatie Punt (JIP)
JIP ondersteunt professionals bij het ontsluiten van informatieproducten.

Commissie Feiten en Tarieven
Ondersteunend aan het primaire proces zijn de tarieven voor Muldergedragingen, overtredingen en misdrijven digitaal op te vragen.36

Persoonsgericht werken
Binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen meerplegers worden herkend.42

43
Provenance store
Alle ketenpartners kunnen hun 'provenance' (herkomt van voornamelijk elektronisch ondertekende stukken) opslaan in één voorziening.

Electronisch tekenen Rechtspraakdocumenten
Rechtspraak kan alle processtukken binnen alle zaakstromen digitaal ondertekenen.40

Multimedia 1; Politie
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Vervolg op realisatie van een platform waar multimedia op geupload 
en ontsloten kan worden.

44

IN UITVOERING

Multimedia 2; OM
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen het OM.

45

Multimedia 3; Rechtspraak
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen de Rechtspraak.46

51
Dic@s Hoge Raad
De cassatieprocedure kan digitaal worden voltrokken.

52
Digitaal Proces Dossier (DPD)
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM.
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

Complexe Dossiers
Digitaliseren van complexe dossiers in de strafrechtketen, samenwerken aan een dossier en zowel kwalitatief als kwantitatief een hoger niveau bereiken.50

53
Digitaal Werkdossier Rechtspraak (DWD)
Juridische professionals kunnen het werkdossier inzien en daar in werken via de dossierviewer.

BOB-module
Tijdens het onderzoeksproces kunnen verzoeken voor bijzondere opsporing digitaal worden verwerkt tussen Politie en OM/Rechtspraak (Bijzonder 
Opsporings Bevoegdheid).

48

Digitaal werken in Hoger Beroep & Dossierbeheer digitaal werken in Hoger Beroep
In Hoger Beroep zaken kunnen dossiers digitaal worden bekeken en afgehandeld.54

56
Digitale Samenwerkingsruimte ZSM 
T.a.v. ZSM zaken kan digitaal worden samengewerkt.

BOSZ Zicht op Zaken
Tijdelijke oplossing om de capaciteitsplanning van zaken op zitting accuraat in te schatten.49

57
Digitalisering Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing
Brede uitrol van de structurele oplossing voor uitwisseling van risicogegevens binnen DJI , OM, ZM, 3RO, AICE en RvdK.

58
Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer
Beroepschriften kunnen digitaal via het Digitaal Loket Verkeer ingediend worden bij de kantonrechter en de verdere afhandeling hiervan (overdracht OM - 
ZM) kan digitaal worden afgehandeld.

Digitale documentroutering 
PV's en bijlagen kunnen voor de feitgecodeerde zaakstroom digitaal worden uitgewisseld tussen CJIB en OM.55

DOZ; Executie Sancties
Wederzijdse werkprocessen van het OM en de rechtspraak worden in de executiefase van basisbeslissingen integraal via de 
module Executie sancties ondersteund.

60

DOZ; Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners
Digitalisering van diverse werkprocessen tussen OM, ZM (Kabinet RC) en advocatuur in de onderzoeksfase.61

DOZ; Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-handtekening in GPS/NIAS
Ondertekenservice kan in GPS worden aangeroepen voor alle stukken die volgens de wet ondertekend dienen te worden.62

63
Uitwisseling risicogegevens; Fase 2
Gereedmaken van lokale systemen ketenpartners voor uitwisseling en analyse van risicogegevens. 

Aanvragen reclasseringsadviezen system to system
De reclasseringsadvies aanvragen van het OM komen automatisch binnen bij de Reclassering.47

64
Versnelling AICE
Versterken van het programma AICE.

Effectieve IV keten FO sporen
Vervolg op verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.59

Advocatenportaal 2.0
Advocaten kunnen via het portaal niet alleen informatie ophalen, maar ook zelf informatie uploaden.65

67
Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer
Vervolg op de doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen.

Digitaal betekenen
OM, ZM en CJIB zijn aangesloten op de dienst Digitaal Betekenen. Naast fysiek, kan digitaal worden 'betekend'. De partijen in de strafrechtketen kunnen 
via de Dienst Digitaal Betekenen de te betekenen stukken in de Berichtenbox van MijnOverheid (BB) plaatsen.

66

Injus
Een impactanalyse naar de overdracht van het opdrachtgeverschap voor de huidige dienstverlening van Injus.68

70
Versterken Slachtofferportaal OM
Data van het OM kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Versterken Slachtofferportaal CJIB
Data van het CJIB kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.69

Versterken Slachtofferportaal Politie
Data van de Politie kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.71

Advocatenportaal 2.065
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43 Provenance store
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Multimedia 1; Politie44
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Multimedia 3; Rechtspraak46

51 Dic@s Hoge Raad

52 Digitaal Proces Dossier (DPD)

Complexe Dossiers50

53 Digitaal Werkdossier Rechtspraak (DWD)

BOB-module48

Digitaal werken in Hoger Beroep & Dossierbeheer digitaal werken in Hoger Beroep54

56 Digitale Samenwerkingsruimte ZSM 

BOSZ Zicht op Zaken49

57 Digitalisering Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing

Digitale documentroutering 55

Effectieve IV keten FO sporen59

58 Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer

DOZ; Executie Sancties60

DOZ; Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners61

DOZ; Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-handtekening in GPS/NIAS62

63 Uitwisseling risicogegevens; Fase 2

64 Versnelling AICE

Met de metro door de strafrechtketen
Resultaten en impact van de portfolio digitalisering strafrechtketen - Oktober 2020

Ik kan mijn volledige zaak,

van aangifte tot afdoening,

volgen via één portaal.

Slachtoffer Officier
van Justitie

Ik heb geen zorgen meer over het logistieke proces: dossiers 

zijn digital born en kunnen door alle partijen op hetzelfde 

moment worden ontsloten. Digitale uitwisseling van 

gegevens en documenten tussen politie, OM en Rechtspraak 

over veelvoorkomende criminaliteit (VVC-zaken) is mogelijk.

Rechter

Maatwerkzaken worden aan mij in de 

meeste gevallen digitaal aangeleverd, 

daardoor wordt de zitting effectiever en is 

er vertrouwen in de Rechtspraak.

Politieagent

Ik kan het PV digitaal opstellen, ondertekenen en 

in het dossier plaatsen. Video’s, geluidsopnames 

of andere multimedia die dienen als bewijsmate-

riaal kan ik digitaal aan het dossier toevoegen.

Advocaat

Als advocaat heb ik toegang tot het advocaten-

portaal waar ik mijn strafdossiers digitaal kan 

raadplegen. Hiermee beschik ik over dezelfde 

informatie als het OM en de Rechtspraak.

Executie/nazorg
begeleider

Omdat alle strafrechtelijke beslissingen langs 

het AICE gaan, worden daders op tijd gestraft en 

worden slachtoffers, nabestaanden en ik als 

executie/nazorg begeleider goed geïnformeerd.

Dic@s Hoge Raad - webportaal cassatie
De ontwikkeling van de digitalisering van de cassatieprocedure in strafzaken.16

Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 1
Alle maatwerkzaken van het OM naar de Rechtspraak digitaal afdoen.13

14
Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 2
Digitaal plannen op zitting bij bijzondere raadkamerzakenis mogelijk en digitale ondersteuning van administratieve 
handelingen in zaken waar sprake is van internationale rechtshulp is mogelijk.

Digitaal Proces Dossier - Proeftuin en Pilots
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM. 
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

17

Uitwisseling risicogegevens - Fase 1
Proof of Concept rond uitwisseling van risicogegevens.19

Verbeteren informatie uitwisseling plaatsing en detentie - Fase 1
De inrichting van informatie-uitwisseling ten aanzien van de processen van eerste plaatsing en detentie.20

Versterken AICE 1: VBS Jeugdtaakstraffen
Het via AICE routeren van het proces van jeugdtaakstraffen (JTS).21

Versterken AICE 2: VBS Jeugdtransactie/ Compas
De routering van deze zaakstromen via het AICE is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de regie-en coördinatiefunctie 
van het AICE.

22

Versterken AICE 3: Voorlopige hectenis - parallel scenario
De automatisering van de belangrijkste VH-stromen en de inrichting van een vernieuwd proces waardoor zaakstromen via 
AICE gerouteerd zullen worden.

23

15
AZD: implementatie 2e helft 2019
Bestendige implementatie van de ketenadministratie tussen OM en Rechtbanken voor de werkstromen (super-) snelrecht en 
preventieven-regulier.

Versterken AICE 4: Resterende zaakstromen
Het samenbrengen van de functionaliteit overige zaakstromen in het ketenportaal.24

18

Intensivering Rechtsbijstand
De intensivering van rechtsbijstand voor verdachten van B-feiten (ZSM-werkwijze).  Verbetering van het logistieke 
proces rondom advocatuur en voorkomt wachttijden binnen het opsporingsproces van de politie met het 
vervolgingsproces van het OM.

Vooronderzoek Effectieve keten FO opsporen
Vooronderzoek en detailonderzoek verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.25
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MISDRIJF AANGIFTE

Veroordeelde

Programma
Digitalisering
Strafrechtketen

Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - Fase 1
De doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen

26

27
Doorontwikkeling Digitaal Loket Verkeer -Fase 2
Aanvullende functionaliteiten Digitaal Loket Verkeer: beroepschriften kunnen ook door bedrijven en huurzaken digitaal worden 
ingediend en afgehandeld.

28
Ketenportaal slachtoffers - aansluiting SHN
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Dienstverlening

Streefbeeld - Fase 1*
De visie van de strafrechtketen op digitalisering in 2030

1

Duurzaam Digitaal Stelsel

Visie Digitale Ketenarchivering*
Visie ontwikkelen omtrent digitale archivering in de strafrechtketen

5

4
Impactanalyse digitale handtekening CJIB
De impact van de ontwikkeling van een digitale handtekening concretiseren

Persoonsgericht werken - Analyse voorziening aanpak meeplegers
Een pilot om zaken op persoonsniveau af te handelen en veelplegers vroegtijdig te herkennen

8

Persoonsbeeld op maat
Het ontwikkelen van een fundament om persoonsgegevens in de strafrechtketen als geheel beschikbaar te maken op het moment en plaats waar een 
professional een beslissing moet nemen.

7

3
Digitale handtekening feitgecodeerde zaken
Processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen digitaal worden ondertekend

Vooronderzoek Informatierotonde
Onderzoek naar het via één voorziening informatieproducten uploaden en ontsluiten t.a.v. personen

9

6
Ontwikkeling toegangsverzoeken SRK
De strafrechtketen kan op een gecontroleerde en veilige wijze toegang verlenen aan ketenpartners, beroepsgroepen, burgers, andere professionals en het 
bedrijfsleven tot o.a. informatie met betrekking tot multimediagegevens, digitale dossiers en andere vormen van informatie

10
Vooronderzoek op ketenvoorziening*
Vooronderzoek naar de beschikbare en benodigde voorzieningen voor de keten

Vooronderzoek Melding Gerede Twijfel (MGT)
Een ketenbrede gedragen visie op terugmelden en een plan om de dienst melding gerede twijfel te realiseren

11

Ketenvoorzieningen

Multimedia 1 - Politie Fase 1
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Realisatie van een platform waar multimedia op 
geupload en ontsloten kan worden

12

Multimedia

Versterken slachtofferportaal Schadefonds
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.30

29

Toekomstvaste Dienstverlening Strafrechtketen*
Dit project zorgt ervoor dat de aanpasbaarheid, beheerbaarheid, continuïteit en beveiliging van de diensten van de Justitiële Informatiedienst aan de 
Strafrechtketen wordt gegarandeerd. Legacy wordt daarbij stapsgewijs vervangen door nieuwe componenten die autonoom functioneren.informatie-
producten die momenteel door de systemen JDS en SKDB worden geleverd aan de strafrechtketen (bv. uittreksel, ID-staat, persoonsdossier, etc.).

Algemene reservering innovatie - Vijftal innovatie trajecten*
Het experimenteren met nieuwe technologien om innovatie te bevorderen, te beproeven, en gereed te maken voor 
opschaling binnen de strafrechtketen.

2

Visie op Justid*
Onderzoek naar de huidige dienstverlening van Justid aan de strafrechtketen en de mogelijkheden om de dienstverlening in de toekomst op 
onafhankelijke wijze in te richten.

32

Visie op Legacy (ICT foto)*
Onderzoek naar de huidige status van de ICT voorzieningen in de strafrechtketen en de benodigde stappen voorwaarts voor succesvolle 
informatie uitwisseling in de strafrechtketen.

33

31
Visie op portalen
Uitwerken van de doelgroepen strategie en portalen strategie.

Voorstel systeemlandschap en PCA (onderzoek)*
Er is onderzoek gedaan naar de voorziene PCA migratie dat antwoord geeft of die migratie een verantwoorde stap in de goede richting is.34

Overige

Ketenvoorzieningen

Multimedia

Papier (zoveel mogelijk) uit de keten

Wat digitaliseren we?

Versterken Netwerk Datakwaliteit
Het verbeteren van de datakwaliteit in de keten.

35

Duurzaam Digitaal Stelsel Dienstverlening
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Injus68

Aanvragen reclasseringsadviezen system to system47
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1 Project afgerond

Visie en beleidsdocumenten worden niet geplot*

Programma		
Digitalisering	
Strafrechtketen	

Metrokaart	Digitalisering	Strafrechtketen	
Resultaten	en	impact	van	de	portfolio	digitalisering	strafrechtketen	

		Wat	digitaliseren	we?	

Hoe digitaliseren we?
De projecten in de strafrechtketen

AFGEROND

Voor wie digitaliseren we?
De persona’s in de strafrechtketen

37
Dienst Intelligent Metadateren
Processtukken worden van uniforme metadata voorzien.

Digitale handtekening CJIB
Het CJIB kan processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom digitaal ondertekenen.38

Digitale ketenarchivering - Fase 1
Onderzoeksproject om onderbouwde keuzes te kunnen maken voor digitale archivering in de strafrechtketen.39

41
Justitie Informatie Punt (JIP)
JIP ondersteunt professionals bij het ontsluiten van informatieproducten.

Commissie Feiten en Tarieven
Ondersteunend aan het primaire proces zijn de tarieven voor Muldergedragingen, overtredingen en misdrijven digitaal op te vragen.36

Persoonsgericht werken
Binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen meerplegers worden herkend.42

43
Provenance store
Alle ketenpartners kunnen hun 'provenance' (herkomt van voornamelijk elektronisch ondertekende stukken) opslaan in één voorziening.

Electronisch tekenen Rechtspraakdocumenten
Rechtspraak kan alle processtukken binnen alle zaakstromen digitaal ondertekenen.40

Multimedia 1; Politie
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Vervolg op realisatie van een platform waar multimedia op geupload 
en ontsloten kan worden.

44

IN UITVOERING

Multimedia 2; OM
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen het OM.

45

Multimedia 3; Rechtspraak
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen de Rechtspraak.46

51
Dic@s Hoge Raad
De cassatieprocedure kan digitaal worden voltrokken.

52
Digitaal Proces Dossier (DPD)
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM.
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

Complexe Dossiers
Digitaliseren van complexe dossiers in de strafrechtketen, samenwerken aan een dossier en zowel kwalitatief als kwantitatief een hoger niveau bereiken.50

53
Digitaal Werkdossier Rechtspraak (DWD)
Juridische professionals kunnen het werkdossier inzien en daar in werken via de dossierviewer.

BOB-module
Tijdens het onderzoeksproces kunnen verzoeken voor bijzondere opsporing digitaal worden verwerkt tussen Politie en OM/Rechtspraak (Bijzonder 
Opsporings Bevoegdheid).

48

Digitaal werken in Hoger Beroep & Dossierbeheer digitaal werken in Hoger Beroep
In Hoger Beroep zaken kunnen dossiers digitaal worden bekeken en afgehandeld.54

56
Digitale Samenwerkingsruimte ZSM 
T.a.v. ZSM zaken kan digitaal worden samengewerkt.

BOSZ Zicht op Zaken
Tijdelijke oplossing om de capaciteitsplanning van zaken op zitting accuraat in te schatten.49

57
Digitalisering Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing
Brede uitrol van de structurele oplossing voor uitwisseling van risicogegevens binnen DJI , OM, ZM, 3RO, AICE en RvdK.

58
Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer
Beroepschriften kunnen digitaal via het Digitaal Loket Verkeer ingediend worden bij de kantonrechter en de verdere afhandeling hiervan (overdracht OM - 
ZM) kan digitaal worden afgehandeld.

Digitale documentroutering 
PV's en bijlagen kunnen voor de feitgecodeerde zaakstroom digitaal worden uitgewisseld tussen CJIB en OM.55

DOZ; Executie Sancties
Wederzijdse werkprocessen van het OM en de rechtspraak worden in de executiefase van basisbeslissingen integraal via de 
module Executie sancties ondersteund.

60

DOZ; Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners
Digitalisering van diverse werkprocessen tussen OM, ZM (Kabinet RC) en advocatuur in de onderzoeksfase.61

DOZ; Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-handtekening in GPS/NIAS
Ondertekenservice kan in GPS worden aangeroepen voor alle stukken die volgens de wet ondertekend dienen te worden.62

63
Uitwisseling risicogegevens; Fase 2
Gereedmaken van lokale systemen ketenpartners voor uitwisseling en analyse van risicogegevens. 

Aanvragen reclasseringsadviezen system to system
De reclasseringsadvies aanvragen van het OM komen automatisch binnen bij de Reclassering.47

64
Versnelling AICE
Versterken van het programma AICE.

Effectieve IV keten FO sporen
Vervolg op verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.59

Advocatenportaal 2.0
Advocaten kunnen via het portaal niet alleen informatie ophalen, maar ook zelf informatie uploaden.65

67
Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer
Vervolg op de doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen.

Digitaal betekenen
OM, ZM en CJIB zijn aangesloten op de dienst Digitaal Betekenen. Naast fysiek, kan digitaal worden 'betekend'. De partijen in de strafrechtketen kunnen 
via de Dienst Digitaal Betekenen de te betekenen stukken in de Berichtenbox van MijnOverheid (BB) plaatsen.

66

Injus
Een impactanalyse naar de overdracht van het opdrachtgeverschap voor de huidige dienstverlening van Injus.68

70
Versterken Slachtofferportaal OM
Data van het OM kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Versterken Slachtofferportaal CJIB
Data van het CJIB kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.69

Versterken Slachtofferportaal Politie
Data van de Politie kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.71

Advocatenportaal 2.065
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41 Justitie Informatie Punt (JIP)

Commissie Feiten en Tarieven36

Persoonsgericht werken42

43 Provenance store

Electronisch tekenen Rechtspraakdocumenten40

Multimedia 1; Politie44

Multimedia 2; OM45

Multimedia 3; Rechtspraak46

51 Dic@s Hoge Raad
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53 Digitaal Werkdossier Rechtspraak (DWD)

BOB-module48

Digitaal werken in Hoger Beroep & Dossierbeheer digitaal werken in Hoger Beroep54

56 Digitale Samenwerkingsruimte ZSM 

BOSZ Zicht op Zaken49

57 Digitalisering Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing

Digitale documentroutering 55

Effectieve IV keten FO sporen59

58 Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer

DOZ; Executie Sancties60

DOZ; Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners61

DOZ; Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-handtekening in GPS/NIAS62

63 Uitwisseling risicogegevens; Fase 2

64 Versnelling AICE

Met de metro door de strafrechtketen
Resultaten en impact van de portfolio digitalisering strafrechtketen - Oktober 2020

Ik kan mijn volledige zaak,

van aangifte tot afdoening,

volgen via één portaal.

Slachtoffer Officier
van Justitie

Ik heb geen zorgen meer over het logistieke proces: dossiers 

zijn digital born en kunnen door alle partijen op hetzelfde 

moment worden ontsloten. Digitale uitwisseling van 

gegevens en documenten tussen politie, OM en Rechtspraak 

over veelvoorkomende criminaliteit (VVC-zaken) is mogelijk.

Rechter

Maatwerkzaken worden aan mij in de 

meeste gevallen digitaal aangeleverd, 

daardoor wordt de zitting effectiever en is 

er vertrouwen in de Rechtspraak.

Politieagent

Ik kan het PV digitaal opstellen, ondertekenen en 

in het dossier plaatsen. Video’s, geluidsopnames 

of andere multimedia die dienen als bewijsmate-

riaal kan ik digitaal aan het dossier toevoegen.

Advocaat

Als advocaat heb ik toegang tot het advocaten-

portaal waar ik mijn strafdossiers digitaal kan 

raadplegen. Hiermee beschik ik over dezelfde 

informatie als het OM en de Rechtspraak.

Executie/nazorg
begeleider

Omdat alle strafrechtelijke beslissingen langs 

het AICE gaan, worden daders op tijd gestraft en 

worden slachtoffers, nabestaanden en ik als 

executie/nazorg begeleider goed geïnformeerd.

Dic@s Hoge Raad - webportaal cassatie
De ontwikkeling van de digitalisering van de cassatieprocedure in strafzaken.16

Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 1
Alle maatwerkzaken van het OM naar de Rechtspraak digitaal afdoen.13

14
Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 2
Digitaal plannen op zitting bij bijzondere raadkamerzakenis mogelijk en digitale ondersteuning van administratieve 
handelingen in zaken waar sprake is van internationale rechtshulp is mogelijk.

Digitaal Proces Dossier - Proeftuin en Pilots
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM. 
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

17

Uitwisseling risicogegevens - Fase 1
Proof of Concept rond uitwisseling van risicogegevens.19

Verbeteren informatie uitwisseling plaatsing en detentie - Fase 1
De inrichting van informatie-uitwisseling ten aanzien van de processen van eerste plaatsing en detentie.20

Versterken AICE 1: VBS Jeugdtaakstraffen
Het via AICE routeren van het proces van jeugdtaakstraffen (JTS).21

Versterken AICE 2: VBS Jeugdtransactie/ Compas
De routering van deze zaakstromen via het AICE is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de regie-en coördinatiefunctie 
van het AICE.

22

Versterken AICE 3: Voorlopige hectenis - parallel scenario
De automatisering van de belangrijkste VH-stromen en de inrichting van een vernieuwd proces waardoor zaakstromen via 
AICE gerouteerd zullen worden.

23

15
AZD: implementatie 2e helft 2019
Bestendige implementatie van de ketenadministratie tussen OM en Rechtbanken voor de werkstromen (super-) snelrecht en 
preventieven-regulier.

Versterken AICE 4: Resterende zaakstromen
Het samenbrengen van de functionaliteit overige zaakstromen in het ketenportaal.24

18

Intensivering Rechtsbijstand
De intensivering van rechtsbijstand voor verdachten van B-feiten (ZSM-werkwijze).  Verbetering van het logistieke 
proces rondom advocatuur en voorkomt wachttijden binnen het opsporingsproces van de politie met het 
vervolgingsproces van het OM.

Vooronderzoek Effectieve keten FO opsporen
Vooronderzoek en detailonderzoek verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.25
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Strafrechtketen

Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - Fase 1
De doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen

26

27
Doorontwikkeling Digitaal Loket Verkeer -Fase 2
Aanvullende functionaliteiten Digitaal Loket Verkeer: beroepschriften kunnen ook door bedrijven en huurzaken digitaal worden 
ingediend en afgehandeld.

28
Ketenportaal slachtoffers - aansluiting SHN
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Dienstverlening

Streefbeeld - Fase 1*
De visie van de strafrechtketen op digitalisering in 2030

1

Duurzaam Digitaal Stelsel

Visie Digitale Ketenarchivering*
Visie ontwikkelen omtrent digitale archivering in de strafrechtketen

5

4
Impactanalyse digitale handtekening CJIB
De impact van de ontwikkeling van een digitale handtekening concretiseren

Persoonsgericht werken - Analyse voorziening aanpak meeplegers
Een pilot om zaken op persoonsniveau af te handelen en veelplegers vroegtijdig te herkennen

8

Persoonsbeeld op maat
Het ontwikkelen van een fundament om persoonsgegevens in de strafrechtketen als geheel beschikbaar te maken op het moment en plaats waar een 
professional een beslissing moet nemen.

7

3
Digitale handtekening feitgecodeerde zaken
Processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen digitaal worden ondertekend

Vooronderzoek Informatierotonde
Onderzoek naar het via één voorziening informatieproducten uploaden en ontsluiten t.a.v. personen

9

6
Ontwikkeling toegangsverzoeken SRK
De strafrechtketen kan op een gecontroleerde en veilige wijze toegang verlenen aan ketenpartners, beroepsgroepen, burgers, andere professionals en het 
bedrijfsleven tot o.a. informatie met betrekking tot multimediagegevens, digitale dossiers en andere vormen van informatie

10
Vooronderzoek op ketenvoorziening*
Vooronderzoek naar de beschikbare en benodigde voorzieningen voor de keten

Vooronderzoek Melding Gerede Twijfel (MGT)
Een ketenbrede gedragen visie op terugmelden en een plan om de dienst melding gerede twijfel te realiseren

11

Ketenvoorzieningen

Multimedia 1 - Politie Fase 1
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Realisatie van een platform waar multimedia op 
geupload en ontsloten kan worden

12

Multimedia

Versterken slachtofferportaal Schadefonds
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.30

29

Toekomstvaste Dienstverlening Strafrechtketen*
Dit project zorgt ervoor dat de aanpasbaarheid, beheerbaarheid, continuïteit en beveiliging van de diensten van de Justitiële Informatiedienst aan de 
Strafrechtketen wordt gegarandeerd. Legacy wordt daarbij stapsgewijs vervangen door nieuwe componenten die autonoom functioneren.informatie-
producten die momenteel door de systemen JDS en SKDB worden geleverd aan de strafrechtketen (bv. uittreksel, ID-staat, persoonsdossier, etc.).

Algemene reservering innovatie - Vijftal innovatie trajecten*
Het experimenteren met nieuwe technologien om innovatie te bevorderen, te beproeven, en gereed te maken voor 
opschaling binnen de strafrechtketen.

2

Visie op Justid*
Onderzoek naar de huidige dienstverlening van Justid aan de strafrechtketen en de mogelijkheden om de dienstverlening in de toekomst op 
onafhankelijke wijze in te richten.

32

Visie op Legacy (ICT foto)*
Onderzoek naar de huidige status van de ICT voorzieningen in de strafrechtketen en de benodigde stappen voorwaarts voor succesvolle 
informatie uitwisseling in de strafrechtketen.

33

31
Visie op portalen
Uitwerken van de doelgroepen strategie en portalen strategie.

Voorstel systeemlandschap en PCA (onderzoek)*
Er is onderzoek gedaan naar de voorziene PCA migratie dat antwoord geeft of die migratie een verantwoorde stap in de goede richting is.34
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Papier (zoveel mogelijk) uit de keten

Wat digitaliseren we?

Versterken Netwerk Datakwaliteit
Het verbeteren van de datakwaliteit in de keten.

35
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Hoe digitaliseren we?
De projecten in de strafrechtketen
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De persona’s in de strafrechtketen

37
Dienst Intelligent Metadateren
Processtukken worden van uniforme metadata voorzien.

Digitale handtekening CJIB
Het CJIB kan processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom digitaal ondertekenen.38

Digitale ketenarchivering - Fase 1
Onderzoeksproject om onderbouwde keuzes te kunnen maken voor digitale archivering in de strafrechtketen.39

41
Justitie Informatie Punt (JIP)
JIP ondersteunt professionals bij het ontsluiten van informatieproducten.

Commissie Feiten en Tarieven
Ondersteunend aan het primaire proces zijn de tarieven voor Muldergedragingen, overtredingen en misdrijven digitaal op te vragen.36

Persoonsgericht werken
Binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen meerplegers worden herkend.42

43
Provenance store
Alle ketenpartners kunnen hun 'provenance' (herkomt van voornamelijk elektronisch ondertekende stukken) opslaan in één voorziening.

Electronisch tekenen Rechtspraakdocumenten
Rechtspraak kan alle processtukken binnen alle zaakstromen digitaal ondertekenen.40

Multimedia 1; Politie
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Vervolg op realisatie van een platform waar multimedia op geupload 
en ontsloten kan worden.

44

IN UITVOERING

Multimedia 2; OM
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen het OM.

45

Multimedia 3; Rechtspraak
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen de Rechtspraak.46

51
Dic@s Hoge Raad
De cassatieprocedure kan digitaal worden voltrokken.

52
Digitaal Proces Dossier (DPD)
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM.
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

Complexe Dossiers
Digitaliseren van complexe dossiers in de strafrechtketen, samenwerken aan een dossier en zowel kwalitatief als kwantitatief een hoger niveau bereiken.50

53
Digitaal Werkdossier Rechtspraak (DWD)
Juridische professionals kunnen het werkdossier inzien en daar in werken via de dossierviewer.

BOB-module
Tijdens het onderzoeksproces kunnen verzoeken voor bijzondere opsporing digitaal worden verwerkt tussen Politie en OM/Rechtspraak (Bijzonder 
Opsporings Bevoegdheid).

48

Digitaal werken in Hoger Beroep & Dossierbeheer digitaal werken in Hoger Beroep
In Hoger Beroep zaken kunnen dossiers digitaal worden bekeken en afgehandeld.54

56
Digitale Samenwerkingsruimte ZSM 
T.a.v. ZSM zaken kan digitaal worden samengewerkt.

BOSZ Zicht op Zaken
Tijdelijke oplossing om de capaciteitsplanning van zaken op zitting accuraat in te schatten.49

57
Digitalisering Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing
Brede uitrol van de structurele oplossing voor uitwisseling van risicogegevens binnen DJI , OM, ZM, 3RO, AICE en RvdK.

58
Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer
Beroepschriften kunnen digitaal via het Digitaal Loket Verkeer ingediend worden bij de kantonrechter en de verdere afhandeling hiervan (overdracht OM - 
ZM) kan digitaal worden afgehandeld.

Digitale documentroutering 
PV's en bijlagen kunnen voor de feitgecodeerde zaakstroom digitaal worden uitgewisseld tussen CJIB en OM.55

DOZ; Executie Sancties
Wederzijdse werkprocessen van het OM en de rechtspraak worden in de executiefase van basisbeslissingen integraal via de 
module Executie sancties ondersteund.

60

DOZ; Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners
Digitalisering van diverse werkprocessen tussen OM, ZM (Kabinet RC) en advocatuur in de onderzoeksfase.61

DOZ; Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-handtekening in GPS/NIAS
Ondertekenservice kan in GPS worden aangeroepen voor alle stukken die volgens de wet ondertekend dienen te worden.62

63
Uitwisseling risicogegevens; Fase 2
Gereedmaken van lokale systemen ketenpartners voor uitwisseling en analyse van risicogegevens. 

Aanvragen reclasseringsadviezen system to system
De reclasseringsadvies aanvragen van het OM komen automatisch binnen bij de Reclassering.47

64
Versnelling AICE
Versterken van het programma AICE.

Effectieve IV keten FO sporen
Vervolg op verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.59

Advocatenportaal 2.0
Advocaten kunnen via het portaal niet alleen informatie ophalen, maar ook zelf informatie uploaden.65

67
Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer
Vervolg op de doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen.

Digitaal betekenen
OM, ZM en CJIB zijn aangesloten op de dienst Digitaal Betekenen. Naast fysiek, kan digitaal worden 'betekend'. De partijen in de strafrechtketen kunnen 
via de Dienst Digitaal Betekenen de te betekenen stukken in de Berichtenbox van MijnOverheid (BB) plaatsen.

66

Injus
Een impactanalyse naar de overdracht van het opdrachtgeverschap voor de huidige dienstverlening van Injus.68

70
Versterken Slachtofferportaal OM
Data van het OM kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Versterken Slachtofferportaal CJIB
Data van het CJIB kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.69

Versterken Slachtofferportaal Politie
Data van de Politie kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.71
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Met de metro door de strafrechtketen
Resultaten en impact van de portfolio digitalisering strafrechtketen - Oktober 2020

Ik kan mijn volledige zaak,

van aangifte tot afdoening,

volgen via één portaal.

Slachtoffer Officier
van Justitie

Ik heb geen zorgen meer over het logistieke proces: dossiers 

zijn digital born en kunnen door alle partijen op hetzelfde 

moment worden ontsloten. Digitale uitwisseling van 

gegevens en documenten tussen politie, OM en Rechtspraak 

over veelvoorkomende criminaliteit (VVC-zaken) is mogelijk.

Rechter

Maatwerkzaken worden aan mij in de 

meeste gevallen digitaal aangeleverd, 

daardoor wordt de zitting effectiever en is 

er vertrouwen in de Rechtspraak.

Politieagent

Ik kan het PV digitaal opstellen, ondertekenen en 

in het dossier plaatsen. Video’s, geluidsopnames 

of andere multimedia die dienen als bewijsmate-

riaal kan ik digitaal aan het dossier toevoegen.

Advocaat

Als advocaat heb ik toegang tot het advocaten-

portaal waar ik mijn strafdossiers digitaal kan 

raadplegen. Hiermee beschik ik over dezelfde 

informatie als het OM en de Rechtspraak.

Executie/nazorg
begeleider

Omdat alle strafrechtelijke beslissingen langs 

het AICE gaan, worden daders op tijd gestraft en 

worden slachtoffers, nabestaanden en ik als 

executie/nazorg begeleider goed geïnformeerd.

Dic@s Hoge Raad - webportaal cassatie
De ontwikkeling van de digitalisering van de cassatieprocedure in strafzaken.16

Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 1
Alle maatwerkzaken van het OM naar de Rechtspraak digitaal afdoen.13

14
Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 2
Digitaal plannen op zitting bij bijzondere raadkamerzakenis mogelijk en digitale ondersteuning van administratieve 
handelingen in zaken waar sprake is van internationale rechtshulp is mogelijk.

Digitaal Proces Dossier - Proeftuin en Pilots
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM. 
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

17

Uitwisseling risicogegevens - Fase 1
Proof of Concept rond uitwisseling van risicogegevens.19

Verbeteren informatie uitwisseling plaatsing en detentie - Fase 1
De inrichting van informatie-uitwisseling ten aanzien van de processen van eerste plaatsing en detentie.20

Versterken AICE 1: VBS Jeugdtaakstraffen
Het via AICE routeren van het proces van jeugdtaakstraffen (JTS).21

Versterken AICE 2: VBS Jeugdtransactie/ Compas
De routering van deze zaakstromen via het AICE is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de regie-en coördinatiefunctie 
van het AICE.

22

Versterken AICE 3: Voorlopige hectenis - parallel scenario
De automatisering van de belangrijkste VH-stromen en de inrichting van een vernieuwd proces waardoor zaakstromen via 
AICE gerouteerd zullen worden.

23

15
AZD: implementatie 2e helft 2019
Bestendige implementatie van de ketenadministratie tussen OM en Rechtbanken voor de werkstromen (super-) snelrecht en 
preventieven-regulier.

Versterken AICE 4: Resterende zaakstromen
Het samenbrengen van de functionaliteit overige zaakstromen in het ketenportaal.24

18

Intensivering Rechtsbijstand
De intensivering van rechtsbijstand voor verdachten van B-feiten (ZSM-werkwijze).  Verbetering van het logistieke 
proces rondom advocatuur en voorkomt wachttijden binnen het opsporingsproces van de politie met het 
vervolgingsproces van het OM.

Vooronderzoek Effectieve keten FO opsporen
Vooronderzoek en detailonderzoek verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.25
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Programma
Digitalisering
Strafrechtketen

Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - Fase 1
De doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen

26

27
Doorontwikkeling Digitaal Loket Verkeer -Fase 2
Aanvullende functionaliteiten Digitaal Loket Verkeer: beroepschriften kunnen ook door bedrijven en huurzaken digitaal worden 
ingediend en afgehandeld.

28
Ketenportaal slachtoffers - aansluiting SHN
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Dienstverlening

Streefbeeld - Fase 1*
De visie van de strafrechtketen op digitalisering in 2030

1

Duurzaam Digitaal Stelsel

Visie Digitale Ketenarchivering*
Visie ontwikkelen omtrent digitale archivering in de strafrechtketen

5

4
Impactanalyse digitale handtekening CJIB
De impact van de ontwikkeling van een digitale handtekening concretiseren

Persoonsgericht werken - Analyse voorziening aanpak meeplegers
Een pilot om zaken op persoonsniveau af te handelen en veelplegers vroegtijdig te herkennen

8

Persoonsbeeld op maat
Het ontwikkelen van een fundament om persoonsgegevens in de strafrechtketen als geheel beschikbaar te maken op het moment en plaats waar een 
professional een beslissing moet nemen.

7

3
Digitale handtekening feitgecodeerde zaken
Processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen digitaal worden ondertekend

Vooronderzoek Informatierotonde
Onderzoek naar het via één voorziening informatieproducten uploaden en ontsluiten t.a.v. personen

9

6
Ontwikkeling toegangsverzoeken SRK
De strafrechtketen kan op een gecontroleerde en veilige wijze toegang verlenen aan ketenpartners, beroepsgroepen, burgers, andere professionals en het 
bedrijfsleven tot o.a. informatie met betrekking tot multimediagegevens, digitale dossiers en andere vormen van informatie

10
Vooronderzoek op ketenvoorziening*
Vooronderzoek naar de beschikbare en benodigde voorzieningen voor de keten

Vooronderzoek Melding Gerede Twijfel (MGT)
Een ketenbrede gedragen visie op terugmelden en een plan om de dienst melding gerede twijfel te realiseren

11

Ketenvoorzieningen

Multimedia 1 - Politie Fase 1
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Realisatie van een platform waar multimedia op 
geupload en ontsloten kan worden

12

Multimedia

Versterken slachtofferportaal Schadefonds
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.30

29

Toekomstvaste Dienstverlening Strafrechtketen*
Dit project zorgt ervoor dat de aanpasbaarheid, beheerbaarheid, continuïteit en beveiliging van de diensten van de Justitiële Informatiedienst aan de 
Strafrechtketen wordt gegarandeerd. Legacy wordt daarbij stapsgewijs vervangen door nieuwe componenten die autonoom functioneren.informatie-
producten die momenteel door de systemen JDS en SKDB worden geleverd aan de strafrechtketen (bv. uittreksel, ID-staat, persoonsdossier, etc.).

Algemene reservering innovatie - Vijftal innovatie trajecten*
Het experimenteren met nieuwe technologien om innovatie te bevorderen, te beproeven, en gereed te maken voor 
opschaling binnen de strafrechtketen.

2

Visie op Justid*
Onderzoek naar de huidige dienstverlening van Justid aan de strafrechtketen en de mogelijkheden om de dienstverlening in de toekomst op 
onafhankelijke wijze in te richten.

32

Visie op Legacy (ICT foto)*
Onderzoek naar de huidige status van de ICT voorzieningen in de strafrechtketen en de benodigde stappen voorwaarts voor succesvolle 
informatie uitwisseling in de strafrechtketen.

33

31
Visie op portalen
Uitwerken van de doelgroepen strategie en portalen strategie.

Voorstel systeemlandschap en PCA (onderzoek)*
Er is onderzoek gedaan naar de voorziene PCA migratie dat antwoord geeft of die migratie een verantwoorde stap in de goede richting is.34

Overige

Ketenvoorzieningen

Multimedia

Papier (zoveel mogelijk) uit de keten

Wat digitaliseren we?

Versterken Netwerk Datakwaliteit
Het verbeteren van de datakwaliteit in de keten.

35

Duurzaam Digitaal Stelsel Dienstverlening

Activiteit

Overdracht

Einde
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Vervolgen

Berechten

Tenuitvoerleggen

Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - Fase 126

27 Doorontwikkeling Digitaal Loket Verkeer -Fase 2

28 Ketenportaal slachtoffers - aansluiting SHN

Versterken slachtofferportaal Schadefonds30

4 Impactanalyse digitale handtekening CJIB

Persoonsgericht werken - Analyse voorziening aanpak meeplegers8

Persoonsbeeld op maat7

3 Digitale handtekening feitgecodeerde zaken

Vooronderzoek Informatierotonde9

6 Ontwikkeling toegangsverzoeken SRK

Vooronderzoek Melding Gerede Twijfel (MGT)11

Multimedia 1 - Politie Fase 112

Dic@s Hoge Raad - webportaal cassatie16

Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 113

14 Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 2

Digitaal Proces Dossier - Proeftuin en Pilots17

Uitwisseling risicogegevens - Fase 119

Verbeteren informatie uitwisseling plaatsing en detentie - Fase 120

Versterken AICE 1: VBS Jeugdtaakstraffen21

Versterken AICE 2: VBS Jeugdtransactie/ Compas22

Versterken AICE 3: Voorlopige hectenis - parallel scenario23

15 AZD: implementatie 2e helft 2019

Versterken AICE 4: Resterende zaakstromen24

18 Intensivering Rechtsbijstand

Vooronderzoek Effectieve keten FO opsporen25

Versterken Netwerk Datakwaliteit35
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Aanvragen reclasseringsadviezen system to system47

Legenda

Project in uitvoering35

1 Project afgerond

Visie en beleidsdocumenten worden niet geplot*

Slachtoffer	

Ik	kan	mijn	volledige	zaak,	van	aangifte	
tot	afdoening,	volgen	via	één	portaal:	

MijnSlachtofferzaak.	

Politieagent	

Ik	kan	het	PV	digitaal	opstellen,	ondertekenen	en	
in	het	dossier	plaatsen.	Video’s,	geluidsopnames	of	
andere	multimedia,	die	dienen	als	bewijsmateriaal,		

kan	ik	digitaal	aan	het	dossier	toevoegen.	

Officier	
van	Justitie	

Ik	heb	geen	zorgen	meer	over	het	logistieke	proces:	
dossiers	zijn	digital	born	en	kunnen	door	alle	partijen		

op	hetzelfde	moment	worden	ontsloten.		
Digitale	uitwisseling	van	gegevens	en	documenten	tussen	

politie,	OM	en	Rechtspraak	over	veelvoorkomende	
criminaliteit	(VVC-zaken)	is	mogelijk.	

Advocaat	

Als	advocaat	heb	ik	toegang	tot	het	advocatenportaal	
waar	ik	mijn	strafdossiers	digitaal	kan	raadplegen.	

Hiermee	beschik	ik	over	dezelfde	informatie		
als	het	OM	en	de	Rechtspraak.	

Rechter	

Maatwerkzaken	worden	aan	mij	in	de		
meeste	gevallen	digitaal	aangeleverd,		
daardoor	wordt	de	zitting	effectiever		
en	is	er	vertrouwen	in	de	Rechtspraak.		

Executie/nazorg	
begeleider	

Omdat	alle	strafrechtelijke	beslissingen	langs		
het	AICE	gaan,	worden	daders	op	tijd	gestraft		

en	worden	slachtoffers,	nabestaanden		
en	ik	goed	geïnformeerd.	

Metrokaart	Digitalisering	Strafrechtketen	
Oktober	2020	

Hoe digitaliseren we?
De projecten in de strafrechtketen

AFGEROND

Voor wie digitaliseren we?
De persona’s in de strafrechtketen

37
Dienst Intelligent Metadateren
Processtukken worden van uniforme metadata voorzien.

Digitale handtekening CJIB
Het CJIB kan processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom digitaal ondertekenen.38

Digitale ketenarchivering - Fase 1
Onderzoeksproject om onderbouwde keuzes te kunnen maken voor digitale archivering in de strafrechtketen.39

41
Justitie Informatie Punt (JIP)
JIP ondersteunt professionals bij het ontsluiten van informatieproducten.

Commissie Feiten en Tarieven
Ondersteunend aan het primaire proces zijn de tarieven voor Muldergedragingen, overtredingen en misdrijven digitaal op te vragen.36

Persoonsgericht werken
Binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen meerplegers worden herkend.42

43
Provenance store
Alle ketenpartners kunnen hun 'provenance' (herkomt van voornamelijk elektronisch ondertekende stukken) opslaan in één voorziening.

Electronisch tekenen Rechtspraakdocumenten
Rechtspraak kan alle processtukken binnen alle zaakstromen digitaal ondertekenen.40

Multimedia 1; Politie
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Vervolg op realisatie van een platform waar multimedia op geupload 
en ontsloten kan worden.

44

IN UITVOERING

Multimedia 2; OM
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen het OM.

45

Multimedia 3; Rechtspraak
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen de Rechtspraak.46

51
Dic@s Hoge Raad
De cassatieprocedure kan digitaal worden voltrokken.

52
Digitaal Proces Dossier (DPD)
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM.
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

Complexe Dossiers
Digitaliseren van complexe dossiers in de strafrechtketen, samenwerken aan een dossier en zowel kwalitatief als kwantitatief een hoger niveau bereiken.50

53
Digitaal Werkdossier Rechtspraak (DWD)
Juridische professionals kunnen het werkdossier inzien en daar in werken via de dossierviewer.

BOB-module
Tijdens het onderzoeksproces kunnen verzoeken voor bijzondere opsporing digitaal worden verwerkt tussen Politie en OM/Rechtspraak (Bijzonder 
Opsporings Bevoegdheid).

48

Digitaal werken in Hoger Beroep & Dossierbeheer digitaal werken in Hoger Beroep
In Hoger Beroep zaken kunnen dossiers digitaal worden bekeken en afgehandeld.54

56
Digitale Samenwerkingsruimte ZSM 
T.a.v. ZSM zaken kan digitaal worden samengewerkt.

BOSZ Zicht op Zaken
Tijdelijke oplossing om de capaciteitsplanning van zaken op zitting accuraat in te schatten.49

57
Digitalisering Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing
Brede uitrol van de structurele oplossing voor uitwisseling van risicogegevens binnen DJI , OM, ZM, 3RO, AICE en RvdK.

58
Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer
Beroepschriften kunnen digitaal via het Digitaal Loket Verkeer ingediend worden bij de kantonrechter en de verdere afhandeling hiervan (overdracht OM - 
ZM) kan digitaal worden afgehandeld.

Digitale documentroutering 
PV's en bijlagen kunnen voor de feitgecodeerde zaakstroom digitaal worden uitgewisseld tussen CJIB en OM.55

DOZ; Executie Sancties
Wederzijdse werkprocessen van het OM en de rechtspraak worden in de executiefase van basisbeslissingen integraal via de 
module Executie sancties ondersteund.

60

DOZ; Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners
Digitalisering van diverse werkprocessen tussen OM, ZM (Kabinet RC) en advocatuur in de onderzoeksfase.61

DOZ; Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-handtekening in GPS/NIAS
Ondertekenservice kan in GPS worden aangeroepen voor alle stukken die volgens de wet ondertekend dienen te worden.62

63
Uitwisseling risicogegevens; Fase 2
Gereedmaken van lokale systemen ketenpartners voor uitwisseling en analyse van risicogegevens. 

Aanvragen reclasseringsadviezen system to system
De reclasseringsadvies aanvragen van het OM komen automatisch binnen bij de Reclassering.47

64
Versnelling AICE
Versterken van het programma AICE.

Effectieve IV keten FO sporen
Vervolg op verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.59

Advocatenportaal 2.0
Advocaten kunnen via het portaal niet alleen informatie ophalen, maar ook zelf informatie uploaden.65

67
Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer
Vervolg op de doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen.

Digitaal betekenen
OM, ZM en CJIB zijn aangesloten op de dienst Digitaal Betekenen. Naast fysiek, kan digitaal worden 'betekend'. De partijen in de strafrechtketen kunnen 
via de Dienst Digitaal Betekenen de te betekenen stukken in de Berichtenbox van MijnOverheid (BB) plaatsen.

66

Injus
Een impactanalyse naar de overdracht van het opdrachtgeverschap voor de huidige dienstverlening van Injus.68

70
Versterken Slachtofferportaal OM
Data van het OM kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Versterken Slachtofferportaal CJIB
Data van het CJIB kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.69

Versterken Slachtofferportaal Politie
Data van de Politie kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.71

Advocatenportaal 2.065

67 Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer

Digitaal betekenen66

70 Versterken Slachtofferportaal OM

Versterken Slachtofferportaal CJIB69

Versterken Slachtofferportaal Politie71

37 Dienst Intelligent Metadateren

Digitale handtekening CJIB38

Digitale ketenarchivering - Fase 139

41 Justitie Informatie Punt (JIP)

Commissie Feiten en Tarieven36

Persoonsgericht werken42

43 Provenance store

Electronisch tekenen Rechtspraakdocumenten40
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Multimedia 2; OM45

Multimedia 3; Rechtspraak46
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53 Digitaal Werkdossier Rechtspraak (DWD)

BOB-module48

Digitaal werken in Hoger Beroep & Dossierbeheer digitaal werken in Hoger Beroep54

56 Digitale Samenwerkingsruimte ZSM 

BOSZ Zicht op Zaken49

57 Digitalisering Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing

Digitale documentroutering 55

Effectieve IV keten FO sporen59

58 Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer

DOZ; Executie Sancties60

DOZ; Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners61

DOZ; Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-handtekening in GPS/NIAS62

63 Uitwisseling risicogegevens; Fase 2

64 Versnelling AICE

Met de metro door de strafrechtketen
Resultaten en impact van de portfolio digitalisering strafrechtketen - Oktober 2020

Ik kan mijn volledige zaak,

van aangifte tot afdoening,

volgen via één portaal.

Slachtoffer Officier
van Justitie

Ik heb geen zorgen meer over het logistieke proces: dossiers 

zijn digital born en kunnen door alle partijen op hetzelfde 

moment worden ontsloten. Digitale uitwisseling van 

gegevens en documenten tussen politie, OM en Rechtspraak 

over veelvoorkomende criminaliteit (VVC-zaken) is mogelijk.

Rechter

Maatwerkzaken worden aan mij in de 

meeste gevallen digitaal aangeleverd, 

daardoor wordt de zitting effectiever en is 

er vertrouwen in de Rechtspraak.

Politieagent

Ik kan het PV digitaal opstellen, ondertekenen en 

in het dossier plaatsen. Video’s, geluidsopnames 

of andere multimedia die dienen als bewijsmate-

riaal kan ik digitaal aan het dossier toevoegen.

Advocaat

Als advocaat heb ik toegang tot het advocaten-

portaal waar ik mijn strafdossiers digitaal kan 

raadplegen. Hiermee beschik ik over dezelfde 

informatie als het OM en de Rechtspraak.

Executie/nazorg
begeleider

Omdat alle strafrechtelijke beslissingen langs 

het AICE gaan, worden daders op tijd gestraft en 

worden slachtoffers, nabestaanden en ik als 

executie/nazorg begeleider goed geïnformeerd.

Dic@s Hoge Raad - webportaal cassatie
De ontwikkeling van de digitalisering van de cassatieprocedure in strafzaken.16

Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 1
Alle maatwerkzaken van het OM naar de Rechtspraak digitaal afdoen.13

14
Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 2
Digitaal plannen op zitting bij bijzondere raadkamerzakenis mogelijk en digitale ondersteuning van administratieve 
handelingen in zaken waar sprake is van internationale rechtshulp is mogelijk.

Digitaal Proces Dossier - Proeftuin en Pilots
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM. 
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

17

Uitwisseling risicogegevens - Fase 1
Proof of Concept rond uitwisseling van risicogegevens.19

Verbeteren informatie uitwisseling plaatsing en detentie - Fase 1
De inrichting van informatie-uitwisseling ten aanzien van de processen van eerste plaatsing en detentie.20

Versterken AICE 1: VBS Jeugdtaakstraffen
Het via AICE routeren van het proces van jeugdtaakstraffen (JTS).21

Versterken AICE 2: VBS Jeugdtransactie/ Compas
De routering van deze zaakstromen via het AICE is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de regie-en coördinatiefunctie 
van het AICE.

22

Versterken AICE 3: Voorlopige hectenis - parallel scenario
De automatisering van de belangrijkste VH-stromen en de inrichting van een vernieuwd proces waardoor zaakstromen via 
AICE gerouteerd zullen worden.

23

15
AZD: implementatie 2e helft 2019
Bestendige implementatie van de ketenadministratie tussen OM en Rechtbanken voor de werkstromen (super-) snelrecht en 
preventieven-regulier.

Versterken AICE 4: Resterende zaakstromen
Het samenbrengen van de functionaliteit overige zaakstromen in het ketenportaal.24

18

Intensivering Rechtsbijstand
De intensivering van rechtsbijstand voor verdachten van B-feiten (ZSM-werkwijze).  Verbetering van het logistieke 
proces rondom advocatuur en voorkomt wachttijden binnen het opsporingsproces van de politie met het 
vervolgingsproces van het OM.

Vooronderzoek Effectieve keten FO opsporen
Vooronderzoek en detailonderzoek verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.25

Papier (zoveel mogelijk) uit de keten

Ketenbrede projecten

CASE
SCREENING

ZAAK IN
BEHANDELING

BERICHTGEVINGZAAK NIET IN
BEHANDELING

POLITIEONDERZOEK

GEEN VERDACHTE BERICHTGEVING

BESLISSING

SEPOT GERINGE HOEVEELHEID
DRUGS VOOR EIGEN GEBRUIK

REPRIMANDE

STRAFBESCHIKKING

HALT BIJZONDERE
OPSPORINGSDIENSTEN

KWALITEITSCHECK

BEOORDELING

VOORWAARDELIJK
SEPOT

DAGVAARDEN

TRANSACTIE

STRAFBESCHIKKING

GEEN ACCEPTATIE

VERZET

ZITTING (EIND)VONNIS
EERSTE AANLEG

ZITTING
HOGER
BEROEP

UITSPRAAK
GERECHTSHOF

(ARREST)

CASSATIE
HOGE RAAD

VRIJGEVEN VOOR UITVOER
TENUITVOERLEGGING

GEEN
TENUITVOERLEGGING

indien 
tenuitvoerlegging
niet succesvol

TAAKSTRAF

FINANCIËLE SANCTIE

VRIJHEIDSBENEMENDE
SANCTIE

OVERIGE SANCTIE

indien niet succesvol afgerond, 
gaat zaak naar het OM

OVERDRACHT
DOSSIER

OVERDRACHT
DOSSIER

OVERDRACHTBESLISSINGINZENDEN OM

SEPOT

GEEN KLACHT
(DEFINITIEF SEPOT)

KLACHT
NIET-VERVOLGING

ONDERZOEK & ADVIES
ADVOCAAT-GENERAAL

BEOORDELING
GERECHTSHOF

KLACHT
NIET GEGROND

VOEGEN

VERZET

VRIJSPRAAK

SCHULDVERKLARING
ZONDER STRAF

SCHULDVERKLARING
MET STRAF

OVERIG

ZAAK VROEGTIJDIG
BEËINDIGD

HALT+

indien niet succesvol 
afgerond, gaat zaak 
naar het OM

COÖRDINATIE
TENUITVOERLEGGING

DOOR CJIB/ AICE 

MISDRIJF AANGIFTE

Veroordeelde

Programma
Digitalisering
Strafrechtketen

Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - Fase 1
De doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen

26

27
Doorontwikkeling Digitaal Loket Verkeer -Fase 2
Aanvullende functionaliteiten Digitaal Loket Verkeer: beroepschriften kunnen ook door bedrijven en huurzaken digitaal worden 
ingediend en afgehandeld.

28
Ketenportaal slachtoffers - aansluiting SHN
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Dienstverlening

Streefbeeld - Fase 1*
De visie van de strafrechtketen op digitalisering in 2030

1

Duurzaam Digitaal Stelsel

Visie Digitale Ketenarchivering*
Visie ontwikkelen omtrent digitale archivering in de strafrechtketen

5

4
Impactanalyse digitale handtekening CJIB
De impact van de ontwikkeling van een digitale handtekening concretiseren

Persoonsgericht werken - Analyse voorziening aanpak meeplegers
Een pilot om zaken op persoonsniveau af te handelen en veelplegers vroegtijdig te herkennen

8

Persoonsbeeld op maat
Het ontwikkelen van een fundament om persoonsgegevens in de strafrechtketen als geheel beschikbaar te maken op het moment en plaats waar een 
professional een beslissing moet nemen.

7

3
Digitale handtekening feitgecodeerde zaken
Processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen digitaal worden ondertekend

Vooronderzoek Informatierotonde
Onderzoek naar het via één voorziening informatieproducten uploaden en ontsluiten t.a.v. personen

9

6
Ontwikkeling toegangsverzoeken SRK
De strafrechtketen kan op een gecontroleerde en veilige wijze toegang verlenen aan ketenpartners, beroepsgroepen, burgers, andere professionals en het 
bedrijfsleven tot o.a. informatie met betrekking tot multimediagegevens, digitale dossiers en andere vormen van informatie

10
Vooronderzoek op ketenvoorziening*
Vooronderzoek naar de beschikbare en benodigde voorzieningen voor de keten

Vooronderzoek Melding Gerede Twijfel (MGT)
Een ketenbrede gedragen visie op terugmelden en een plan om de dienst melding gerede twijfel te realiseren

11

Ketenvoorzieningen

Multimedia 1 - Politie Fase 1
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Realisatie van een platform waar multimedia op 
geupload en ontsloten kan worden

12

Multimedia

Versterken slachtofferportaal Schadefonds
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.30

29

Toekomstvaste Dienstverlening Strafrechtketen*
Dit project zorgt ervoor dat de aanpasbaarheid, beheerbaarheid, continuïteit en beveiliging van de diensten van de Justitiële Informatiedienst aan de 
Strafrechtketen wordt gegarandeerd. Legacy wordt daarbij stapsgewijs vervangen door nieuwe componenten die autonoom functioneren.informatie-
producten die momenteel door de systemen JDS en SKDB worden geleverd aan de strafrechtketen (bv. uittreksel, ID-staat, persoonsdossier, etc.).

Algemene reservering innovatie - Vijftal innovatie trajecten*
Het experimenteren met nieuwe technologien om innovatie te bevorderen, te beproeven, en gereed te maken voor 
opschaling binnen de strafrechtketen.

2

Visie op Justid*
Onderzoek naar de huidige dienstverlening van Justid aan de strafrechtketen en de mogelijkheden om de dienstverlening in de toekomst op 
onafhankelijke wijze in te richten.

32

Visie op Legacy (ICT foto)*
Onderzoek naar de huidige status van de ICT voorzieningen in de strafrechtketen en de benodigde stappen voorwaarts voor succesvolle 
informatie uitwisseling in de strafrechtketen.

33

31
Visie op portalen
Uitwerken van de doelgroepen strategie en portalen strategie.

Voorstel systeemlandschap en PCA (onderzoek)*
Er is onderzoek gedaan naar de voorziene PCA migratie dat antwoord geeft of die migratie een verantwoorde stap in de goede richting is.34

Overige

Ketenvoorzieningen

Multimedia

Papier (zoveel mogelijk) uit de keten

Wat digitaliseren we?

Versterken Netwerk Datakwaliteit
Het verbeteren van de datakwaliteit in de keten.

35

Duurzaam Digitaal Stelsel Dienstverlening
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Overdracht

Einde

Opsporen

Vervolgen

Berechten

Tenuitvoerleggen

Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - Fase 126

27 Doorontwikkeling Digitaal Loket Verkeer -Fase 2

28 Ketenportaal slachtoffers - aansluiting SHN

Versterken slachtofferportaal Schadefonds30

4 Impactanalyse digitale handtekening CJIB

Persoonsgericht werken - Analyse voorziening aanpak meeplegers8

Persoonsbeeld op maat7

3 Digitale handtekening feitgecodeerde zaken

Vooronderzoek Informatierotonde9

6 Ontwikkeling toegangsverzoeken SRK

Vooronderzoek Melding Gerede Twijfel (MGT)11

Multimedia 1 - Politie Fase 112

Dic@s Hoge Raad - webportaal cassatie16

Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 113

14 Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 2

Digitaal Proces Dossier - Proeftuin en Pilots17

Uitwisseling risicogegevens - Fase 119

Verbeteren informatie uitwisseling plaatsing en detentie - Fase 120

Versterken AICE 1: VBS Jeugdtaakstraffen21

Versterken AICE 2: VBS Jeugdtransactie/ Compas22

Versterken AICE 3: Voorlopige hectenis - parallel scenario23

15 AZD: implementatie 2e helft 2019

Versterken AICE 4: Resterende zaakstromen24

18 Intensivering Rechtsbijstand

Vooronderzoek Effectieve keten FO opsporen25

Versterken Netwerk Datakwaliteit35
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De projecten in de strafrechtketen

AFGEROND

Voor wie digitaliseren we?
De persona’s in de strafrechtketen

37
Dienst Intelligent Metadateren
Processtukken worden van uniforme metadata voorzien.

Digitale handtekening CJIB
Het CJIB kan processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom digitaal ondertekenen.38

Digitale ketenarchivering - Fase 1
Onderzoeksproject om onderbouwde keuzes te kunnen maken voor digitale archivering in de strafrechtketen.39

41
Justitie Informatie Punt (JIP)
JIP ondersteunt professionals bij het ontsluiten van informatieproducten.

Commissie Feiten en Tarieven
Ondersteunend aan het primaire proces zijn de tarieven voor Muldergedragingen, overtredingen en misdrijven digitaal op te vragen.36

Persoonsgericht werken
Binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen meerplegers worden herkend.42

43
Provenance store
Alle ketenpartners kunnen hun 'provenance' (herkomt van voornamelijk elektronisch ondertekende stukken) opslaan in één voorziening.

Electronisch tekenen Rechtspraakdocumenten
Rechtspraak kan alle processtukken binnen alle zaakstromen digitaal ondertekenen.40

Multimedia 1; Politie
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Vervolg op realisatie van een platform waar multimedia op geupload 
en ontsloten kan worden.

44

IN UITVOERING

Multimedia 2; OM
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen het OM.

45

Multimedia 3; Rechtspraak
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen de Rechtspraak.46

51
Dic@s Hoge Raad
De cassatieprocedure kan digitaal worden voltrokken.

52
Digitaal Proces Dossier (DPD)
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM.
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

Complexe Dossiers
Digitaliseren van complexe dossiers in de strafrechtketen, samenwerken aan een dossier en zowel kwalitatief als kwantitatief een hoger niveau bereiken.50

53
Digitaal Werkdossier Rechtspraak (DWD)
Juridische professionals kunnen het werkdossier inzien en daar in werken via de dossierviewer.

BOB-module
Tijdens het onderzoeksproces kunnen verzoeken voor bijzondere opsporing digitaal worden verwerkt tussen Politie en OM/Rechtspraak (Bijzonder 
Opsporings Bevoegdheid).

48

Digitaal werken in Hoger Beroep & Dossierbeheer digitaal werken in Hoger Beroep
In Hoger Beroep zaken kunnen dossiers digitaal worden bekeken en afgehandeld.54

56
Digitale Samenwerkingsruimte ZSM 
T.a.v. ZSM zaken kan digitaal worden samengewerkt.

BOSZ Zicht op Zaken
Tijdelijke oplossing om de capaciteitsplanning van zaken op zitting accuraat in te schatten.49

57
Digitalisering Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing
Brede uitrol van de structurele oplossing voor uitwisseling van risicogegevens binnen DJI , OM, ZM, 3RO, AICE en RvdK.

58
Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer
Beroepschriften kunnen digitaal via het Digitaal Loket Verkeer ingediend worden bij de kantonrechter en de verdere afhandeling hiervan (overdracht OM - 
ZM) kan digitaal worden afgehandeld.

Digitale documentroutering 
PV's en bijlagen kunnen voor de feitgecodeerde zaakstroom digitaal worden uitgewisseld tussen CJIB en OM.55

DOZ; Executie Sancties
Wederzijdse werkprocessen van het OM en de rechtspraak worden in de executiefase van basisbeslissingen integraal via de 
module Executie sancties ondersteund.

60

DOZ; Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners
Digitalisering van diverse werkprocessen tussen OM, ZM (Kabinet RC) en advocatuur in de onderzoeksfase.61

DOZ; Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-handtekening in GPS/NIAS
Ondertekenservice kan in GPS worden aangeroepen voor alle stukken die volgens de wet ondertekend dienen te worden.62

63
Uitwisseling risicogegevens; Fase 2
Gereedmaken van lokale systemen ketenpartners voor uitwisseling en analyse van risicogegevens. 

Aanvragen reclasseringsadviezen system to system
De reclasseringsadvies aanvragen van het OM komen automatisch binnen bij de Reclassering.47

64
Versnelling AICE
Versterken van het programma AICE.

Effectieve IV keten FO sporen
Vervolg op verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.59

Advocatenportaal 2.0
Advocaten kunnen via het portaal niet alleen informatie ophalen, maar ook zelf informatie uploaden.65

67
Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer
Vervolg op de doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen.

Digitaal betekenen
OM, ZM en CJIB zijn aangesloten op de dienst Digitaal Betekenen. Naast fysiek, kan digitaal worden 'betekend'. De partijen in de strafrechtketen kunnen 
via de Dienst Digitaal Betekenen de te betekenen stukken in de Berichtenbox van MijnOverheid (BB) plaatsen.

66

Injus
Een impactanalyse naar de overdracht van het opdrachtgeverschap voor de huidige dienstverlening van Injus.68

70
Versterken Slachtofferportaal OM
Data van het OM kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Versterken Slachtofferportaal CJIB
Data van het CJIB kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.69

Versterken Slachtofferportaal Politie
Data van de Politie kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.71

Advocatenportaal 2.065
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BOSZ Zicht op Zaken49

57 Digitalisering Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing

Digitale documentroutering 55

Effectieve IV keten FO sporen59

58 Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer

DOZ; Executie Sancties60

DOZ; Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners61

DOZ; Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-handtekening in GPS/NIAS62

63 Uitwisseling risicogegevens; Fase 2

64 Versnelling AICE

Met de metro door de strafrechtketen
Resultaten en impact van de portfolio digitalisering strafrechtketen - Oktober 2020

Ik kan mijn volledige zaak,

van aangifte tot afdoening,

volgen via één portaal.

Slachtoffer Officier
van Justitie

Ik heb geen zorgen meer over het logistieke proces: dossiers 

zijn digital born en kunnen door alle partijen op hetzelfde 

moment worden ontsloten. Digitale uitwisseling van 

gegevens en documenten tussen politie, OM en Rechtspraak 

over veelvoorkomende criminaliteit (VVC-zaken) is mogelijk.

Rechter

Maatwerkzaken worden aan mij in de 

meeste gevallen digitaal aangeleverd, 

daardoor wordt de zitting effectiever en is 

er vertrouwen in de Rechtspraak.

Politieagent

Ik kan het PV digitaal opstellen, ondertekenen en 

in het dossier plaatsen. Video’s, geluidsopnames 

of andere multimedia die dienen als bewijsmate-

riaal kan ik digitaal aan het dossier toevoegen.

Advocaat

Als advocaat heb ik toegang tot het advocaten-

portaal waar ik mijn strafdossiers digitaal kan 

raadplegen. Hiermee beschik ik over dezelfde 

informatie als het OM en de Rechtspraak.

Executie/nazorg
begeleider

Omdat alle strafrechtelijke beslissingen langs 

het AICE gaan, worden daders op tijd gestraft en 

worden slachtoffers, nabestaanden en ik als 

executie/nazorg begeleider goed geïnformeerd.

Dic@s Hoge Raad - webportaal cassatie
De ontwikkeling van de digitalisering van de cassatieprocedure in strafzaken.16

Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 1
Alle maatwerkzaken van het OM naar de Rechtspraak digitaal afdoen.13

14
Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 2
Digitaal plannen op zitting bij bijzondere raadkamerzakenis mogelijk en digitale ondersteuning van administratieve 
handelingen in zaken waar sprake is van internationale rechtshulp is mogelijk.

Digitaal Proces Dossier - Proeftuin en Pilots
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM. 
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

17

Uitwisseling risicogegevens - Fase 1
Proof of Concept rond uitwisseling van risicogegevens.19

Verbeteren informatie uitwisseling plaatsing en detentie - Fase 1
De inrichting van informatie-uitwisseling ten aanzien van de processen van eerste plaatsing en detentie.20

Versterken AICE 1: VBS Jeugdtaakstraffen
Het via AICE routeren van het proces van jeugdtaakstraffen (JTS).21

Versterken AICE 2: VBS Jeugdtransactie/ Compas
De routering van deze zaakstromen via het AICE is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de regie-en coördinatiefunctie 
van het AICE.

22

Versterken AICE 3: Voorlopige hectenis - parallel scenario
De automatisering van de belangrijkste VH-stromen en de inrichting van een vernieuwd proces waardoor zaakstromen via 
AICE gerouteerd zullen worden.

23

15
AZD: implementatie 2e helft 2019
Bestendige implementatie van de ketenadministratie tussen OM en Rechtbanken voor de werkstromen (super-) snelrecht en 
preventieven-regulier.

Versterken AICE 4: Resterende zaakstromen
Het samenbrengen van de functionaliteit overige zaakstromen in het ketenportaal.24

18

Intensivering Rechtsbijstand
De intensivering van rechtsbijstand voor verdachten van B-feiten (ZSM-werkwijze).  Verbetering van het logistieke 
proces rondom advocatuur en voorkomt wachttijden binnen het opsporingsproces van de politie met het 
vervolgingsproces van het OM.

Vooronderzoek Effectieve keten FO opsporen
Vooronderzoek en detailonderzoek verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.25
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Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - Fase 1
De doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen

26

27
Doorontwikkeling Digitaal Loket Verkeer -Fase 2
Aanvullende functionaliteiten Digitaal Loket Verkeer: beroepschriften kunnen ook door bedrijven en huurzaken digitaal worden 
ingediend en afgehandeld.

28
Ketenportaal slachtoffers - aansluiting SHN
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Dienstverlening

Streefbeeld - Fase 1*
De visie van de strafrechtketen op digitalisering in 2030

1

Duurzaam Digitaal Stelsel

Visie Digitale Ketenarchivering*
Visie ontwikkelen omtrent digitale archivering in de strafrechtketen

5

4
Impactanalyse digitale handtekening CJIB
De impact van de ontwikkeling van een digitale handtekening concretiseren

Persoonsgericht werken - Analyse voorziening aanpak meeplegers
Een pilot om zaken op persoonsniveau af te handelen en veelplegers vroegtijdig te herkennen

8

Persoonsbeeld op maat
Het ontwikkelen van een fundament om persoonsgegevens in de strafrechtketen als geheel beschikbaar te maken op het moment en plaats waar een 
professional een beslissing moet nemen.

7

3
Digitale handtekening feitgecodeerde zaken
Processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen digitaal worden ondertekend

Vooronderzoek Informatierotonde
Onderzoek naar het via één voorziening informatieproducten uploaden en ontsluiten t.a.v. personen

9

6
Ontwikkeling toegangsverzoeken SRK
De strafrechtketen kan op een gecontroleerde en veilige wijze toegang verlenen aan ketenpartners, beroepsgroepen, burgers, andere professionals en het 
bedrijfsleven tot o.a. informatie met betrekking tot multimediagegevens, digitale dossiers en andere vormen van informatie

10
Vooronderzoek op ketenvoorziening*
Vooronderzoek naar de beschikbare en benodigde voorzieningen voor de keten

Vooronderzoek Melding Gerede Twijfel (MGT)
Een ketenbrede gedragen visie op terugmelden en een plan om de dienst melding gerede twijfel te realiseren

11

Ketenvoorzieningen

Multimedia 1 - Politie Fase 1
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Realisatie van een platform waar multimedia op 
geupload en ontsloten kan worden

12

Multimedia

Versterken slachtofferportaal Schadefonds
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.30

29

Toekomstvaste Dienstverlening Strafrechtketen*
Dit project zorgt ervoor dat de aanpasbaarheid, beheerbaarheid, continuïteit en beveiliging van de diensten van de Justitiële Informatiedienst aan de 
Strafrechtketen wordt gegarandeerd. Legacy wordt daarbij stapsgewijs vervangen door nieuwe componenten die autonoom functioneren.informatie-
producten die momenteel door de systemen JDS en SKDB worden geleverd aan de strafrechtketen (bv. uittreksel, ID-staat, persoonsdossier, etc.).

Algemene reservering innovatie - Vijftal innovatie trajecten*
Het experimenteren met nieuwe technologien om innovatie te bevorderen, te beproeven, en gereed te maken voor 
opschaling binnen de strafrechtketen.

2

Visie op Justid*
Onderzoek naar de huidige dienstverlening van Justid aan de strafrechtketen en de mogelijkheden om de dienstverlening in de toekomst op 
onafhankelijke wijze in te richten.

32

Visie op Legacy (ICT foto)*
Onderzoek naar de huidige status van de ICT voorzieningen in de strafrechtketen en de benodigde stappen voorwaarts voor succesvolle 
informatie uitwisseling in de strafrechtketen.

33

31
Visie op portalen
Uitwerken van de doelgroepen strategie en portalen strategie.

Voorstel systeemlandschap en PCA (onderzoek)*
Er is onderzoek gedaan naar de voorziene PCA migratie dat antwoord geeft of die migratie een verantwoorde stap in de goede richting is.34

Overige

Ketenvoorzieningen

Multimedia

Papier (zoveel mogelijk) uit de keten

Wat digitaliseren we?

Versterken Netwerk Datakwaliteit
Het verbeteren van de datakwaliteit in de keten.

35

Duurzaam Digitaal Stelsel Dienstverlening

Activiteit

Overdracht

Einde

Opsporen

Vervolgen

Berechten

Tenuitvoerleggen

Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - Fase 126

27 Doorontwikkeling Digitaal Loket Verkeer -Fase 2

28 Ketenportaal slachtoffers - aansluiting SHN

Versterken slachtofferportaal Schadefonds30

4 Impactanalyse digitale handtekening CJIB

Persoonsgericht werken - Analyse voorziening aanpak meeplegers8

Persoonsbeeld op maat7

3 Digitale handtekening feitgecodeerde zaken

Vooronderzoek Informatierotonde9

6 Ontwikkeling toegangsverzoeken SRK

Vooronderzoek Melding Gerede Twijfel (MGT)11

Multimedia 1 - Politie Fase 112

Dic@s Hoge Raad - webportaal cassatie16

Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 113

14 Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 2

Digitaal Proces Dossier - Proeftuin en Pilots17

Uitwisseling risicogegevens - Fase 119

Verbeteren informatie uitwisseling plaatsing en detentie - Fase 120

Versterken AICE 1: VBS Jeugdtaakstraffen21

Versterken AICE 2: VBS Jeugdtransactie/ Compas22

Versterken AICE 3: Voorlopige hectenis - parallel scenario23

15 AZD: implementatie 2e helft 2019

Versterken AICE 4: Resterende zaakstromen24

18 Intensivering Rechtsbijstand

Vooronderzoek Effectieve keten FO opsporen25

Versterken Netwerk Datakwaliteit35

Injus68

Aanvragen reclasseringsadviezen system to system47

Legenda

Project in uitvoering35

1 Project afgerond

Visie en beleidsdocumenten worden niet geplot*

Hoe digitaliseren we?
De projecten in de strafrechtketen

AFGEROND

Voor wie digitaliseren we?
De persona’s in de strafrechtketen

37
Dienst Intelligent Metadateren
Processtukken worden van uniforme metadata voorzien.

Digitale handtekening CJIB
Het CJIB kan processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom digitaal ondertekenen.38

Digitale ketenarchivering - Fase 1
Onderzoeksproject om onderbouwde keuzes te kunnen maken voor digitale archivering in de strafrechtketen.39

41
Justitie Informatie Punt (JIP)
JIP ondersteunt professionals bij het ontsluiten van informatieproducten.

Commissie Feiten en Tarieven
Ondersteunend aan het primaire proces zijn de tarieven voor Muldergedragingen, overtredingen en misdrijven digitaal op te vragen.36

Persoonsgericht werken
Binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen meerplegers worden herkend.42

43
Provenance store
Alle ketenpartners kunnen hun 'provenance' (herkomt van voornamelijk elektronisch ondertekende stukken) opslaan in één voorziening.

Electronisch tekenen Rechtspraakdocumenten
Rechtspraak kan alle processtukken binnen alle zaakstromen digitaal ondertekenen.40

Multimedia 1; Politie
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Vervolg op realisatie van een platform waar multimedia op geupload 
en ontsloten kan worden.

44

IN UITVOERING

Multimedia 2; OM
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen het OM.

45

Multimedia 3; Rechtspraak
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen de Rechtspraak.46

51
Dic@s Hoge Raad
De cassatieprocedure kan digitaal worden voltrokken.

52
Digitaal Proces Dossier (DPD)
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM.
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

Complexe Dossiers
Digitaliseren van complexe dossiers in de strafrechtketen, samenwerken aan een dossier en zowel kwalitatief als kwantitatief een hoger niveau bereiken.50

53
Digitaal Werkdossier Rechtspraak (DWD)
Juridische professionals kunnen het werkdossier inzien en daar in werken via de dossierviewer.

BOB-module
Tijdens het onderzoeksproces kunnen verzoeken voor bijzondere opsporing digitaal worden verwerkt tussen Politie en OM/Rechtspraak (Bijzonder 
Opsporings Bevoegdheid).

48

Digitaal werken in Hoger Beroep & Dossierbeheer digitaal werken in Hoger Beroep
In Hoger Beroep zaken kunnen dossiers digitaal worden bekeken en afgehandeld.54

56
Digitale Samenwerkingsruimte ZSM 
T.a.v. ZSM zaken kan digitaal worden samengewerkt.

BOSZ Zicht op Zaken
Tijdelijke oplossing om de capaciteitsplanning van zaken op zitting accuraat in te schatten.49

57
Digitalisering Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing
Brede uitrol van de structurele oplossing voor uitwisseling van risicogegevens binnen DJI , OM, ZM, 3RO, AICE en RvdK.

58
Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer
Beroepschriften kunnen digitaal via het Digitaal Loket Verkeer ingediend worden bij de kantonrechter en de verdere afhandeling hiervan (overdracht OM - 
ZM) kan digitaal worden afgehandeld.

Digitale documentroutering 
PV's en bijlagen kunnen voor de feitgecodeerde zaakstroom digitaal worden uitgewisseld tussen CJIB en OM.55

DOZ; Executie Sancties
Wederzijdse werkprocessen van het OM en de rechtspraak worden in de executiefase van basisbeslissingen integraal via de 
module Executie sancties ondersteund.

60

DOZ; Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners
Digitalisering van diverse werkprocessen tussen OM, ZM (Kabinet RC) en advocatuur in de onderzoeksfase.61

DOZ; Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-handtekening in GPS/NIAS
Ondertekenservice kan in GPS worden aangeroepen voor alle stukken die volgens de wet ondertekend dienen te worden.62

63
Uitwisseling risicogegevens; Fase 2
Gereedmaken van lokale systemen ketenpartners voor uitwisseling en analyse van risicogegevens. 

Aanvragen reclasseringsadviezen system to system
De reclasseringsadvies aanvragen van het OM komen automatisch binnen bij de Reclassering.47

64
Versnelling AICE
Versterken van het programma AICE.

Effectieve IV keten FO sporen
Vervolg op verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.59

Advocatenportaal 2.0
Advocaten kunnen via het portaal niet alleen informatie ophalen, maar ook zelf informatie uploaden.65

67
Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer
Vervolg op de doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen.

Digitaal betekenen
OM, ZM en CJIB zijn aangesloten op de dienst Digitaal Betekenen. Naast fysiek, kan digitaal worden 'betekend'. De partijen in de strafrechtketen kunnen 
via de Dienst Digitaal Betekenen de te betekenen stukken in de Berichtenbox van MijnOverheid (BB) plaatsen.

66

Injus
Een impactanalyse naar de overdracht van het opdrachtgeverschap voor de huidige dienstverlening van Injus.68

70
Versterken Slachtofferportaal OM
Data van het OM kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Versterken Slachtofferportaal CJIB
Data van het CJIB kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.69

Versterken Slachtofferportaal Politie
Data van de Politie kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.71
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Digitaal werken in Hoger Beroep & Dossierbeheer digitaal werken in Hoger Beroep54

56 Digitale Samenwerkingsruimte ZSM 

BOSZ Zicht op Zaken49

57 Digitalisering Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing

Digitale documentroutering 55

Effectieve IV keten FO sporen59

58 Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer

DOZ; Executie Sancties60

DOZ; Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners61

DOZ; Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-handtekening in GPS/NIAS62

63 Uitwisseling risicogegevens; Fase 2

64 Versnelling AICE

Met de metro door de strafrechtketen
Resultaten en impact van de portfolio digitalisering strafrechtketen - Oktober 2020

Ik kan mijn volledige zaak,

van aangifte tot afdoening,

volgen via één portaal.

Slachtoffer Officier
van Justitie

Ik heb geen zorgen meer over het logistieke proces: dossiers 

zijn digital born en kunnen door alle partijen op hetzelfde 

moment worden ontsloten. Digitale uitwisseling van 

gegevens en documenten tussen politie, OM en Rechtspraak 

over veelvoorkomende criminaliteit (VVC-zaken) is mogelijk.

Rechter

Maatwerkzaken worden aan mij in de 

meeste gevallen digitaal aangeleverd, 

daardoor wordt de zitting effectiever en is 

er vertrouwen in de Rechtspraak.

Politieagent

Ik kan het PV digitaal opstellen, ondertekenen en 

in het dossier plaatsen. Video’s, geluidsopnames 

of andere multimedia die dienen als bewijsmate-

riaal kan ik digitaal aan het dossier toevoegen.

Advocaat

Als advocaat heb ik toegang tot het advocaten-

portaal waar ik mijn strafdossiers digitaal kan 

raadplegen. Hiermee beschik ik over dezelfde 

informatie als het OM en de Rechtspraak.

Executie/nazorg
begeleider

Omdat alle strafrechtelijke beslissingen langs 

het AICE gaan, worden daders op tijd gestraft en 

worden slachtoffers, nabestaanden en ik als 

executie/nazorg begeleider goed geïnformeerd.

Dic@s Hoge Raad - webportaal cassatie
De ontwikkeling van de digitalisering van de cassatieprocedure in strafzaken.16

Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 1
Alle maatwerkzaken van het OM naar de Rechtspraak digitaal afdoen.13

14
Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 2
Digitaal plannen op zitting bij bijzondere raadkamerzakenis mogelijk en digitale ondersteuning van administratieve 
handelingen in zaken waar sprake is van internationale rechtshulp is mogelijk.

Digitaal Proces Dossier - Proeftuin en Pilots
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM. 
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

17

Uitwisseling risicogegevens - Fase 1
Proof of Concept rond uitwisseling van risicogegevens.19

Verbeteren informatie uitwisseling plaatsing en detentie - Fase 1
De inrichting van informatie-uitwisseling ten aanzien van de processen van eerste plaatsing en detentie.20

Versterken AICE 1: VBS Jeugdtaakstraffen
Het via AICE routeren van het proces van jeugdtaakstraffen (JTS).21

Versterken AICE 2: VBS Jeugdtransactie/ Compas
De routering van deze zaakstromen via het AICE is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de regie-en coördinatiefunctie 
van het AICE.

22

Versterken AICE 3: Voorlopige hectenis - parallel scenario
De automatisering van de belangrijkste VH-stromen en de inrichting van een vernieuwd proces waardoor zaakstromen via 
AICE gerouteerd zullen worden.

23

15
AZD: implementatie 2e helft 2019
Bestendige implementatie van de ketenadministratie tussen OM en Rechtbanken voor de werkstromen (super-) snelrecht en 
preventieven-regulier.

Versterken AICE 4: Resterende zaakstromen
Het samenbrengen van de functionaliteit overige zaakstromen in het ketenportaal.24

18

Intensivering Rechtsbijstand
De intensivering van rechtsbijstand voor verdachten van B-feiten (ZSM-werkwijze).  Verbetering van het logistieke 
proces rondom advocatuur en voorkomt wachttijden binnen het opsporingsproces van de politie met het 
vervolgingsproces van het OM.

Vooronderzoek Effectieve keten FO opsporen
Vooronderzoek en detailonderzoek verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.25
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Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - Fase 1
De doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen

26

27
Doorontwikkeling Digitaal Loket Verkeer -Fase 2
Aanvullende functionaliteiten Digitaal Loket Verkeer: beroepschriften kunnen ook door bedrijven en huurzaken digitaal worden 
ingediend en afgehandeld.

28
Ketenportaal slachtoffers - aansluiting SHN
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Dienstverlening

Streefbeeld - Fase 1*
De visie van de strafrechtketen op digitalisering in 2030

1

Duurzaam Digitaal Stelsel

Visie Digitale Ketenarchivering*
Visie ontwikkelen omtrent digitale archivering in de strafrechtketen

5

4
Impactanalyse digitale handtekening CJIB
De impact van de ontwikkeling van een digitale handtekening concretiseren

Persoonsgericht werken - Analyse voorziening aanpak meeplegers
Een pilot om zaken op persoonsniveau af te handelen en veelplegers vroegtijdig te herkennen

8

Persoonsbeeld op maat
Het ontwikkelen van een fundament om persoonsgegevens in de strafrechtketen als geheel beschikbaar te maken op het moment en plaats waar een 
professional een beslissing moet nemen.

7

3
Digitale handtekening feitgecodeerde zaken
Processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen digitaal worden ondertekend

Vooronderzoek Informatierotonde
Onderzoek naar het via één voorziening informatieproducten uploaden en ontsluiten t.a.v. personen

9

6
Ontwikkeling toegangsverzoeken SRK
De strafrechtketen kan op een gecontroleerde en veilige wijze toegang verlenen aan ketenpartners, beroepsgroepen, burgers, andere professionals en het 
bedrijfsleven tot o.a. informatie met betrekking tot multimediagegevens, digitale dossiers en andere vormen van informatie

10
Vooronderzoek op ketenvoorziening*
Vooronderzoek naar de beschikbare en benodigde voorzieningen voor de keten

Vooronderzoek Melding Gerede Twijfel (MGT)
Een ketenbrede gedragen visie op terugmelden en een plan om de dienst melding gerede twijfel te realiseren

11

Ketenvoorzieningen

Multimedia 1 - Politie Fase 1
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Realisatie van een platform waar multimedia op 
geupload en ontsloten kan worden

12

Multimedia

Versterken slachtofferportaal Schadefonds
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.30

29

Toekomstvaste Dienstverlening Strafrechtketen*
Dit project zorgt ervoor dat de aanpasbaarheid, beheerbaarheid, continuïteit en beveiliging van de diensten van de Justitiële Informatiedienst aan de 
Strafrechtketen wordt gegarandeerd. Legacy wordt daarbij stapsgewijs vervangen door nieuwe componenten die autonoom functioneren.informatie-
producten die momenteel door de systemen JDS en SKDB worden geleverd aan de strafrechtketen (bv. uittreksel, ID-staat, persoonsdossier, etc.).

Algemene reservering innovatie - Vijftal innovatie trajecten*
Het experimenteren met nieuwe technologien om innovatie te bevorderen, te beproeven, en gereed te maken voor 
opschaling binnen de strafrechtketen.

2

Visie op Justid*
Onderzoek naar de huidige dienstverlening van Justid aan de strafrechtketen en de mogelijkheden om de dienstverlening in de toekomst op 
onafhankelijke wijze in te richten.

32

Visie op Legacy (ICT foto)*
Onderzoek naar de huidige status van de ICT voorzieningen in de strafrechtketen en de benodigde stappen voorwaarts voor succesvolle 
informatie uitwisseling in de strafrechtketen.

33

31
Visie op portalen
Uitwerken van de doelgroepen strategie en portalen strategie.

Voorstel systeemlandschap en PCA (onderzoek)*
Er is onderzoek gedaan naar de voorziene PCA migratie dat antwoord geeft of die migratie een verantwoorde stap in de goede richting is.34
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Papier (zoveel mogelijk) uit de keten

Wat digitaliseren we?

Versterken Netwerk Datakwaliteit
Het verbeteren van de datakwaliteit in de keten.

35
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37
Dienst Intelligent Metadateren
Processtukken worden van uniforme metadata voorzien.

Digitale handtekening CJIB
Het CJIB kan processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom digitaal ondertekenen.38

Digitale ketenarchivering - Fase 1
Onderzoeksproject om onderbouwde keuzes te kunnen maken voor digitale archivering in de strafrechtketen.39

41
Justitie Informatie Punt (JIP)
JIP ondersteunt professionals bij het ontsluiten van informatieproducten.

Commissie Feiten en Tarieven
Ondersteunend aan het primaire proces zijn de tarieven voor Muldergedragingen, overtredingen en misdrijven digitaal op te vragen.36

Persoonsgericht werken
Binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen meerplegers worden herkend.42

43
Provenance store
Alle ketenpartners kunnen hun 'provenance' (herkomt van voornamelijk elektronisch ondertekende stukken) opslaan in één voorziening.

Electronisch tekenen Rechtspraakdocumenten
Rechtspraak kan alle processtukken binnen alle zaakstromen digitaal ondertekenen.40

Multimedia 1; Politie
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Vervolg op realisatie van een platform waar multimedia op geupload 
en ontsloten kan worden.

44

IN UITVOERING

Multimedia 2; OM
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen het OM.

45

Multimedia 3; Rechtspraak
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen de Rechtspraak.46

51
Dic@s Hoge Raad
De cassatieprocedure kan digitaal worden voltrokken.

52
Digitaal Proces Dossier (DPD)
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM.
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

Complexe Dossiers
Digitaliseren van complexe dossiers in de strafrechtketen, samenwerken aan een dossier en zowel kwalitatief als kwantitatief een hoger niveau bereiken.50

53
Digitaal Werkdossier Rechtspraak (DWD)
Juridische professionals kunnen het werkdossier inzien en daar in werken via de dossierviewer.

BOB-module
Tijdens het onderzoeksproces kunnen verzoeken voor bijzondere opsporing digitaal worden verwerkt tussen Politie en OM/Rechtspraak (Bijzonder 
Opsporings Bevoegdheid).

48

Digitaal werken in Hoger Beroep & Dossierbeheer digitaal werken in Hoger Beroep
In Hoger Beroep zaken kunnen dossiers digitaal worden bekeken en afgehandeld.54

56
Digitale Samenwerkingsruimte ZSM 
T.a.v. ZSM zaken kan digitaal worden samengewerkt.

BOSZ Zicht op Zaken
Tijdelijke oplossing om de capaciteitsplanning van zaken op zitting accuraat in te schatten.49

57
Digitalisering Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing
Brede uitrol van de structurele oplossing voor uitwisseling van risicogegevens binnen DJI , OM, ZM, 3RO, AICE en RvdK.

58
Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer
Beroepschriften kunnen digitaal via het Digitaal Loket Verkeer ingediend worden bij de kantonrechter en de verdere afhandeling hiervan (overdracht OM - 
ZM) kan digitaal worden afgehandeld.

Digitale documentroutering 
PV's en bijlagen kunnen voor de feitgecodeerde zaakstroom digitaal worden uitgewisseld tussen CJIB en OM.55

DOZ; Executie Sancties
Wederzijdse werkprocessen van het OM en de rechtspraak worden in de executiefase van basisbeslissingen integraal via de 
module Executie sancties ondersteund.

60

DOZ; Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners
Digitalisering van diverse werkprocessen tussen OM, ZM (Kabinet RC) en advocatuur in de onderzoeksfase.61

DOZ; Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-handtekening in GPS/NIAS
Ondertekenservice kan in GPS worden aangeroepen voor alle stukken die volgens de wet ondertekend dienen te worden.62

63
Uitwisseling risicogegevens; Fase 2
Gereedmaken van lokale systemen ketenpartners voor uitwisseling en analyse van risicogegevens. 

Aanvragen reclasseringsadviezen system to system
De reclasseringsadvies aanvragen van het OM komen automatisch binnen bij de Reclassering.47

64
Versnelling AICE
Versterken van het programma AICE.

Effectieve IV keten FO sporen
Vervolg op verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.59

Advocatenportaal 2.0
Advocaten kunnen via het portaal niet alleen informatie ophalen, maar ook zelf informatie uploaden.65

67
Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer
Vervolg op de doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen.

Digitaal betekenen
OM, ZM en CJIB zijn aangesloten op de dienst Digitaal Betekenen. Naast fysiek, kan digitaal worden 'betekend'. De partijen in de strafrechtketen kunnen 
via de Dienst Digitaal Betekenen de te betekenen stukken in de Berichtenbox van MijnOverheid (BB) plaatsen.

66

Injus
Een impactanalyse naar de overdracht van het opdrachtgeverschap voor de huidige dienstverlening van Injus.68

70
Versterken Slachtofferportaal OM
Data van het OM kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Versterken Slachtofferportaal CJIB
Data van het CJIB kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.69

Versterken Slachtofferportaal Politie
Data van de Politie kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.71
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64 Versnelling AICE

Met de metro door de strafrechtketen
Resultaten en impact van de portfolio digitalisering strafrechtketen - Oktober 2020

Ik kan mijn volledige zaak,

van aangifte tot afdoening,

volgen via één portaal.

Slachtoffer Officier
van Justitie

Ik heb geen zorgen meer over het logistieke proces: dossiers 

zijn digital born en kunnen door alle partijen op hetzelfde 

moment worden ontsloten. Digitale uitwisseling van 

gegevens en documenten tussen politie, OM en Rechtspraak 

over veelvoorkomende criminaliteit (VVC-zaken) is mogelijk.

Rechter

Maatwerkzaken worden aan mij in de 

meeste gevallen digitaal aangeleverd, 

daardoor wordt de zitting effectiever en is 

er vertrouwen in de Rechtspraak.

Politieagent

Ik kan het PV digitaal opstellen, ondertekenen en 

in het dossier plaatsen. Video’s, geluidsopnames 

of andere multimedia die dienen als bewijsmate-

riaal kan ik digitaal aan het dossier toevoegen.

Advocaat

Als advocaat heb ik toegang tot het advocaten-

portaal waar ik mijn strafdossiers digitaal kan 

raadplegen. Hiermee beschik ik over dezelfde 

informatie als het OM en de Rechtspraak.

Executie/nazorg
begeleider

Omdat alle strafrechtelijke beslissingen langs 

het AICE gaan, worden daders op tijd gestraft en 

worden slachtoffers, nabestaanden en ik als 

executie/nazorg begeleider goed geïnformeerd.

Dic@s Hoge Raad - webportaal cassatie
De ontwikkeling van de digitalisering van de cassatieprocedure in strafzaken.16

Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 1
Alle maatwerkzaken van het OM naar de Rechtspraak digitaal afdoen.13

14
Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 2
Digitaal plannen op zitting bij bijzondere raadkamerzakenis mogelijk en digitale ondersteuning van administratieve 
handelingen in zaken waar sprake is van internationale rechtshulp is mogelijk.

Digitaal Proces Dossier - Proeftuin en Pilots
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM. 
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

17

Uitwisseling risicogegevens - Fase 1
Proof of Concept rond uitwisseling van risicogegevens.19

Verbeteren informatie uitwisseling plaatsing en detentie - Fase 1
De inrichting van informatie-uitwisseling ten aanzien van de processen van eerste plaatsing en detentie.20

Versterken AICE 1: VBS Jeugdtaakstraffen
Het via AICE routeren van het proces van jeugdtaakstraffen (JTS).21

Versterken AICE 2: VBS Jeugdtransactie/ Compas
De routering van deze zaakstromen via het AICE is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de regie-en coördinatiefunctie 
van het AICE.

22

Versterken AICE 3: Voorlopige hectenis - parallel scenario
De automatisering van de belangrijkste VH-stromen en de inrichting van een vernieuwd proces waardoor zaakstromen via 
AICE gerouteerd zullen worden.

23

15
AZD: implementatie 2e helft 2019
Bestendige implementatie van de ketenadministratie tussen OM en Rechtbanken voor de werkstromen (super-) snelrecht en 
preventieven-regulier.

Versterken AICE 4: Resterende zaakstromen
Het samenbrengen van de functionaliteit overige zaakstromen in het ketenportaal.24

18

Intensivering Rechtsbijstand
De intensivering van rechtsbijstand voor verdachten van B-feiten (ZSM-werkwijze).  Verbetering van het logistieke 
proces rondom advocatuur en voorkomt wachttijden binnen het opsporingsproces van de politie met het 
vervolgingsproces van het OM.

Vooronderzoek Effectieve keten FO opsporen
Vooronderzoek en detailonderzoek verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.25
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Programma
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Strafrechtketen

Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - Fase 1
De doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen

26

27
Doorontwikkeling Digitaal Loket Verkeer -Fase 2
Aanvullende functionaliteiten Digitaal Loket Verkeer: beroepschriften kunnen ook door bedrijven en huurzaken digitaal worden 
ingediend en afgehandeld.

28
Ketenportaal slachtoffers - aansluiting SHN
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Dienstverlening

Streefbeeld - Fase 1*
De visie van de strafrechtketen op digitalisering in 2030

1

Duurzaam Digitaal Stelsel

Visie Digitale Ketenarchivering*
Visie ontwikkelen omtrent digitale archivering in de strafrechtketen

5

4
Impactanalyse digitale handtekening CJIB
De impact van de ontwikkeling van een digitale handtekening concretiseren

Persoonsgericht werken - Analyse voorziening aanpak meeplegers
Een pilot om zaken op persoonsniveau af te handelen en veelplegers vroegtijdig te herkennen

8

Persoonsbeeld op maat
Het ontwikkelen van een fundament om persoonsgegevens in de strafrechtketen als geheel beschikbaar te maken op het moment en plaats waar een 
professional een beslissing moet nemen.

7

3
Digitale handtekening feitgecodeerde zaken
Processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen digitaal worden ondertekend

Vooronderzoek Informatierotonde
Onderzoek naar het via één voorziening informatieproducten uploaden en ontsluiten t.a.v. personen

9

6
Ontwikkeling toegangsverzoeken SRK
De strafrechtketen kan op een gecontroleerde en veilige wijze toegang verlenen aan ketenpartners, beroepsgroepen, burgers, andere professionals en het 
bedrijfsleven tot o.a. informatie met betrekking tot multimediagegevens, digitale dossiers en andere vormen van informatie

10
Vooronderzoek op ketenvoorziening*
Vooronderzoek naar de beschikbare en benodigde voorzieningen voor de keten

Vooronderzoek Melding Gerede Twijfel (MGT)
Een ketenbrede gedragen visie op terugmelden en een plan om de dienst melding gerede twijfel te realiseren

11

Ketenvoorzieningen

Multimedia 1 - Politie Fase 1
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Realisatie van een platform waar multimedia op 
geupload en ontsloten kan worden

12

Multimedia

Versterken slachtofferportaal Schadefonds
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.30

29

Toekomstvaste Dienstverlening Strafrechtketen*
Dit project zorgt ervoor dat de aanpasbaarheid, beheerbaarheid, continuïteit en beveiliging van de diensten van de Justitiële Informatiedienst aan de 
Strafrechtketen wordt gegarandeerd. Legacy wordt daarbij stapsgewijs vervangen door nieuwe componenten die autonoom functioneren.informatie-
producten die momenteel door de systemen JDS en SKDB worden geleverd aan de strafrechtketen (bv. uittreksel, ID-staat, persoonsdossier, etc.).

Algemene reservering innovatie - Vijftal innovatie trajecten*
Het experimenteren met nieuwe technologien om innovatie te bevorderen, te beproeven, en gereed te maken voor 
opschaling binnen de strafrechtketen.

2

Visie op Justid*
Onderzoek naar de huidige dienstverlening van Justid aan de strafrechtketen en de mogelijkheden om de dienstverlening in de toekomst op 
onafhankelijke wijze in te richten.

32

Visie op Legacy (ICT foto)*
Onderzoek naar de huidige status van de ICT voorzieningen in de strafrechtketen en de benodigde stappen voorwaarts voor succesvolle 
informatie uitwisseling in de strafrechtketen.

33

31
Visie op portalen
Uitwerken van de doelgroepen strategie en portalen strategie.

Voorstel systeemlandschap en PCA (onderzoek)*
Er is onderzoek gedaan naar de voorziene PCA migratie dat antwoord geeft of die migratie een verantwoorde stap in de goede richting is.34

Overige

Ketenvoorzieningen
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Papier (zoveel mogelijk) uit de keten

Wat digitaliseren we?

Versterken Netwerk Datakwaliteit
Het verbeteren van de datakwaliteit in de keten.

35

Duurzaam Digitaal Stelsel Dienstverlening
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Hoe digitaliseren we?
De projecten in de strafrechtketen

AFGEROND

Voor wie digitaliseren we?
De persona’s in de strafrechtketen

37
Dienst Intelligent Metadateren
Processtukken worden van uniforme metadata voorzien.

Digitale handtekening CJIB
Het CJIB kan processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom digitaal ondertekenen.38

Digitale ketenarchivering - Fase 1
Onderzoeksproject om onderbouwde keuzes te kunnen maken voor digitale archivering in de strafrechtketen.39

41
Justitie Informatie Punt (JIP)
JIP ondersteunt professionals bij het ontsluiten van informatieproducten.

Commissie Feiten en Tarieven
Ondersteunend aan het primaire proces zijn de tarieven voor Muldergedragingen, overtredingen en misdrijven digitaal op te vragen.36

Persoonsgericht werken
Binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen meerplegers worden herkend.42

43
Provenance store
Alle ketenpartners kunnen hun 'provenance' (herkomt van voornamelijk elektronisch ondertekende stukken) opslaan in één voorziening.

Electronisch tekenen Rechtspraakdocumenten
Rechtspraak kan alle processtukken binnen alle zaakstromen digitaal ondertekenen.40

Multimedia 1; Politie
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Vervolg op realisatie van een platform waar multimedia op geupload 
en ontsloten kan worden.

44

IN UITVOERING

Multimedia 2; OM
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen het OM.

45

Multimedia 3; Rechtspraak
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen de Rechtspraak.46

51
Dic@s Hoge Raad
De cassatieprocedure kan digitaal worden voltrokken.

52
Digitaal Proces Dossier (DPD)
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM.
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

Complexe Dossiers
Digitaliseren van complexe dossiers in de strafrechtketen, samenwerken aan een dossier en zowel kwalitatief als kwantitatief een hoger niveau bereiken.50

53
Digitaal Werkdossier Rechtspraak (DWD)
Juridische professionals kunnen het werkdossier inzien en daar in werken via de dossierviewer.

BOB-module
Tijdens het onderzoeksproces kunnen verzoeken voor bijzondere opsporing digitaal worden verwerkt tussen Politie en OM/Rechtspraak (Bijzonder 
Opsporings Bevoegdheid).

48

Digitaal werken in Hoger Beroep & Dossierbeheer digitaal werken in Hoger Beroep
In Hoger Beroep zaken kunnen dossiers digitaal worden bekeken en afgehandeld.54

56
Digitale Samenwerkingsruimte ZSM 
T.a.v. ZSM zaken kan digitaal worden samengewerkt.

BOSZ Zicht op Zaken
Tijdelijke oplossing om de capaciteitsplanning van zaken op zitting accuraat in te schatten.49

57
Digitalisering Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing
Brede uitrol van de structurele oplossing voor uitwisseling van risicogegevens binnen DJI , OM, ZM, 3RO, AICE en RvdK.

58
Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer
Beroepschriften kunnen digitaal via het Digitaal Loket Verkeer ingediend worden bij de kantonrechter en de verdere afhandeling hiervan (overdracht OM - 
ZM) kan digitaal worden afgehandeld.

Digitale documentroutering 
PV's en bijlagen kunnen voor de feitgecodeerde zaakstroom digitaal worden uitgewisseld tussen CJIB en OM.55

DOZ; Executie Sancties
Wederzijdse werkprocessen van het OM en de rechtspraak worden in de executiefase van basisbeslissingen integraal via de 
module Executie sancties ondersteund.

60

DOZ; Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners
Digitalisering van diverse werkprocessen tussen OM, ZM (Kabinet RC) en advocatuur in de onderzoeksfase.61

DOZ; Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-handtekening in GPS/NIAS
Ondertekenservice kan in GPS worden aangeroepen voor alle stukken die volgens de wet ondertekend dienen te worden.62

63
Uitwisseling risicogegevens; Fase 2
Gereedmaken van lokale systemen ketenpartners voor uitwisseling en analyse van risicogegevens. 

Aanvragen reclasseringsadviezen system to system
De reclasseringsadvies aanvragen van het OM komen automatisch binnen bij de Reclassering.47

64
Versnelling AICE
Versterken van het programma AICE.

Effectieve IV keten FO sporen
Vervolg op verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.59

Advocatenportaal 2.0
Advocaten kunnen via het portaal niet alleen informatie ophalen, maar ook zelf informatie uploaden.65

67
Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer
Vervolg op de doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen.

Digitaal betekenen
OM, ZM en CJIB zijn aangesloten op de dienst Digitaal Betekenen. Naast fysiek, kan digitaal worden 'betekend'. De partijen in de strafrechtketen kunnen 
via de Dienst Digitaal Betekenen de te betekenen stukken in de Berichtenbox van MijnOverheid (BB) plaatsen.

66

Injus
Een impactanalyse naar de overdracht van het opdrachtgeverschap voor de huidige dienstverlening van Injus.68

70
Versterken Slachtofferportaal OM
Data van het OM kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Versterken Slachtofferportaal CJIB
Data van het CJIB kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.69

Versterken Slachtofferportaal Politie
Data van de Politie kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.71
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Met de metro door de strafrechtketen
Resultaten en impact van de portfolio digitalisering strafrechtketen - Oktober 2020

Ik kan mijn volledige zaak,

van aangifte tot afdoening,

volgen via één portaal.

Slachtoffer Officier
van Justitie

Ik heb geen zorgen meer over het logistieke proces: dossiers 

zijn digital born en kunnen door alle partijen op hetzelfde 

moment worden ontsloten. Digitale uitwisseling van 

gegevens en documenten tussen politie, OM en Rechtspraak 

over veelvoorkomende criminaliteit (VVC-zaken) is mogelijk.

Rechter

Maatwerkzaken worden aan mij in de 

meeste gevallen digitaal aangeleverd, 

daardoor wordt de zitting effectiever en is 

er vertrouwen in de Rechtspraak.

Politieagent

Ik kan het PV digitaal opstellen, ondertekenen en 

in het dossier plaatsen. Video’s, geluidsopnames 

of andere multimedia die dienen als bewijsmate-

riaal kan ik digitaal aan het dossier toevoegen.

Advocaat

Als advocaat heb ik toegang tot het advocaten-

portaal waar ik mijn strafdossiers digitaal kan 

raadplegen. Hiermee beschik ik over dezelfde 

informatie als het OM en de Rechtspraak.

Executie/nazorg
begeleider

Omdat alle strafrechtelijke beslissingen langs 

het AICE gaan, worden daders op tijd gestraft en 

worden slachtoffers, nabestaanden en ik als 

executie/nazorg begeleider goed geïnformeerd.

Dic@s Hoge Raad - webportaal cassatie
De ontwikkeling van de digitalisering van de cassatieprocedure in strafzaken.16

Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 1
Alle maatwerkzaken van het OM naar de Rechtspraak digitaal afdoen.13

14
Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 2
Digitaal plannen op zitting bij bijzondere raadkamerzakenis mogelijk en digitale ondersteuning van administratieve 
handelingen in zaken waar sprake is van internationale rechtshulp is mogelijk.

Digitaal Proces Dossier - Proeftuin en Pilots
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM. 
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

17

Uitwisseling risicogegevens - Fase 1
Proof of Concept rond uitwisseling van risicogegevens.19

Verbeteren informatie uitwisseling plaatsing en detentie - Fase 1
De inrichting van informatie-uitwisseling ten aanzien van de processen van eerste plaatsing en detentie.20

Versterken AICE 1: VBS Jeugdtaakstraffen
Het via AICE routeren van het proces van jeugdtaakstraffen (JTS).21

Versterken AICE 2: VBS Jeugdtransactie/ Compas
De routering van deze zaakstromen via het AICE is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de regie-en coördinatiefunctie 
van het AICE.

22

Versterken AICE 3: Voorlopige hectenis - parallel scenario
De automatisering van de belangrijkste VH-stromen en de inrichting van een vernieuwd proces waardoor zaakstromen via 
AICE gerouteerd zullen worden.

23

15
AZD: implementatie 2e helft 2019
Bestendige implementatie van de ketenadministratie tussen OM en Rechtbanken voor de werkstromen (super-) snelrecht en 
preventieven-regulier.

Versterken AICE 4: Resterende zaakstromen
Het samenbrengen van de functionaliteit overige zaakstromen in het ketenportaal.24

18

Intensivering Rechtsbijstand
De intensivering van rechtsbijstand voor verdachten van B-feiten (ZSM-werkwijze).  Verbetering van het logistieke 
proces rondom advocatuur en voorkomt wachttijden binnen het opsporingsproces van de politie met het 
vervolgingsproces van het OM.

Vooronderzoek Effectieve keten FO opsporen
Vooronderzoek en detailonderzoek verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.25
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Programma
Digitalisering
Strafrechtketen

Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - Fase 1
De doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen

26

27
Doorontwikkeling Digitaal Loket Verkeer -Fase 2
Aanvullende functionaliteiten Digitaal Loket Verkeer: beroepschriften kunnen ook door bedrijven en huurzaken digitaal worden 
ingediend en afgehandeld.

28
Ketenportaal slachtoffers - aansluiting SHN
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Dienstverlening

Streefbeeld - Fase 1*
De visie van de strafrechtketen op digitalisering in 2030

1

Duurzaam Digitaal Stelsel

Visie Digitale Ketenarchivering*
Visie ontwikkelen omtrent digitale archivering in de strafrechtketen

5

4
Impactanalyse digitale handtekening CJIB
De impact van de ontwikkeling van een digitale handtekening concretiseren

Persoonsgericht werken - Analyse voorziening aanpak meeplegers
Een pilot om zaken op persoonsniveau af te handelen en veelplegers vroegtijdig te herkennen

8

Persoonsbeeld op maat
Het ontwikkelen van een fundament om persoonsgegevens in de strafrechtketen als geheel beschikbaar te maken op het moment en plaats waar een 
professional een beslissing moet nemen.

7

3
Digitale handtekening feitgecodeerde zaken
Processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen digitaal worden ondertekend

Vooronderzoek Informatierotonde
Onderzoek naar het via één voorziening informatieproducten uploaden en ontsluiten t.a.v. personen

9

6
Ontwikkeling toegangsverzoeken SRK
De strafrechtketen kan op een gecontroleerde en veilige wijze toegang verlenen aan ketenpartners, beroepsgroepen, burgers, andere professionals en het 
bedrijfsleven tot o.a. informatie met betrekking tot multimediagegevens, digitale dossiers en andere vormen van informatie

10
Vooronderzoek op ketenvoorziening*
Vooronderzoek naar de beschikbare en benodigde voorzieningen voor de keten

Vooronderzoek Melding Gerede Twijfel (MGT)
Een ketenbrede gedragen visie op terugmelden en een plan om de dienst melding gerede twijfel te realiseren

11

Ketenvoorzieningen

Multimedia 1 - Politie Fase 1
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Realisatie van een platform waar multimedia op 
geupload en ontsloten kan worden

12

Multimedia

Versterken slachtofferportaal Schadefonds
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.30

29

Toekomstvaste Dienstverlening Strafrechtketen*
Dit project zorgt ervoor dat de aanpasbaarheid, beheerbaarheid, continuïteit en beveiliging van de diensten van de Justitiële Informatiedienst aan de 
Strafrechtketen wordt gegarandeerd. Legacy wordt daarbij stapsgewijs vervangen door nieuwe componenten die autonoom functioneren.informatie-
producten die momenteel door de systemen JDS en SKDB worden geleverd aan de strafrechtketen (bv. uittreksel, ID-staat, persoonsdossier, etc.).

Algemene reservering innovatie - Vijftal innovatie trajecten*
Het experimenteren met nieuwe technologien om innovatie te bevorderen, te beproeven, en gereed te maken voor 
opschaling binnen de strafrechtketen.

2

Visie op Justid*
Onderzoek naar de huidige dienstverlening van Justid aan de strafrechtketen en de mogelijkheden om de dienstverlening in de toekomst op 
onafhankelijke wijze in te richten.

32

Visie op Legacy (ICT foto)*
Onderzoek naar de huidige status van de ICT voorzieningen in de strafrechtketen en de benodigde stappen voorwaarts voor succesvolle 
informatie uitwisseling in de strafrechtketen.

33

31
Visie op portalen
Uitwerken van de doelgroepen strategie en portalen strategie.

Voorstel systeemlandschap en PCA (onderzoek)*
Er is onderzoek gedaan naar de voorziene PCA migratie dat antwoord geeft of die migratie een verantwoorde stap in de goede richting is.34

Overige

Ketenvoorzieningen

Multimedia

Papier (zoveel mogelijk) uit de keten

Wat digitaliseren we?

Versterken Netwerk Datakwaliteit
Het verbeteren van de datakwaliteit in de keten.

35

Duurzaam Digitaal Stelsel Dienstverlening

Activiteit

Overdracht

Einde

Opsporen

Vervolgen

Berechten

Tenuitvoerleggen

Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - Fase 126

27 Doorontwikkeling Digitaal Loket Verkeer -Fase 2

28 Ketenportaal slachtoffers - aansluiting SHN

Versterken slachtofferportaal Schadefonds30

4 Impactanalyse digitale handtekening CJIB

Persoonsgericht werken - Analyse voorziening aanpak meeplegers8

Persoonsbeeld op maat7

3 Digitale handtekening feitgecodeerde zaken

Vooronderzoek Informatierotonde9

6 Ontwikkeling toegangsverzoeken SRK

Vooronderzoek Melding Gerede Twijfel (MGT)11

Multimedia 1 - Politie Fase 112

Dic@s Hoge Raad - webportaal cassatie16

Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 113

14 Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 2

Digitaal Proces Dossier - Proeftuin en Pilots17

Uitwisseling risicogegevens - Fase 119

Verbeteren informatie uitwisseling plaatsing en detentie - Fase 120

Versterken AICE 1: VBS Jeugdtaakstraffen21

Versterken AICE 2: VBS Jeugdtransactie/ Compas22

Versterken AICE 3: Voorlopige hectenis - parallel scenario23

15 AZD: implementatie 2e helft 2019

Versterken AICE 4: Resterende zaakstromen24

18 Intensivering Rechtsbijstand

Vooronderzoek Effectieve keten FO opsporen25

Versterken Netwerk Datakwaliteit35

Injus68

Aanvragen reclasseringsadviezen system to system47

Legenda

Project in uitvoering35

1 Project afgerond

Visie en beleidsdocumenten worden niet geplot*

Hoe digitaliseren we?
De projecten in de strafrechtketen

AFGEROND

Voor wie digitaliseren we?
De persona’s in de strafrechtketen

37
Dienst Intelligent Metadateren
Processtukken worden van uniforme metadata voorzien.

Digitale handtekening CJIB
Het CJIB kan processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom digitaal ondertekenen.38

Digitale ketenarchivering - Fase 1
Onderzoeksproject om onderbouwde keuzes te kunnen maken voor digitale archivering in de strafrechtketen.39

41
Justitie Informatie Punt (JIP)
JIP ondersteunt professionals bij het ontsluiten van informatieproducten.

Commissie Feiten en Tarieven
Ondersteunend aan het primaire proces zijn de tarieven voor Muldergedragingen, overtredingen en misdrijven digitaal op te vragen.36

Persoonsgericht werken
Binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen meerplegers worden herkend.42

43
Provenance store
Alle ketenpartners kunnen hun 'provenance' (herkomt van voornamelijk elektronisch ondertekende stukken) opslaan in één voorziening.

Electronisch tekenen Rechtspraakdocumenten
Rechtspraak kan alle processtukken binnen alle zaakstromen digitaal ondertekenen.40

Multimedia 1; Politie
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Vervolg op realisatie van een platform waar multimedia op geupload 
en ontsloten kan worden.

44

IN UITVOERING

Multimedia 2; OM
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen het OM.

45

Multimedia 3; Rechtspraak
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. plan en uitvoering van multimedia voorziening en verwerking binnen de Rechtspraak.46

51
Dic@s Hoge Raad
De cassatieprocedure kan digitaal worden voltrokken.

52
Digitaal Proces Dossier (DPD)
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM.
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

Complexe Dossiers
Digitaliseren van complexe dossiers in de strafrechtketen, samenwerken aan een dossier en zowel kwalitatief als kwantitatief een hoger niveau bereiken.50

53
Digitaal Werkdossier Rechtspraak (DWD)
Juridische professionals kunnen het werkdossier inzien en daar in werken via de dossierviewer.

BOB-module
Tijdens het onderzoeksproces kunnen verzoeken voor bijzondere opsporing digitaal worden verwerkt tussen Politie en OM/Rechtspraak (Bijzonder 
Opsporings Bevoegdheid).

48

Digitaal werken in Hoger Beroep & Dossierbeheer digitaal werken in Hoger Beroep
In Hoger Beroep zaken kunnen dossiers digitaal worden bekeken en afgehandeld.54

56
Digitale Samenwerkingsruimte ZSM 
T.a.v. ZSM zaken kan digitaal worden samengewerkt.

BOSZ Zicht op Zaken
Tijdelijke oplossing om de capaciteitsplanning van zaken op zitting accuraat in te schatten.49

57
Digitalisering Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing
Brede uitrol van de structurele oplossing voor uitwisseling van risicogegevens binnen DJI , OM, ZM, 3RO, AICE en RvdK.

58
Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer
Beroepschriften kunnen digitaal via het Digitaal Loket Verkeer ingediend worden bij de kantonrechter en de verdere afhandeling hiervan (overdracht OM - 
ZM) kan digitaal worden afgehandeld.

Digitale documentroutering 
PV's en bijlagen kunnen voor de feitgecodeerde zaakstroom digitaal worden uitgewisseld tussen CJIB en OM.55

DOZ; Executie Sancties
Wederzijdse werkprocessen van het OM en de rechtspraak worden in de executiefase van basisbeslissingen integraal via de 
module Executie sancties ondersteund.

60

DOZ; Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners
Digitalisering van diverse werkprocessen tussen OM, ZM (Kabinet RC) en advocatuur in de onderzoeksfase.61

DOZ; Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-handtekening in GPS/NIAS
Ondertekenservice kan in GPS worden aangeroepen voor alle stukken die volgens de wet ondertekend dienen te worden.62

63
Uitwisseling risicogegevens; Fase 2
Gereedmaken van lokale systemen ketenpartners voor uitwisseling en analyse van risicogegevens. 

Aanvragen reclasseringsadviezen system to system
De reclasseringsadvies aanvragen van het OM komen automatisch binnen bij de Reclassering.47

64
Versnelling AICE
Versterken van het programma AICE.

Effectieve IV keten FO sporen
Vervolg op verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.59

Advocatenportaal 2.0
Advocaten kunnen via het portaal niet alleen informatie ophalen, maar ook zelf informatie uploaden.65

67
Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer
Vervolg op de doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen.

Digitaal betekenen
OM, ZM en CJIB zijn aangesloten op de dienst Digitaal Betekenen. Naast fysiek, kan digitaal worden 'betekend'. De partijen in de strafrechtketen kunnen 
via de Dienst Digitaal Betekenen de te betekenen stukken in de Berichtenbox van MijnOverheid (BB) plaatsen.

66

Injus
Een impactanalyse naar de overdracht van het opdrachtgeverschap voor de huidige dienstverlening van Injus.68

70
Versterken Slachtofferportaal OM
Data van het OM kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Versterken Slachtofferportaal CJIB
Data van het CJIB kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.69

Versterken Slachtofferportaal Politie
Data van de Politie kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.71

Advocatenportaal 2.065

67 Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer

Digitaal betekenen66

70 Versterken Slachtofferportaal OM

Versterken Slachtofferportaal CJIB69

Versterken Slachtofferportaal Politie71

37 Dienst Intelligent Metadateren

Digitale handtekening CJIB38

Digitale ketenarchivering - Fase 139

41 Justitie Informatie Punt (JIP)

Commissie Feiten en Tarieven36

Persoonsgericht werken42

43 Provenance store

Electronisch tekenen Rechtspraakdocumenten40
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Multimedia 2; OM45

Multimedia 3; Rechtspraak46
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56 Digitale Samenwerkingsruimte ZSM 

BOSZ Zicht op Zaken49

57 Digitalisering Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing

Digitale documentroutering 55

Effectieve IV keten FO sporen59

58 Digitalisering Mulderberoepen en nieuwbouw AMBer

DOZ; Executie Sancties60

DOZ; Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & vooronderzoek aansluiting ketenpartners61

DOZ; Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-handtekening in GPS/NIAS62

63 Uitwisseling risicogegevens; Fase 2

64 Versnelling AICE

Met de metro door de strafrechtketen
Resultaten en impact van de portfolio digitalisering strafrechtketen - Oktober 2020

Ik kan mijn volledige zaak,

van aangifte tot afdoening,

volgen via één portaal.

Slachtoffer Officier
van Justitie

Ik heb geen zorgen meer over het logistieke proces: dossiers 

zijn digital born en kunnen door alle partijen op hetzelfde 

moment worden ontsloten. Digitale uitwisseling van 

gegevens en documenten tussen politie, OM en Rechtspraak 

over veelvoorkomende criminaliteit (VVC-zaken) is mogelijk.

Rechter

Maatwerkzaken worden aan mij in de 

meeste gevallen digitaal aangeleverd, 

daardoor wordt de zitting effectiever en is 

er vertrouwen in de Rechtspraak.

Politieagent

Ik kan het PV digitaal opstellen, ondertekenen en 

in het dossier plaatsen. Video’s, geluidsopnames 

of andere multimedia die dienen als bewijsmate-

riaal kan ik digitaal aan het dossier toevoegen.

Advocaat

Als advocaat heb ik toegang tot het advocaten-

portaal waar ik mijn strafdossiers digitaal kan 

raadplegen. Hiermee beschik ik over dezelfde 

informatie als het OM en de Rechtspraak.

Executie/nazorg
begeleider

Omdat alle strafrechtelijke beslissingen langs 

het AICE gaan, worden daders op tijd gestraft en 

worden slachtoffers, nabestaanden en ik als 

executie/nazorg begeleider goed geïnformeerd.

Dic@s Hoge Raad - webportaal cassatie
De ontwikkeling van de digitalisering van de cassatieprocedure in strafzaken.16

Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 1
Alle maatwerkzaken van het OM naar de Rechtspraak digitaal afdoen.13

14
Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 2
Digitaal plannen op zitting bij bijzondere raadkamerzakenis mogelijk en digitale ondersteuning van administratieve 
handelingen in zaken waar sprake is van internationale rechtshulp is mogelijk.

Digitaal Proces Dossier - Proeftuin en Pilots
VVC zaken kunnen 'digital born' de keten ingebracht worden en digitaal worden overgedragen van de Politie naar het OM. 
Vervolg op de realisatie van de proeftuin.

17

Uitwisseling risicogegevens - Fase 1
Proof of Concept rond uitwisseling van risicogegevens.19

Verbeteren informatie uitwisseling plaatsing en detentie - Fase 1
De inrichting van informatie-uitwisseling ten aanzien van de processen van eerste plaatsing en detentie.20

Versterken AICE 1: VBS Jeugdtaakstraffen
Het via AICE routeren van het proces van jeugdtaakstraffen (JTS).21

Versterken AICE 2: VBS Jeugdtransactie/ Compas
De routering van deze zaakstromen via het AICE is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de regie-en coördinatiefunctie 
van het AICE.

22

Versterken AICE 3: Voorlopige hectenis - parallel scenario
De automatisering van de belangrijkste VH-stromen en de inrichting van een vernieuwd proces waardoor zaakstromen via 
AICE gerouteerd zullen worden.

23

15
AZD: implementatie 2e helft 2019
Bestendige implementatie van de ketenadministratie tussen OM en Rechtbanken voor de werkstromen (super-) snelrecht en 
preventieven-regulier.

Versterken AICE 4: Resterende zaakstromen
Het samenbrengen van de functionaliteit overige zaakstromen in het ketenportaal.24

18

Intensivering Rechtsbijstand
De intensivering van rechtsbijstand voor verdachten van B-feiten (ZSM-werkwijze).  Verbetering van het logistieke 
proces rondom advocatuur en voorkomt wachttijden binnen het opsporingsproces van de politie met het 
vervolgingsproces van het OM.

Vooronderzoek Effectieve keten FO opsporen
Vooronderzoek en detailonderzoek verbetering van de IV in de forensische opsporingsketen.25
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Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - Fase 1
De doorontwikkeling van het portaal waarop burgers en bedrijven optimaal bediend worden in de afhandeling van 
verkeersovertredingen

26

27
Doorontwikkeling Digitaal Loket Verkeer -Fase 2
Aanvullende functionaliteiten Digitaal Loket Verkeer: beroepschriften kunnen ook door bedrijven en huurzaken digitaal worden 
ingediend en afgehandeld.

28
Ketenportaal slachtoffers - aansluiting SHN
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.

Dienstverlening

Streefbeeld - Fase 1*
De visie van de strafrechtketen op digitalisering in 2030

1

Duurzaam Digitaal Stelsel

Visie Digitale Ketenarchivering*
Visie ontwikkelen omtrent digitale archivering in de strafrechtketen

5

4
Impactanalyse digitale handtekening CJIB
De impact van de ontwikkeling van een digitale handtekening concretiseren

Persoonsgericht werken - Analyse voorziening aanpak meeplegers
Een pilot om zaken op persoonsniveau af te handelen en veelplegers vroegtijdig te herkennen

8

Persoonsbeeld op maat
Het ontwikkelen van een fundament om persoonsgegevens in de strafrechtketen als geheel beschikbaar te maken op het moment en plaats waar een 
professional een beslissing moet nemen.

7

3
Digitale handtekening feitgecodeerde zaken
Processtukken binnen de feitgecodeerde zaakstroom kunnen digitaal worden ondertekend

Vooronderzoek Informatierotonde
Onderzoek naar het via één voorziening informatieproducten uploaden en ontsluiten t.a.v. personen

9

6
Ontwikkeling toegangsverzoeken SRK
De strafrechtketen kan op een gecontroleerde en veilige wijze toegang verlenen aan ketenpartners, beroepsgroepen, burgers, andere professionals en het 
bedrijfsleven tot o.a. informatie met betrekking tot multimediagegevens, digitale dossiers en andere vormen van informatie

10
Vooronderzoek op ketenvoorziening*
Vooronderzoek naar de beschikbare en benodigde voorzieningen voor de keten

Vooronderzoek Melding Gerede Twijfel (MGT)
Een ketenbrede gedragen visie op terugmelden en een plan om de dienst melding gerede twijfel te realiseren

11

Ketenvoorzieningen

Multimedia 1 - Politie Fase 1
Beeld en geluidsmateriaal kan door de keten heen worden verwerkt. Realisatie van een platform waar multimedia op 
geupload en ontsloten kan worden

12

Multimedia

Versterken slachtofferportaal Schadefonds
Data van het Slachtofferhulp Nederland kan via het Ketenbrede Slachtofferportaal worden ontsloten.30

29

Toekomstvaste Dienstverlening Strafrechtketen*
Dit project zorgt ervoor dat de aanpasbaarheid, beheerbaarheid, continuïteit en beveiliging van de diensten van de Justitiële Informatiedienst aan de 
Strafrechtketen wordt gegarandeerd. Legacy wordt daarbij stapsgewijs vervangen door nieuwe componenten die autonoom functioneren.informatie-
producten die momenteel door de systemen JDS en SKDB worden geleverd aan de strafrechtketen (bv. uittreksel, ID-staat, persoonsdossier, etc.).

Algemene reservering innovatie - Vijftal innovatie trajecten*
Het experimenteren met nieuwe technologien om innovatie te bevorderen, te beproeven, en gereed te maken voor 
opschaling binnen de strafrechtketen.

2

Visie op Justid*
Onderzoek naar de huidige dienstverlening van Justid aan de strafrechtketen en de mogelijkheden om de dienstverlening in de toekomst op 
onafhankelijke wijze in te richten.

32

Visie op Legacy (ICT foto)*
Onderzoek naar de huidige status van de ICT voorzieningen in de strafrechtketen en de benodigde stappen voorwaarts voor succesvolle 
informatie uitwisseling in de strafrechtketen.

33

31
Visie op portalen
Uitwerken van de doelgroepen strategie en portalen strategie.

Voorstel systeemlandschap en PCA (onderzoek)*
Er is onderzoek gedaan naar de voorziene PCA migratie dat antwoord geeft of die migratie een verantwoorde stap in de goede richting is.34

Overige

Ketenvoorzieningen

Multimedia

Papier (zoveel mogelijk) uit de keten

Wat digitaliseren we?

Versterken Netwerk Datakwaliteit
Het verbeteren van de datakwaliteit in de keten.

35

Duurzaam Digitaal Stelsel Dienstverlening

Activiteit

Overdracht

Einde

Opsporen

Vervolgen

Berechten

Tenuitvoerleggen

Doorontwikkeling Digitaal Loket verkeer - Fase 126

27 Doorontwikkeling Digitaal Loket Verkeer -Fase 2

28 Ketenportaal slachtoffers - aansluiting SHN

Versterken slachtofferportaal Schadefonds30

4 Impactanalyse digitale handtekening CJIB

Persoonsgericht werken - Analyse voorziening aanpak meeplegers8

Persoonsbeeld op maat7

3 Digitale handtekening feitgecodeerde zaken

Vooronderzoek Informatierotonde9

6 Ontwikkeling toegangsverzoeken SRK

Vooronderzoek Melding Gerede Twijfel (MGT)11

Multimedia 1 - Politie Fase 112

Dic@s Hoge Raad - webportaal cassatie16

Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 113

14 Alle Zaken Digitaal (AZD) - Fase 2

Digitaal Proces Dossier - Proeftuin en Pilots17

Uitwisseling risicogegevens - Fase 119

Verbeteren informatie uitwisseling plaatsing en detentie - Fase 120

Versterken AICE 1: VBS Jeugdtaakstraffen21

Versterken AICE 2: VBS Jeugdtransactie/ Compas22

Versterken AICE 3: Voorlopige hectenis - parallel scenario23

15 AZD: implementatie 2e helft 2019

Versterken AICE 4: Resterende zaakstromen24

18 Intensivering Rechtsbijstand

Vooronderzoek Effectieve keten FO opsporen25
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