Jaarverantwoording
2020

Programma Digitalisering Strafrechtketen
Jaarverantwoording 2020_versie 1.0_10-12-2020

Programma
Digitalisering
Strafrechtketen

Inhoud

Jaarverantwoording 2020

BKB

OGB
DSK

BKB
+
BBB

1
Aansturende stakeholders
Onderdeel van besturing,
programma of projecten

2
Verbonden stakeholders

Samenwerkende ketenpartner in
besturing, programma of projecten

3

PDSK
LKB

z

AR

PR

DG
RR
KDSK

Projectleiders
& projectleden
Projectadviseurs
(in- & extern)

Stuurgroepen
Projecten

Adviesraden

DG
SenB

DG
PenV

4-5

Historie

6-7

Missie & digitaliseringsdoelen

8-9

Programma Digitalisering
Strafrechtketen

Partners in de strafrechtketen

Besturing

10-11

1. Duurzaam digitaal
stelsel

Organisaties in de strafrechtketen, gericht op opsporing, vervolging, berechting en
tenuitvoerlegging, werken samen om de prestaties in de strafrechtketen te verbeteren.
Belangrijk onderdeel hiervan is het digitaliseren van de strafrechtketen.
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2. Ketenvoorzieningen

Betrokken stakeholders

Ketenpartner met belang bij
digitalisering strafrechtketen

Voorwoord voorzitter BKB

3. Multimedia

4. Papier (zo veel
mogelijk) uit de keten

5. Dienstverlening

De wijze waarop de ketenpartijen gaan samenwerken en de digitalisering vormgeven is
uitgewerkt in de Leidende Principes Digitalisering (BKB, 2019). De ketenpartners hebben
politieke steun gekregen voor het versterken van de keten. De financiële middelen om de
investeringsagenda te verwezenlijken zijn in het Regeerakkoord 2018-2022 geregeld.

1. Duurzaam Digitaal Stelsel

14-17

2. Ketenvoorziening

18-19

3. Multimedia

20-21

Sinds juni 2019 geeft het Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK) invulling aan de
opgave om de informatie-uitwisseling tussen de partners in de strafrechtketen te
verbeteren. Het beoogde resultaat is een informatievoorziening en ondersteuning daarvan,
die ervoor zorgt dat de juiste informatie beschikbaar is op het juiste moment en bij de juiste
verantwoordelijke.

4. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten

22-31

5. Dienstverlening

32-35

Het Programma Digitalisering Strafrechtketen kent vijf digitaliseringsdoelen:
1. Duurzaam digitaal stelsel (w.o. Innovatie)
2. Ketenvoorzieningen (w.o. Justitie Informatie Punt, Digitale handtekening)
3. Multimedia (voor o.a. Politie, OM en Rechtspraak)
4. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten (w.o. AZD, AICE, Dic@s Hoge Raad)
5. Dienstverlening (w.o. Advocatenportaal 2.0, Slachtofferportaal en Digitaal betekenen)

Financiële verantwoording

36-37

Vooruitblik 2020-2022

38-39

De looptijd van het programma is t/m 31 december 2022.
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Hans van der Vlist
Voorzitter Opdrachtgeversberaad (OGB)
“Sinds half april dit jaar ben ik onafhankelijk voorzitter van het
Opdrachtgeversberaad (OGB). Ik ben dus begonnen midden in
de eerste coronagolf. Elkaar ontmoeten was niet mogelijk en
ik heb daarom digitale kennismakingsgesprekken gevoerd met
o.a. de OGB-leden. In de zomer ben ik wel op werkbezoek
geweest bij een aantal strafrechtketenpartners.
Altijd inspirerend te ervaren hoe gedreven er wordt gewerkt.
Nu tijdens de tweede coronagolf, is digitaal vergaderen en
met elkaar afstemmen voorlopig de enige optie.
Het werkt, maar ik mis wel het echte contact.

Voorwoord voorzitter BKB
Wim van de Donk
Beeld: ©Provincie Noord-Brabant
Foto: Marc Bolsius

We hebben met elkaar een cruciale maatschappelijke opdracht te volbrengen en de
actualiteit met de coronacrisis en achterstanden onderstreept het belang daarvan.
We moeten koersvast resultaten blijven boeken. Dat kan ook: de bestuurlijke structuur
en de wil is er. Het budget tot en met 2022 is er. En… we werken ook aan de
voorbereiding van een duurzaam digitaal stelsel voor de strafrechtketen, inclusief
structurele financiering.
Iedereen die bij de strafrechtketen betrokken is, beseft dat serieuze verandering nodig
is. Van de professionals op de werkvloer tot hun bestuurders en van het ministerie tot
in de Tweede Kamer. We beseffen allemaal dat we met behulp van goed afgestemde
werkprocessen en informatiestromen, en vanuit onze eigen rol, beter en blijvend
moeten samenwerken.
Van mij mag verwacht worden dat ik, vanuit een onafhankelijke rol, doelgericht en
met respect voor rechtstatelijke uitgangspunten, alle betrokkenen stimuleer om de
afgesproken resultaten te boeken. Ik vind het belangrijk om als team te werken, elkaar
aan te spreken op afspraken en elkaar te helpen. Ik hou van duidelijkheid: waarover
besluit het OGB en waar geven we ruimte aan onze mensen. En we moeten eerlijk zijn
naar elkaar over wat goed gaat en wat niet goed gaat. Alleen als problemen op tijd
worden gemeld, kunnen we er met elkaar iets aan doen.
Ik kijk uit naar wederom een goede samenwerking in 2021 en hoop van harte dat we
elkaar dan ook weer in persoon kunnen ontmoeten!

Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)
Het BKB is het politiek-bestuurlijke beraad waar ketenorganisaties en het ministerie van
Justitie en Veiligheid afspraken maken over de samenwerking en de prestaties van de
strafrechtketen. Daarnaast heeft het beraad een adviserende taak richting de minister.
Overleg Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)
• Gemiddeld vijf keer per jaar: BKB
• Minimaal twee keer per jaar: BKB plus met Koninklijke Marechaussee, NL Orde van
Advocaten en het Platform Bijzondere Opsporingsdiensten ten behoeve van de
ontwikkelingen modernisering Wetboek van Strafvordering (vorm van ketenregie
op politiek-bestuurlijk niveau)
Brede Bestuurdersbijeenkomst
• Twee keer per jaar: Brede Bestuurdersbijeenkomst met de bestuurders van de
strafrechtketen partners ten behoeve van de samenwerking in de strafrechtketen
rondom bepaalde onderwerpen
Wim van de Donk is onafhankelijk voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad en
rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van de Tilburg University.
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Digitale ontwikkelingen hebben enorme invloed op onze samenleving en ons werk:
inhoudelijk, voor de inrichting van onze processen en interactie met onze omgeving.
Ook de gevolgen van het COVID-19 virus laten zien wat het belang is van digitale
interactie met collega’s en burgers. Door technologische ontwikkelingen verschuiven
ook de verschijningsvormen van criminaliteit, zoals bij ondermijning of
cybercriminaliteit. Kortom, de digitale transformatie verandert onvermijdelijk de wijze
van opsporing, vervolging, berechten en executie.
Deze digitale transformatie vraagt om wendbaarheid van onze organisaties én onze
samenwerkingsverbanden, en substantiële investeringen in technologie en kennis.
Het programma Digitalisering Strafrechtketen is zo’n investering, om ervoor te zorgen
dat iedere professional in de strafrechtketen digitaal beschikt over informatie op elk
vereist moment, vanaf elke plek toegankelijk en waarbij de kwaliteit op orde is en
rechtsstatelijkheid geborgd. Voor de burger en procespartijen betekent dit dat
informatie transparant, vindbaar, ‘need to know’ en (digitaal) toegankelijk is.
Samenwerking van de strafrechtketenpartners en de participatie van hun medewerkers
in de diverse digitaliseringsprojecten is randvoorwaardelijk om de digitalisering van de
strafrechtketen te doen slagen. De digitale transformatie van de Strafrechtketen stopt
niet als het programma Digitalisering Strafrechtketen in 2022 eindigt, maar zal dan
door de ketenpartners zelf verder doorontwikkeld en geïmplementeerd moeten
worden. Maak participatie in het programma daarom een speerpunt in 2021!
Met de jaarverantwoording 2020 blikt het Bestuurlijk Keten Beraad (BKB) terug op een
jaar waarin 20 digitaliseringsprojecten zijn afgerond. Eind 2020 zijn er in totaal 51
projecten afgerond, samen met de 29 reeds afgeronde projecten in 2018-2019.
In 2021-2022 zal de nadruk vooral liggen op het goed uitvoeren en afronden van de
digitaliseringsprojecten.
Namens de leden van het Bestuurlijk Keten Beraad,
’s-Gravenhage, december 2020
Prof. dr. W.B.H.J van de Donk, onafhankelijk voorzitter BKB
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Gonnie de Boer
Wnd. directeur Directie Strafrechtketen bij Ministerie van Justitie en Veiligheid
“Het toekomstperspectief wat mij betreft? Een keten waar iedere professional en
betrokkene op het juiste moment over de juiste informatie beschikt.
Dat betekent: een soepel en efficiënt ingericht ketenproces, een betrouwbare inhoud
(datakwaliteit!) en robuuste ICT voorzieningen die op een veilige, maar ook
toegankelijke manier het dagelijkse werk in de keten ondersteunen.
Het programma Digitalisering Strafrechtketen levert hieraan een
belangrijke bijdrage, en 2020 is in het realiseren van de ambities
een cruciaal jaar.
Er zijn heel concrete resultaten behaald: zo is bijvoorbeeld een
eerste versie van het slachtofferportaal uitgerold en worden
inmiddels 99% van de zaakstromen tussen OM en Rechtspraak
digitaal afgedaan. Tegelijkertijd lopen we ook op een aantal fronten
vertraging op, bijvoorbeeld waar het gaat om multimedia.
Belangrijk, en wat mij betreft erg positief, is dat ketenpartners
ook over (kleinere en grotere) tegenslagen met elkaar in gesprek
gaan en dat gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht.
Of en hoe wij erin slagen deze IV-samenwerking na afloop van
het programma en wanneer de huidige regeerakkoordmiddelen zijn uitgeput,
kunnen voortzetten in een duurzaam digitaal stelsel is voor mij ‘the proof of the
pudding’. Afspraken voor de langere termijn over ketenvoorzieningen, standaarden,
data governance en gezamenlijke innovatie zijn thema’s waar wij de komende tijd de
eerste belangrijke stappen in gaan zetten.
Focus op de inhoud en ‘eye on the ball’ dus!”

Preventie

Historie

OM
Vervolgen
Rechtspraak
Berechten

Politie
Opsporen

Voorkomen
herhaling

Justid

Partners

CJIB, DJI, 3RO, RvdK
Tenuitvoerleggen

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

Complexiteit
De strafrechtketen heeft 34 ketenpartners en is één van de omvangrijkste ketens van
Nederland. De keten werkt in de praktijk niet sequentieel maar in netwerkverbanden,
wat nieuwe eisen stelt aan de samenwerking en beschikbaarheid van informatie.
Het is een uitdaging om invulling te geven aan de programmadoelen, in een keten
waarin de aard en cultuur van de ketenpartners, en ook de digitale volwassenheid,
aanmerkelijk verschilt. Ook is er sprake van een deels verouderd systeemlandschap,
een onderfinanciering van de informatievoorziening, de ICT en waarschijnlijk een
onderbezetting bij de (digitale) organisaties.
Randvoorwaarde voor digitalisering van de Strafrechtketen is gezamenlijke
besluitvorming op de belangrijkste facetten als leidende principes en architectuur.
Gezamenlijke opgave
Onverlet de institutionele verantwoordelijkheden van de ketenpartners, vraagt
moderne strafrechtspleging om een gezamenlijke opgave. Volgens Van den Emster*
zijn de voorwaarden hiervoor: een hoogwaardig, deskundig en toekomstgericht
functioneren van iedere organisatie voor zich, een soepele onderlinge samenwerking,
een goede ketenlogistiek en versterking van de informatievoorziening.

Digitalisering Strafrechtketen
Digitalisering is een maatschappelijke ontwikkeling die kansen biedt om werk
effectiever en efficiënter te doen. De taakvervulling van de ketenpartners kan niet meer
zonder digitale keten.
Al in 2016 is het gezamenlijke ambitietraject gestart, met de vraag waar de
strafrechtketen zich op zou moeten richten. Op basis van de uitkomst van deze
‘ophaalfase’ van het ambitietraject, is een aantal lijnen te onderscheiden op basis
waarvan de keten zich verder zou moeten ontwikkelen.
Daarnaast verscheen in 2017 het rapport Van den Emster* met een analyse van de staat
van de strafrechtspleging en bijbehorende investeringsagenda. Eind 2017 heeft het BKB
de ambitie van de strafrechtketen bepaald en de geprioriteerde opgaven benoemd.
Deze zijn vastgelegd in het Ketenplan van aanpak: Doorlooptijden, Multiproblematiek
en Informatievoorziening. Een vierde opgave is hieraan toegevoegd: modernisering
Wetboek van Strafvordering.
In 2018 zijn de eerste projecten gestart om de werkprocessen in de strafrechtketen te
digitaliseren, waaronder Alle Zaken Digitaal, Multimedia en het Ketenbreed
slachtofferportaal.
Sinds juni 2019 geeft het Programma Digitalisering Strafrechtketen, met Marc de Barse
als programmadirecteur, invulling aan de opgave ‘Informatievoorziening’ en heeft tot
doel de informatie-uitwisseling tussen de partners in de strafrechtketen te verbeteren.
In de eerste helft van 2020 bestonden de werkzaamheden van het programma voor
groot deel uit het ‘inrichten’ (van het programma en de projecten) en ‘richten’ (koers
bepalen). Eind 2020 volgt de transitie naar ‘verrichten’. Daarmee komt de nadruk in
2021-2022 vooral te liggen op het goed uitvoeren en afronden van de
digitaliseringsprojecten.

* Rapport 'De toekomst van de strafrechtspleging’ is in 2017 opgesteld door een commissie
onder voorzitterschap van Erik van den Emster, ex-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak
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Marc de Barse
Programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen
“Deze jaarverantwoording is een compliment aan de
ketenpartners. In 2020 ronden we, ondanks de forse impact van
COVID-19, maar liefst 51 van de in totaal 80 voorziene projecten af.
Vanuit het programma Digitalisering Strafrechtketen zien we
veel mooie (deel)resultaten voortkomen uit deze projecten.
Naast de trots op wat al bereikt is, ligt er nog een forse uitdaging.
Als keten is er dan ook nog veel te doen, waarbij gezamenlijk
optreden de norm is. Vooral de realisatie van de ketenvoorzieningen zal de komende
twee jaar een sterk beroep doen op de betrokkenheid, het aanpassingsvermogen en
de flexibiliteit van de partners. Want alleen samen kunnen we die voorzieningen
succesvol realiseren en in gebruik nemen.
Eind 2020 markeert dan ook een omslag van richten/inrichten naar vooral verrichten in
2021 en 2022. Er is nog veel te doen. Het is geen gemakkelijke taak om de laatste
dertig projecten op te starten en die tijdig en succesvol te af te ronden in 2022.
Deze omslag vertaalt zich naar vijf aandachtspunten:
1. Het handhaven van de focus op onze opgave, de vijf digitaliseringsdoelen, met
zicht op de vele omgevingsontwikkelingen. Dit blijft een continu proces van
afwegingen en scherpte.
2. Het afronden van de projecten die behoren tot de digitaliseringsdoelen
Dienstverlening en Papier (zo veel mogelijk) uit de keten. De verwachting is dat in
2021 al circa 15 van deze projecten worden afgerond en eind 2022 alle projecten.
3. Om het digitaliseringsdoel Multimedia tot een goed einde te brengen is
aangescherpte sturing nodig, zowel inhoudelijk als procesmatig. In het
programmaplan 2019-2022 zijn hiervoor maatregelen getroffen.
4. De noodzaak tot extra maatregelen geldt ook voor de overgang van de
Ketendoelarchitectuur (KDA) naar de nog op te starten projecten, behorende bij
het digitaliseringsdoel Ketenvoorzieningen. Dit vergt tijd, waar we steeds minder
van hebben.
5. Tot slot: de afronding en implementatie van het duurzaam digitaal stelsel. Tot en
met de eerste helft van 2021 ligt het accent op de opzet, de resterende periode tot
en met eind 2022 komt het accent op ‘bestaan en werking’ te liggen. Ook dit is
geen gemakkelijke taak, maar wel een heel belangrijke taak, want een ketenbreed
gedeeld en gezamenlijk duurzaam digitaal stelsel zou bewijzen dat de keten in een
volgend stadium van samenwerken komt.
Kortom: uitdagingen genoeg om gezamenlijk aan te pakken. Samen met de partners
zetten we tijdens de tweede helft van het programma de stappen naar realisatie en de
daaropvolgende succesvolle overdracht naar het duurzaam digitaal stelsel.
Op naar een net zo’n succesvol 2021!”
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Missie & digitaliseringsdoelen
Digitalisering Strafrechtketen
De vijf digitaliseringsdoelen
met bijbehorende doelstellingen van het programma Digitalisering Strafrechtketen

Programma Digitalisering
Strafrechtketen

1. Duurzaam digitaal
stelsel

2. Ketenvoorzieningen

3. Multimedia

4. Papier (zo veel
mogelijk) uit de keten

5. Dienstverlening

Verbeteren van de informatieuitwisseling tussen de partners
in de Strafrechtketen
De samenwerking in de keten is niet langer
afhankelijk van een programma en
eenmalige gelden, maar structureel
georganiseerd, bemenst en bekostigd.
De 10 benodigde digitale keten voorzieningen
zijn ingericht om dit ‘duurzame digitaal
stelsel’ te ondersteunen. Deze zijn afgeleid
van de Keten Doel Architectuur.
Alle beeld- en audiomateriaal, relevant voor
het procesdossier (bewijsmateriaal),
is beschikbaar voor alle partijen,
waar dan ook, in de strafrechtketen.
Processen-verbaal gaan digitaal de keten in
(‘digital born’) en strafrechtelijke beslissingen
worden digitaal opgesteld en verwerkt ten
behoeve van de executie.

Door een effectieve strafrechtpleging bijdragen aan een samenleving waarin rechten,
vrijheden en veiligheid worden gewaarborgd, zo luidt de gezamenlijke ambitie van de
ketenorganisaties. Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) heeft daarvoor vier
geprioriteerde opgaven benoemd:
1. Doorlooptijden
2. Multiproblematiek
3. Informatievoorziening
4. Modernisering Wetboek van Strafvordering
Het programma Digitalisering Strafrechtketen geeft invulling aan de opgave
Informatievoorziening en heeft tot doel de informatie-uitwisseling tussen de partners in
de strafrechtketen te verbeteren.
Looptijd
De looptijd van het programma is t/m 31 december 2022. De datum van 1 juni 2019
wordt aangehouden als ingangsdatum van de nieuwe governance. De datum van
31 december 2022 wordt aangehouden als einddatum van de Regeerakkoordgelden.
Voor de digitalisering van de strafrechtketen heeft het kabinet voor de periode
2018-2022 een bedrag van 200 M euro beschikbaar gesteld en richt zich op drie thema’s
met bijbehorende resultaten (doelen): Multimedia, Papier (zo veel mogelijk) uit de
keten en Dienstverlening. Het programma Digitalisering Strafrechtketen is ingesteld
om deze doelen te bereiken. Het programma richt zich ook op de ontwikkeling van
ketenvoorzieningen ten behoeve van de informatie-uitwisseling binnen de
strafrechtketen. Daarnaast wordt ingezet op de realisatie van een Duurzaam Digitaal
Stelsel, waarmee de digitalisering structureel is georganiseerd, bemenst en bekostigd.
In totaal richt het programma zich daarmee op vijf digitaliseringsdoelen (zie model).

De communicatie met de drie doelgroepen
(i.e. slachtoffers , advocaten, verkeersovertreders) en het digitaal betekenen
verlopen op digitale wijze.
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Gateway review 2020
Voor de ontwikkeling van de keteninformatievoorziening is afgesproken om jaarlijks een
gatewayreview uit te voeren. Ten behoeve van het programma Digitalisering
Strafrechtketen zijn twee eerdere Gateway Reviews uitgevoerd. Een derde Gateway
Review heeft plaatsgevonden in de week van 7-11 september 2020 met de vraagstelling:
in hoeverre zijn de gemeenschappelijk gekozen doelstellingen, uitgangspunten en
aanwezige randvoorwaarden toereikend om de volgende stap te zetten in de duurzame
digitalisering van de Strafrechtketen?
De uitkomst van de Gateway is oranje/rood. Dit betekent dat een geslaagde
implementatie onzeker is. Er zijn (deels al voorziene) maatregelen nodig om te zorgen dat
de risico’s worden beperkt. In het rapport wordt hierbij verwezen naar de besluitvorming
over onder meer het Duurzaam digitaal stelsel (DDS), de Ketenvoorzieningen en het
(geactualiseerde) Programmaplan.

Besturing

Huidige & initiële besturing
Op grond van het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ voor de jaren 2017-2021
is ruim 200 M euro beschikbaar voor de digitalisering van de strafrechtketen.
Het BKB is met behulp van deze middelen een digitaliseringstraject gestart, waarvoor in
2018 drie doelstellingen zijn vastgesteld op het gebied van papier uit de keten,
multimedia en dienstverlening.

Besturing Digitalisering Strafrechtketen

Bestuurlijk Ketenberaad
(BKB)

De reviewers waren positief over de huidige digitale ketengovernance. Genoemd zijn de
rol van de programmadirectie (m.n. rapportage, programmahygiëne), de rol van het
Opdrachtgeversberaad (OGB) en de rol van de voorzitter. De zorgen richten zich met
name op de rol en (capacitaire) bijdrage van de ketenpartners.

In 2019 is de ‘governance’ van het digitaliseringstraject aangescherpt en heeft het
Bestuurlijk Ketenberaad een programmaorganisatie ingericht en een
Opdrachtgeversberaad (OGB) ingesteld. Het OGB, waaraan bestuurders van
organisaties vanuit de hele keten deelnemen, stuurt het programma aan.

Opdrachtgeversberaad
(OGB)

Alle aanbevelingen worden overgenomen.
Architectuur Raad (AR)
Gateway review 2020 in het kort

Portfolio Raad (PR)

+ Veel project lopen goed. Focus verschuift naar - Belangen strafrechtketen en de individuele
het afronden van de grote projecten
organisatie belangen matchen niet altijd
+ Verantwoorden, escaleren, (politiek)
rapporteren van doelen gebeurt degelijk

- Besluitvorming over het Duurzaam digitaal
stelsel (DDS) en keten-voorzieningen; twee
belangrijke pijlers voor dit programma moeten
nog plaatsvinden

+ Uit de interviews komt naar voren dat het
programma orde heeft gebracht in de vele
projecten

- Uitloop van belangrijke onderdelen van het
programma; dat maakt dat de tastbare baten
tijdens programma mogelijk niet plaats vindt

+ Stevige programma organisatie, die zijn werk
goed doet

- Capaciteit en beschikbaarheid is op alle
niveaus een groot probleem

+ Waardering voor de rol van de onafhankelijke
OGB voorzitter

- Veel wisselingen in de governance aan de top
de laatste jaren

Eind 2018 is op basis van de rapportages Gateway en ABD-Topconsult besloten de
besturing aan te passen naar een programmatische werkwijze, zoals hiernaast
schematisch weergegeven.

Programmadirecteur (PD)

Digitalisering Strafrechtketen

Programmateam

Initiële besturing
De initiële aanpak voorzag in de aansturing door de Ketencoördinatiegroep
Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS*) onder onafhankelijk voorzitterschap,
bijgestaan door een Portfolioraad (PR) en Architectuurraad (AR) en ondersteund door
Directie Strafrechtketen (DSK).

Klankbordgroep (KDSK)

Projecten
Projecten
Projecten

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

Status

1 E-Personen informatie makelaar

Doorloop 2021

2 E- Handtekening
3 E-Ontsluiting

Project

Status

24 DOZ -Nieuwe functionaliteit module onderzoeken

Afgerond/afgesloten

Doorloop 2021

25 DOZ - Uitbreiding e-handtekening in GPS/NIAS

Afgerond/afgesloten

Doorloop 2021

26 Digitaal Proces Dossier

Doorloop 2021

4 E-Koppeling

Doorloop 2021

27 Digitaal werken in hoger beroep

Doorloop 2021

5 E-Exchange

Doorloop 2021

28 Digitale Documentroutering

Afgerond/afgesloten

6 E-Semantiek

Doorloop 2021

29 Digitale Samenwerkingsruimte

Doorloop 2021

7 Netwerk Datakwaliteit

Doorloop 2021

30 Dig. Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing Doorloop 2021

8 Commissie Feiten en Tarieven

Afgerond/afgesloten

31 Versnelling AICE

Doorloop 2021

9 Dienst Intelligent metadateren

Afgerond/afgesloten

32 Complexe Dossiers

Afgerond/afgesloten

10 Digitale handtekening CJIB

Afgerond/afgesloten

33 Uitwisseling risicogegevens

Doorloop 2021

11 Impact informatie rotonde

Afgerond/afgesloten

34 BOB-module

Afgerond/afgesloten

12 Digitale Ketenarchivering

Afgerond/afgesloten

35 Bosz Zicht op Zaken

Afgerond/afgesloten

13 Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten

Doorloop 2021

36 Dicas Hoge Raad

Doorloop 2021

14 Digitale handtekening FGZ

Afgerond/afgesloten

37 Digitalisering Mulderberoepen

Doorloop 2021

15 Justitie Informatie Punt (JIP)

Afgerond/afgesloten

38 Advocatenportaal

Doorloop 2021

16 Persoonsgericht werken

Afgerond/afgesloten

39 Injus

Doorloop 2021

17 Persoonsbeeld op maat

Afgerond/afgesloten

40 Versterken Slachtofferportaal OM

Doorloop 2021

18 Provenance Store

Afgerond/afgesloten

41 Versterken Slachtofferportaal CJIB

Afgerond/afgesloten

19 Multimedia Politie

Doorloop 2021

42 Versterken Slachtofferportaal Politie

Afgerond/afgesloten

20 Multimedia OM

Doorloop 2021

43 Digitaal Betekenen

Doorloop 2021

21 Multimedia Rechtspraak

Doorloop 2021

44 Digitaal Loket Verkeer

Afgerond/afgesloten

22 Aanvragen reclasseringsadviezen

Afgerond/afgesloten

45 DWD

Doorloop 2021

23 DOZ -Executie sancties

Afgerond/afgesloten

46 FO Sporen

Doorloop 2021

Terugblik 2020

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

•
•
•
•

Koppelvlakken

Transitiesystemen

Verrichten
Nu het inrichten en richten voor een groot deel is voltooid zal de nadruk de komende
tijd vooral liggen op het goed uitvoeren en afronden van de digitaliseringsprojecten.
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Bestaande
systemen

Opsporen

Vervolgen

Berechten

Tenuitvoerleggen

8 projecten in initiatiefase
6 projecten in opstartfase
29 projecten in realisatie- en implementatiefase
3 projecten zijn afgerond/afgesloten

Volgens de huidige inzichten zullen er 21 projecten
worden afgerond in 2020.

Richten
Een belangrijk voorbeeld van het richten is de Ketenddoelarchitectuur (KDA), die
richting geeft aan de digitalisering naar de jaren 2024/2025. Het BKB heeft op
10 september 2020 de KDA vastgesteld. Vaststelling van de KDA is een belangrijke stap
in de digitalisering van de strafrechtketen.
Inrichten
In het kader van het inrichten is onder meer een werkplan, kwaliteitskader, portfolio,
communicatieplan en een business case vastgesteld.
Het ‘Huis van de Strafrechtketen’ in Utrecht is de centrale plek waar de
ketenorganisaties samen werken aan de digitalisering van de strafrechtketen.

Ketenvoorzieningen

Projectenportfolio 2020-2022
Het BKB heeft een portfolio vastgesteld van
46 projecten, waarvan:

Een groot deel van de werkzaamheden van het programma bestond tot op heden uit
het ‘inrichten’ (van programma en projecten) en ‘richten’ (koers bepalen). Eind 2020
volgt de transitie naar ‘verrichten’.

Bijdrage baten Digitaliseringsdoelen aan de maatschappelijke effecten:
•
•
•
•

Geoptimaliseerde strafrechtspleging
Betere ondersteuning professional
Betere dienstverlening burger
Ander effect

Baten management
Van 1 april tot 1 oktober is het inrichten van batenmanagement als extra activiteit
opgenomen, mede het gevolg van de quick scan ‘Digitalisering van de strafrechtketen’
die door prof. dr. Lineke Sneller op 17 mei 2020 is opgeleverd.
Het doel hiervan is om meer zicht te krijgen op de ingebruikname van de ontwikkelde
applicaties en voorzieningen en de hiermee verband houdende te realiseren baten.
Op hoofdlijnen is met een diagram inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage is van de baten
per digitaliseringsdoel aan de maatschappelijke effecten:
• Geoptimaliseerde strafrechtspleging
• Betere ondersteuning professional
• Betere dienstverlening burger
• Ander effect
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Herma Rappa-Velt
Lid Raad voor de rechtspraak
Als lid van de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) heeft Herma Rappa
o.a. Informatievoorziening en informatiebeveiliging van de
Rechtspraak in haar portefeuille. Vanuit deze taak maakt ze deel
uit van het OpdrachtGeversBeraad (OGB).
“Ik vind deelname aan het OGB niet vrijblijvend: toen ik werd
gevraagd om het portefeuillehouderschap van de Portfolioraad op
me te nemen heb ik direct ja gezegd. Een rol waarin ik me senang voel.
Het houdt je bij de les in wat er moet gebeuren om de gestelde doelen te halen.
Voortdurend checken of we op koers zijn en of er genoeg ‘actie’ is om de resultaten tijdig
aan de eindstreep te kunnen opleveren, kan alleen maar als je een portfolio hebt
vastgesteld dat het kader van je handelen vastzet.”
“Dat kader moet ervoor zorgen dat gerealiseerd wordt wat alle partners in de
strafrechtketen en het ministerie van JenV willen, namelijk dat de keten moderniseert,
innoveert en toekomstbestendig wordt. Burgers moeten het gevoel hebben dat ze
gehoord worden, dus er moet een snelle, gemakkelijke en juiste informatie- en
dossieroverdracht zijn zodat achterstanden kunnen worden ingelopen.
De strafrechtketen is en moet een betrouwbare keten blijven, die voldoet aan digitale
soevereiniteit. En uiteindelijk is het sluitstuk een rechterlijk oordeel op basis van juist en
rechtmatig verkregen bewijsmateriaal.”
Herma is van mening dat het debat daarover in de keten steeds beter wordt gevoerd.
“We kunnen er trots op zijn dat we elkaar beter weten te vinden. We werken adequater
samen daar waar het kan en nodig is. Het aanspreken van elkaar op de voortgang van
projecten kan nog verbeteren zodat dat niet alleen bij de projectdirectie ligt. We moeten
de komende periode echt tot resultaten komen Daar zijn we ons van bewust. We zijn al een
eind gekomen, daar ben Ik best trots op. Nu moeten we doorzetten.”
Niet alleen in de keten, ook binnen de Rechtspraak stimuleert Herma het debat en de
samenwerking. Dat vraagt om continue aandacht, het oplossen van knelpunten, het delen
van informatie, heldere besluitvorming en snelheid: “We zijn in het programma
strafrechtketen over de helft van de termijn. We moeten nu samen zorgen dat er geleverd
wordt en dat de einddoelen worden gehaald.”
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Portfolioraad (PR)
Om in de strafrechtketen verbinding te maken tussen alle digitaliseringsprojecten die plaatsvinden, is portfoliomanagement voor de keten ingericht.
Portfoliomanagement beoogt de koppeling te maken tussen het realiseren
van de gezamenlijke strategische doelstellingen, op basis waarvan de regeerakkoord
middelen beschikbaar zijn gesteld, en de projecten in het portfolio van de
strafrechtketen.
De PR functioneert als onafhankelijk adviesorgaan van het OGB en bestaat uit
8 portfoliomanagers afgevaardigd uit alle pijlers van de keten, die gezamenlijk de
strafrechtketen representeren en goed op hoogte zijn van de inhoud van het portfolio
en de beoogde digitaliseringsdoelen. Afgelopen jaar is de PR versterkt met deelname
vanuit de BOD’en en het departement. De Portfoliomanagers zijn ook liaison naar de
eigen achterban, dragen zorg voor de kanalisering van de voorstellen die vanuit de
eigen organisatie voor het ketenportfolio worden gedaan, en dragen zorg voor het laten
landen van de projectuitvoering in de eigen planning van de portfolio’s.
Terugblikkend op het jaar 2020 zijn de mijlpalen van de PR, ondanks de coronacrisis en
de gevolgen hiervan, conform plan gerealiseerd. Ter illustratie lichten we een paar
mijlpalen er uit; op 22 februari 2020 werd door het Bestuurlijk ketenberaad (BKB) het
startportfolio 2020 en het strategisch portfolio 2020-2022 vastgesteld. Hierin zijn de
projecten geselecteerd die bijdragen aan het realiseren van de digitaliseringsdoelstellingen. Gezien het dynamische karakter van het portfolio, vindt er halfjaarlijks
een actualisatie plaats. De eerste actualisatie heeft eind mei plaatsgevonden voor
bijsturing van de portfolio 2020. In oktober heeft de PR in samenwerking met de
Architectuurraad (AR) en het programma Digitalisering Strafrechtketen een actualisatie
gedaan op het start- en strategisch portfolio 2021-2022. Deze is in oktober en
november in het OGB behandeld en uiteindelijk in december goedgekeurd door het
BKB. Gedurende het jaar is het monitoren van de projecten een doorlopende activiteit,
daartoe zijn een aantal belangrijke instrumenten ontwikkeld en in gebruik genomen
zoals de Portfolio Control room (in het Huis van de Strafrechtketen) en het projecten
dashboard.
In 2021 zet de PR haar activiteiten omtrent het uitvoeren van portfoliomanagement
verder voort. Daarnaast komt de prioriteit te liggen op het structureel verankeren van
portfoliomanagement binnen de strafrechtketen voor de periode na 2022, in het
zogenaamde Duurzaam digitaal stelsel (DDS).

Duurzaam digitaal stelsel
Terugblik (1)
1. Duurzaam digitaal
stelsel

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

Projecten 2020

Highlights resultaten 2020

1. Duurzaam digitaal stelsel

Ontwerp gereed

2. Versterken Innovatie

AI-assistant Katie

3. Versterken Architectuurraad (AR)

Ketendoelarchitectuur (KDA)

4. Versterken Portfolioraad (PR)

Strategisch portfolio

5. Versterken Netwerk Data Kwaliteit

Minder fouten

Het doel van Duurzaam digitaal stelsel (DDS) is dat de samenwerking in de
strafrechtketen niet langer afhankelijk is van een programma en eenmalige gelden,
maar structureel georganiseerd en bekostigd wordt.
Ten behoeve van dit digitaliseringsdoel wordt door het programma Digitalisering
Strafrechtketen via beleidsmatige uitwerking een voorstel uitgewerkt voor de
structurele besturing, bekostiging en bemensing hiervan.
Belangrijk is om te komen tot een door alle ketenpartners gedragen invulling.
Naast deze uitwerking zijn ook de projecten ‘Innovatie’ en ‘Versterken Netwerk Data
Kwaliteit’ onderdeel van deze doelstelling.
De verwachting is dat met de huidige programmering de volledige doelstelling
halverwege/eind 2022 kan worden behaald. Wel lopen de beelden hoe invulling te geven
aan het DDS sterk uiteen, waardoor nadere aandacht van het OGB is vereist.
Op basis van een inventarisatie is een opdrachtomschrijving uitgewerkt,
waarin de volgende stappen worden onderkend:
•
•
•
•
•
•

Stap 1: verkenning oplossingsrichtingen (1 juli 2019)
Stap 2: voorstel op hoofdlijnen (1 sept 2019)
Stap 3: rapport en besluitvorming (31 dec 2020)
Stap 4: implementatieplan (1 april 2021)
Stap 5: implementatie (gereed, 1 april 2022)
Stap 6: evaluatie en afsluiting (1 juli 2022)

De opdrachtbeschrijving digitaliseringsdoel DDS is goedgekeurd in het OGB
van 8 juli 2020.
Bijdrage baten Duurzaam digitaal stelsel aan de maatschappelijke effecten:
•
•
•
•

Geoptimaliseerde strafrechtspleging
Betere ondersteuning professional
Betere dienstverlening burger
Ander effect

De bestaande governance wordt gecontinueerd en er komt een ketenbureau.
Het programma is in gesprek met alle ketenpartners.
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AI-assistant Katie
Eerste prototype van Katie, de slimme AI-assistent
die de taal van de burger spreekt
De AI-assistant Katie, is een experiment om op basis van
geautomatiseerde spraakanalyse in passende taal met slachtoffers
te communiceren. Katie is een mooi innovatief voorbeeld van hoe
AI gebruikt kan worden kan om dichter bij de burger te staan.
AI (Artificial Intelligence) is het vakgebied waarin apparaten een vorm
van intelligentie vertonen, zoals zelfstandig problemen oplossen.
Gebruik van AI binnen de keten is altijd een middel, geen doel op zich.
Kunnen we communiceren met burgers op hun eigen vertrouwde (taal)niveau?
Voor het Ketenbreed slachtofferportaal willen we zo dicht mogelijk bij de burger staan.
Wij denken dat dat bijdraagt aan het vertrouwen dat de burger in de overheid heeft.
Soms is juridische- en strafrecht specifieke taal lastig te begrijpen voor burgers.
Katie kan in de toekomst zelflerend zijn op het taalniveau en spreekt daarmee de burger
aan zoals hij of zij dat wenst. Op basis van de rol van de gebruiker (slachtoffer, getuige, etc)
kan Katie specifieke vragen beantwoorden. Vragen als: Wanneer is de zitting?
Welke documenten moet ik aanleveren? Waar vindt de zitting plaats?
In dit experiment is de hypothese onderzocht of het technisch mogelijk is het taalniveau te
herkennen door de inzet van eenvoudige spraak algoritmes.
Er is een eerste prototype van Katie ontwikkeld dat op afgestemd taalniveau vragen van de
individuele burger kan afhandelen. De hypothese is waar gebleken.
Daarvoor:
1. Is er een taalherkenningsalgoritme ontwikkeld.
Nu nog vrij elementair, op basis van woordlengte, gebruik van jargon en lengte van
pauzes tussen de woorden en zinnen.
2. Is er nagedacht over de gebruiker en de mogelijke vragen waarmee deze zit; Aan de
hand van twee persona’s: Alicia en Boudewijn.
3. Er is nagedacht over de persoonlijkheid van Katie, de ketenassistent, en de wijze
waarop ze zal reageren.
Een demo van dit prototype van Katie zie je hier:
https://youtu.be/q1p0V3D8q30
Dit experiment is zo veelbelovend en succesvol verlopen, dat een vervolg is aangevraagd.
Daarin wordt het taalherkenningsalgoritme meer geavanceerd om sneller en beter op het
juiste taalniveau te kunnen communiceren. Ook wordt gebruikers naar hun beleving met
Katie gevraagd. En worden privacy en security en ethische aspecten onderzocht voor de
inzet van Katie, zodat Katie in de toekomst geïntegreerd kan worden in bijvoorbeeld
MijnSlachtofferzaak (voorheen: Ketenbrede Slachtoffer Portaal).
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Innovatie
In 2020 zijn er 10 voorstellen voor experimenten gepitcht bij de
Innovation Court. Deze Court wordt vijf keer per jaar gehouden,
zodat een experiment binnen afzienbare tijd kan worden opgestart.
Twee voorstellen zijn niet gehonoreerd, de overige 8 konden dit jaar starten.
De volgende experimenten zijn dit jaar begonnen en afgerond:
• Katie - een experiment met een chatbot en taalniveaus zodat er een betere
communicatie met de burger plaatsvindt.
• Vervolg Katie - verdieping van het vorige experiment
• Cidar - een experiment op het snel uitvragen zonder informatie los te laten met
buurlanden, zodat een meer compleet beeld van een verdachte wordt verkregen.
• Proces Mining Strafrechtketen - een experiment om inzicht in het bestaande
procesverloop te verkrijgen en daarmee mogelijk knelpunten aan het licht te brengen.
Drie andere experimenten zijn dit jaar wel van start gegaan, maar niet afgerond:
• JuriRobot 2.0 - een experiment om met AI meerdere bronnen van uitspraken en
jurisprudentie te doorzoeken om zo beter en gedetailleerder onderzoek te kunnen
doen in de voorbereiding van een zaak.
• Opportuniteit 2.0 - een experiment om met nieuwe weegfactoren de volgorde in
afhandeling van zaken te bepalen zodat er meer en meer efficiënt zaken worden
behandeld.
• Panklaar voor beoordeling - een experiment om verzetschriften automatisch te
classificeren en zo het beoordelingsproces te versnellen.
En tot slot is er één experiment dat wel mocht starten, maar door omstandigheden niet
is gestart en volgend jaar met een gewijzigd voorstel komt.
Ook heeft het Innovatieplatform SRK in het najaar een werkconferentie ‘van Waarden
naar Baten’ georganiseerd waarin is nagedacht over een implementatie van een
succesvol en veelbelovend experiment en de rol die het Innovatieplatform SRK en
anderen daarin kunnen spelen.
Voor 2020 is er een budget van 1.125 K euro gereserveerd (2,5% van jaarbegroting) voor
innovatie. Dit is bewust bescheiden gezien de majeure opgave waarvoor de
strafrechtketen staat. Tegelijk is dit bewust een vooraf gereserveerd budget voor
innovatie om de aandacht te vestigen op het belang en de belofte van vernieuwing.
Versterken Netwerk Datakwaliteit
Door het programma Netwerk Datakwaliteit (NDK) wordt de gegevensuitwisseling in
de keten geoptimaliseerd, waardoor de strafrechtketen als geheel invulling kan geven
aan haar wettelijke taak. Er wordt ten behoeve van het DDS een voorstel uitgewerkt
voor de transitie van het NDK naar een continue vorm.
De voortgang op de geprioriteerde user stories verloopt ondanks het thuiswerken
voorspoedig.

Duurzaam digitaal stelsel
Terugblik (2)
Marjolein ten Kroode
Procureur-generaal bedrijfsvoering Openbaar Ministerie
Anders werken, anders sturen
Het afgelopen jaar was een bijzonder en turbulent jaar, door de
coronapandemie en alles wat in antwoord hierop volgde.
Ik ben erg verheugd dat de architectuurraad heldere stappen
heeft gezet om de ketendoelarchitectuur (KDA) af te ronden.
We zijn écht verder gekomen en klaar om aankomend jaar onze
IV op basis van ketenbrede afspraken nog verder te verbeteren.
Uitgangspunt voor de KDA is dat de inrichting van het informatiestelsel die van het justitiestelsel spiegelt. Langs deze lijn zijn vervolgens de leidende
principes voor de digitalisering van de strafrechtketen ingericht. Op deze wijze faciliteert de
KDA de veranderinitiatieven. Met de KDA heeft de architectuurraad een gezamenlijke en
verdere uitwerking van deze leidende principes gemaakt. De leidende principes gaan uit van
de verantwoordelijkheid voor de eigen informatiehuishouding; gebaseerd op de wettelijk
bepaalde onafhankelijkheid van organisaties binnen de strafrechtketen. Het benadrukt
daarbij de noodzaak om veilig, betrouwbaar, gestandaardiseerd en eenvoudig informatie te
delen tussen deze organisaties waarbij de informatievoorzieningen ‘op losse wijze’
gekoppeld worden. Daarmee is de richting gedefinieerd waarlangs de informatievoorziening van de strafrechtketen stapsgewijs verbeterd kan worden.

`

In mijn visie is de kern van de KDA te komen tot een afsprakenstelsel om interoperabiliteit
van gegevens die uitgewisseld worden tussen ketenpartijen, te verbeteren en de
uitwisseling van gegevens beter te ondersteunen. Fundamentele vragen over de
verantwoordelijkheid voor gegevens, voorzieningen en governance daarop liggen nog
open. Vragen die spelen in de strafrechtketen zijn vragen die we ook zien bij andere
complexe ketens binnen de overheid. Mijn wens is dat we leren van elkaars ervaringen en de
geleerde relevante lessen meenemen.
Een KDA waaraan alle ketenpartners zich committeren is voorwaardelijk voor het conform
Architectuur uitvoeren van de resterende projecten in het portfolio. En nog specifieker voor
het tijdig bereiken van de (keten)digitaliseringsdoelen ‘ketenvoorzieningen’ en
‘multimedia’. Daarmee zal het in 2021 aankomen op het gezamenlijk vinden van de juiste
governance, gezamenlijk uitvoeren en het gezamenlijk zetten van de volgende stappen.

Architectuurraad (AR)
De AR is een samenwerkingsverband van architecten vanuit de
ketenpartners en de Directie Strafrechtketen (DSK). De AR heeft in
opdracht van het OGB een Ketendoelarchitectuur (KDA) ontwikkeld.
De KDA beschrijft het stelsel van afspraken waarmee gegevens vindbaar,
toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar worden voor een ieder die dat vanuit
zijn rol in een specifieke zaak nodig heeft. Dit alles gericht op correcte en soepele
afhandeling van strafzaken. Het stelsel bestaat uit elf samenhangende keten
communicatievoorzieningen. Het gaat daarbij niet alleen om ‘ICT’, maar om alle
afspraken en standaarden die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bij de zaak behorende
video’s beschikbaar zijn en van betrokken personen en van individuele zaken de status
in de keten inzichtelijk is.
De KDA is 10 september goedgekeurd door het BKB. In samenwerking met het
digitaliseringsdoel Ketenvoorzieningen worden de keten communicatievoorzieningen
verder uitgewerkt. Gelijk wordt een start gemaakt met het organiseren van het stelsel
om tot afspraken en standaarden te komen.
Op verzoek van het Coördinerend Beraad Executie (CBE) wordt gewerkt aan de
concretisering van de KDA voor het traject voorlopige hechtenis met name om te
bespreken hoe naar de in de KDA beschreven situatie stapsgewijs toegewerkt kan
worden. Hiermee draagt het bij aan bestuurlijke grip op de transitie en soepeler verloop
van de digitalisering. Het CBE is een bestuurlijk ketenberaad. Dit beraad richt zich op
samenwerking en besluitvorming op executiebrede thema’s. En meer specifiek op de
implementatie van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen en
de Wet straffen en beschermen.
Voor digitaliseringsdoel Multimedia (MM) wordt in samenwerking met de MM projecten
en digitaliseringsdoel Ketenvoorzieningen bekeken wat er nodig is op ‘de brug’ aan
afspraken, standaarden en mogelijk techniek om MM betrouwbaar in de keten te
kunnen uitwisselen. Voor het digitaliseringsdoel Papier (zo veel mogelijk) uit de keten,
en meer precies ‘het dossier’, moet nog eenzelfde traject gestart worden.
De AR spreekt met de ketenpartners over samenwerking tussen AR en de ketenpartners
en de behoefte die er is met betrekking tot de AR. Dit zal als input gebruikt worden voor
het jaarplan.
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Wat is eind 31 december 2022 gereed?
De intentie is om eind 2022 het digitaliseringsdoel van Ketenvoorzieningen te realiseren.
Begin 2021 wordt gekeken hoe realistisch dit streven is. Tevens wordt ernaar gestreefd een
doorkijk te hebben op het vervolg naar 2025 bij de invulling van het mantra van de
Architectuurraad (AR)*.

Ketenvoorzieningen
Terugblik (1)

Beoogd resultaat per 31 december 2022 is:
1. Multimedia en Digitaal Proces Dossier (DPD) maken gebruik van de eerste versie van
ketenvoorzieningen
2. Afsprakenstelsels rond de E-Voorzieningen zijn ingericht
3. Routekaart van het digitaliseringsdoel is geactualiseerd voor twee jaar
Ketenvoorzieningen, waarbij het eerste (half) jaar met pen is ingetekend en de periode
daarna in potlood
* Het AR mantra zoals dat is opgenomen in de KDA: ‘(...) digitaal, betrouwbaar en eenvoudig (informatie
over) personen, zaken, beslissingen en bewijsmiddelen van begin tot eind van de keten volgen zodat de
informatie tijdig en volledig beschikbaar is (...)’.

Geformuleerde doelstelling & E-voorzieningen
De benodigde E-voorzieningen zijn ingericht om het duurzaam digitaal stelsel te
ondersteunen, inclusief afspraken, beheer en informatiemanagement. Deze zijn afgeleid van
de Ketendoelarchitectuur. De opdrachtformulering Ketenvoorzieningen is gebaseerd op de
leidende principes en de Ketendoelarchitectuur.
Ter realisatie wordt het programmaplan Ketenvoorzieningen met onderliggende
projectplannen uitgewerkt. De uitwerking van het programmaplan zal vergen tot het voorjaar
van 2021. De afbakening van deze doelstelling wordt in de uitwerking van het programma
Ketenvoorzieningen nader ingevuld.
Met de vaststelling van de KDA zijn er deze keten-communicatievoorzieningen:
1. E-Index
2. E-Status
3. E-Makelaar
4. E-Handtekening
5. E-Archief
6. E-Semantiek
7. E-Portalen
8. E-Distributie
9. E-Koppeling
10. E-Compliance
11. E-Toegang
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2. Ketenvoorzieningen

De 10 benodigde digitale keten voorzieningen
zijn ingericht om dit ‘duurzame digitaal
stelsel’ te ondersteunen. Deze zijn afgeleid
van de Keten Doel Architectuur.

Projecten 2020

Highlights resultaten 2020

1.

E-voorzieningen

Initiatie fase afgerond

2.

Justitie Informatie Punt (JIP)

Steeds meer leveranciers en afnemers aangesloten en daardoor
cruciale informatie op het juiste moment vaker ter beschikking

3.

Elektronisch tekenen
Rechtspraakdocumenten

Nodige technische voorbereidingen getroffen voor uitrol
elektronisch ondertekenen van AMV en andere processtukken

4.

Digitale handtekening CJIB

Livegang generieke dienst digitaal ondertekenen PV

5.

Persoonsgericht werken

6.

Persoonsbeeld op maat

Inrichting werkwijze die persoonsgericht werken bij meerplegers
mogelijk maakt is afgerond/afgesloten
Visie document is opgeleverd (afgerond/afgesloten)

7.

Digitale Ketenarchivering

8.

Dienst Intelligent metadateren Innovatieve voorziening gerealiseerd voor het kunnen archiveren

9.

Provenance Store

10.

Commissie Feiten en Tarieven Momenteel staat het project stil

Visie document betreffende archivering is besproken en met
bijbehorende adviezen goedgekeurd (afgerond/afgesloten)
van papieren en digitale processtukken

Ontwikkeld en in productie genomen voor vastleggen bewijsrecords van zogenaamde geavanceerde, digitale handtekening

Bijdrage baten Ketenvoorzieningen aan de maatschappelijke effecten:
•
•
•
•

Geoptimaliseerde strafrechtspleging
Betere ondersteuning professional
Betere dienstverlening burger
Ander effect

Ketenvoorzieningen (KV) zijn bedoeld om de communicatie tussen (de informatiehuishoudingen van) partijen binnen en buiten de strafrechtketen te faciliteren en te
vereenvoudigen. Partijen moeten makkelijk kunnen aansluiten, zodat ze de informatie
krijgen die ze nodig hebben en waar ze rechtop hebben. Denk hierbij niet alleen aan
onze professionals, maar bijvoorbeeld ook aan gemeenten, burgers en advocaten.
Voorbeelden van KV zijn E-Semantiek, waarmee de ‘taal’ die tussen strafrechtketenpartners gesproken wordt, wordt gedefinieerd, E-Handtekening, waarmee informatieobjecten, zoals documenten en multimedia, gewaarmerkt en digitaal ondertekend
worden, zodat ketenpartners de authenticiteit van documenten ‘door de keten heen’
kunnen controleren en E-Toegang waarmee de professional, maar ook burgers of
advocaten, toegang kunnen krijgen tot de voor hen relevante informatie.
Het gaat hierbij met nadruk niet alleen om ‘technische’ voorzieningen. Om te zorgen
dat KV toekomstbestendig, goed beheersbaar, bruikbaar en kwalitatief op orde zijn
bestaan deze ook uit ketenbrede afspraken op het gebied van gebruik, besturing,
doorontwikkeling en te hanteren Standaarden. Nu de contouren van de KV bekend zijn,
is samen met de Architectuurraad (AR) in juni 2020 gestart met een traject om de KV
verder te concretiseren en een (transitie)strategie uit te werken voor de realisatiefase.
Het resultaat is een transitiestrategie die visie- en vraaggestuurd is: de ontwikkeling van
de KV gaat hand in hand met het leveren van concrete bijdragen aan de digitaliseringdoelen Multimedia (ketenbreed), Papier (zo veel mogelijk) uit de keten en
Dienstverlening (zoals het slachtoffer-, advocaten- en verkeersportaal), met een
maatschappelijke impact over de as van (geprioriteerde) projecten binnen en buiten het
portfolio van de Strafrechtketen.
De rol van KV is om te komen tot organisatorische bouwstenen (afspraken, protocollen,
procedures en standaarden) en te bepalen welke partijen -in de context van welke
projecten- de (onderdelen van) ICT-oplossingen kunnen realiseren.
Veel bouwstenen van de KV worden nu al aangeboden door Justid. Er wordt echter bij
alle ketenpartners in de strafrechtketen gekeken, ook bij ministerie van Justitie en
Veiligheid (JenV) en de Rijksoverheid, wat er al is en wie de beste partij is om ICToplossingen te realiseren die nodig zijn voor de KV.
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Justitie Informatie Punt (JIP)
Justitie Informatie Punt, een terug- én vooruitblik!
Het afgelopen jaar zijn er meer leveranciers en afnemers
aangesloten op het Justitie Informatie Punt (JIP).
Dat is in lijn met de ontwikkeling dat JIP vaker wordt
gekozen als een logisch middel om de informatievoorziening voor de justitiële ketens te faciliteren.
Door JIP is het voor medewerkers van verschillende
organisaties mogelijk gemaakt om uit verschillende
systemen informatie gelijktijdig op te halen. De meerwaarde van JIP is dan ook dat medewerkers cruciale
informatie op het juiste moment ter beschikking hebben.
Steeds meer organisaties gebruiken JIP
JIP is inmiddels uitgerold bij de volgende organisaties; Parket CVOM, CJIB, OM NoordNederland, OM CVvi (Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidsstelling) bij de
Forensische Zorg en DJI. JIP wordt bij steeds meer organisaties gebruikt en de toepassing
wordt bij deze organisaties ook uitgebreid. Het aantal informatieproducten, dat via JIP
ontsloten wordt, is gegroeid. In 2020 is o.a. informatie uit het RDW, detentie-informatie
uit Injus, Curatele- en Bewindsregister van de Rechtspraak en het ZSM-advies toegevoegd.
Evaluatie
Met elke nieuwe groep gebruikers volgt er een evaluatie. Het aantal wijzigingen aan JIP
na een grote laatste wijziging begin dit jaar, op basis van feedback van de eerste
gebruikersgroep van het Parket CVOM, is beperkt geweest. Omdat er in de loop van het
jaar meer informatieproducten zijn ontsloten, zijn er in samenspraak met de gebruikers
forse wijziging doorgevoerd aan het zoekscherm. Hiermee is het zoeken nog efficiënter
geworden en hoeft de gebruiker minder te klikken.
JIP en corona
Uiteraard hebben ook wij de impact van corona gemerkt. Logischerwijs bij het ontwikkelteam, dat hoofdzakelijk vanuit huis werkt(e). Daarnaast is het vanuit huis in gebruik nemen
van een nieuwe applicatie voor gebruikers niet altijd eenvoudig. Je kunt immers minder
makkelijk met collega’s meekijken hoe het nieuwe systeem werkt. De oude vertrouwde
werkwijze, het afzonderlijk bevragen van de systemen, is dan toch eenvoudiger.
Bij het uitrollen begin dit jaar gingen we, na een aftrap, bij elke gebruiker even kort langs
om gezamenlijk JIP te ‘beproeven’. Dat kan sinds maart niet meer en dat merken we in het
gebruik bij organisaties, die sinds maart JIP gebruiken. Dit krijgen we ook terug in
evaluaties. Het blijft een uitdaging om dit digitaal op te pakken, maar we zien dat het
gebruik van JIP nog elke maand groeit.
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Nog meer informatie via JIP
De belangrijkste feedback die we tijdens de uitrol dit jaar hebben gekregen, is de wens
om meer informatie via JIP te ontsluiten. Deels is dit gelukt, zoals bijvoorbeeld volledige
actuele detentie-informatie uit Injus, maar nog niet alle gewenste informatieproducten
zijn ontsloten via JIP. JIP wordt komend jaar verder doorontwikkeld, alleen dan vanuit
de reguliere lijn bij de Justitiële Informatiedienst. Waarschijnlijk wordt JIP eerst doorontwikkeld ten behoeve van de implementatie van de wet SenB. Ook vindt er verdere
uitrol plaats bij bestaande partijen, maar ook enkele partijen die nu nog niet zijn
aangesloten op JIP zullen naar verwachting aansluiten.
Tevreden met wat er is gerealiseerd
Het projectteam heeft gemerkt dat JIP, ondanks dat het een systeem is dat dezelfde
informatie ontsluit als nu beschikbaar is voor medewerkers, toch wel stof heeft doen
opwaaien. Mag het wel, kan het wel, wat doet JIP precies, kunnen jullie echt zo snel
uitrollen? Daarmee kwam de wereld van de theorie (bijv. wettelijke grondslag) en de
praktijk (‘we mogen het nu toch ook zien?’ én ‘we hebben dit echt nodig in ons dagelijks
werk’) in het project soms schurend bij elkaar.
De mensen die de afgelopen twee jaar een bijdrage hebben geleverd aan JIP mogen
daarom tevreden zijn met wat er tot nu toe is gerealiseerd. Er is meegedacht met de
medewerkers over wat ze nodig hebben om hun werk zo goed mogelijk te doen, maar
er is ook gekeken naar wat die medewerkers mogen zien en op welke wijze we hen met
JIP het beste kunnen ondersteunen. Zowel qua systeem, qua proces, als qua
inhoudelijke informatie. Medewerkers die hun werk beter, sneller en met tevredenheid
kunnen doen, waarmee we samen zorgen voor een rechtvaardige en veilige
samenleving; daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.

Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten
Doel van het project is een voorziening te realiseren waarbij digitale processtukken,
waaronder in eerste instantie het Aantekening Mondeling Vonnis (AMV) in eerste
aanleg door Rechtspraakmedewerkers (rechters en/of griffiers), voorzien kunnen
worden van een elektronische handtekening, zodat deze processtukken niet meer
gescand behoeven te worden na het zetten van een ‘natte ondertekening’.
Aansluitend hierop moet het ook mogelijk gemaakt worden andere processtukken te
voorzien van een elektronische handtekening. Het project gaat in de planning uitlopen,
waardoor het project niet gerealiseerd wordt in Q2. Door de verwachte releasestop op
GPS kan implementatie pas in 2021 plaatsvinden.

Ketenvoorzieningen
Terugblik vervolg
(2)

Digitale handtekening CJIB
Ontwikkelen van een dienst volgens GAAV* principes om een door de Politie
aangeleverde digitaal ondertekende proces-verbaal (PV) in de keten te verwerken volgens
de GAAV principes. Het digitaal ondertekenen van proces-verbalen wordt stroom voor
stroom geïmplementeerd, de eerste stappen zijn gezet met het aanvullend PV vanuit
onderzoek bestuurder. Daarna worden andere stromen van CJIB (flitsfoto's), politie en
overige externe opsporingsinstanties ondersteund.
* Gemeenschappelijke Authenticatie en Associatie Validatieservice

Persoonsgericht werken
Het doel van het project is om een werkwijze in te richten die persoonsgericht werken bij
meerplegers mogelijk maakt, inclusief duurzame koppeling tussen de TM en GPS.
De eerste release zal de meerplegers met meer dan 20 openstaande overlast gevende
zaken eruit filteren. In de tweede release worden de beslisregels uitgebreid, wordt een
koppeling gelegd met het algoritme dat de betaalkans voorspeld en worden meerplegers
vanaf meer dan drie openstaande zaken eruit gefilterd.
Persoonsbeeld op maat
Ontwikkelen fundament om persoonsgegevens in de strafrechtketen als geheel
beschikbaar te maken op het moment en de plaats waar een professional een beslissing
moet maken. Binnen scope valt het ontwikkelen van een visie en architectuur voor
Persoonsbeeld op Maat. Het visie document is opgeleverd en het project is afgerond en
het decharge document is goedgekeurd door het OGB.
Digitale Ketenarchivering
De doelstelling van dit project is om goed onderbouwde keuzes te kunnen maken voor
digitale archivering in de strafrechtketen. Het visie stuk betreffende archivering is
besproken en met bijbehorende adviezen goedgekeurd. Afstemming met Het Nationaal
Archief voor een goede, juridische, duurzame uitwerking heeft plaats gevonden.

Dienst Intelligent metadateren (DIM)
Dit project richt zich op het realiseren van een generieke, centrale ketenvoorziening die
geautomatiseerd digitale metadatering mogelijk maakt van digitale én gescande papieren
processtukken. Bij het wegwerken van archiefachterstanden is het vaststellen en toevoegen
van de juiste metadata niet alleen kostbaar maar ook de expertise is bij zorgdragers dusdanig
schaars dat de capaciteit simpelweg ontbreekt. DIM ondersteunt de zorgdrager door het
metadateren zoveel als mogelijk te automatiseren en daarmee handmatige werkzaamheden bij
de zorgdrager te minimaliseren.
De basis versie van DIM is opgeleverd en er is met de Rechtspraak een productiepilot
voorbereid waarbij een privacy impactanalyse is uitgevoerd. De testfase van de productiepilot is
afgerond en op dit moment worden de laatste aanpassingen in de software doorgevoerd.
Het project DIM zit nu in de afsluitingsfase. De uitvoering van de productiepilot is geen
onderdeel van het project DIM en wordt op een later tijdstip uitgevoerd. De uitvoering hiervan
is mede afhankelijk van de beperkingen die de Corona maatregelen met zich mee brengen.
Provenance Store
De basisversie van de Centrale Provenance Store is opgeleverd en staat in productie.
Middels goedkeuring van een wijzigingsverzoek is in 2020 de scope uitgebreid zodat er een
volwaardige provenance store kon worden gerealiseerd. In 2020 is Vertrouwensaudit intern
Justid uitgevoerd. De externe Vertrouwensaudit wordt gehouden in Q1 2021.
De provenance store is bedrijfsklaar: ketenpartijen kunnen er op aansluiten.
Commissie Feiten en Tarieven (CFT)
Doel van het project is om samen met Justid tot een vernieuwd CFT systeem te komen,
waardoor de informatievoorziening weer up-to-date is en de database weer door alle partijen
goed gebruikt kan worden. Project staat momenteel stil en het is niet waarschijnlijk dat dit
project in 2020 zal worden afgerond, vanwege gebrek aan capaciteit aan de kant van Justid om
te starten met de ontwikkeling.
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Multimedia Politie
Werkbezoek DTOPS: kijkje in de keuken verbindt
Op 31 augustus vond in Zeist het werkbezoek plaats van PDSK,
ministerie van JenV (Directie Strafrechtketen) en de Korpsleiding
aan het programma DTOPS (Digitale Transformatie Opsporing
Politie en Strafrechtketen). Het was een succesvolle middag
waarbij we als programma van de politie de projecten van
DTOPS en de meerwaarde hiervan voor de politieorganisatie
konden uitlichten. De gasten waren onder de indruk van de
presentaties en demo’s die werden gegeven.
Van de eeuw van mijn vader naar die van mijn dochters
Programmadirecteur DTOPS, politie, trapte af met een stukje geschiedenis over
digitalisering bij de politie. Hij vertelde over de weg naar het digitaal werken en het belang
van het samen optrekken met de lijnorganisatie en de organisaties in de strafrechtketen.
Digitalisering gaat niet over een nacht ijs, het vraagt tijd en veel geduld: “De techniek is
allemaal niet zo spannend, het moeilijke is dat we gaan samenwerken, silo’s
samenbrengen.”
Presentaties en demo’s projecten
Verschillende collega’s gaven presentaties en demo’s over de digitale voorzieningen waar
zij hard aan werken. In de presentaties lag de nadruk op wat de voorzieningen uiteindelijk
opleveren voor de politieorganisatie en het strafproces. De focus van de demo’s lag op de
werkpraktijk: hoe werkt het eigenlijk?
Zo werken we!
‘Een kijkje in de keuken’ betekent uiteraard ook een presentatie over hoe we werken:
‘agile’. De plaatsvervangend Programmadirecteur DTOPS nam de gasten mee in de
manier van werken waarmee we op een efficiënte wijze onze voorzieningen gaan
realiseren en implementeren. “We doen dit stap voor stap. Zo gaan we van een step naar
een fiets, van een fiets naar een motor, om uiteindelijk van een motor een mooie auto te
realiseren.” Daarnaast vertelde hij enthousiast waar we als DTOPS voor staan: “Leveren
van het digitaal dossier, volledig digitaal werken en het verhogen van het gebruikersgemak
voor werken met multimedia.”

Multimedia
Terugblik

3. Multimedia

Alle beeld- en audiomateriaal, relevant voor
het procesdossier (bewijsmateriaal),
is beschikbaar voor alle partijen,
waar dan ook, in de strafrechtketen.

Projecten 2020

Highlights resultaten 2020

1.

Multimedia Politie

De politie richt zich op het innemen van multimedia via een
portaal. Na het intrekken van hun aanbesteding in september
2020 is de politie bezig met een alternatief plan om in 2021 te
kunnen beginnen met de realisatie van het portaal.

2.

Multimedia OM

Na behandeling van de scenariokeuze eind augustus, is het
Openbaar Ministerie aan de slag om een projectvoorstel op te
stellen zodat het project in 2021 kan starten.

3.

Multimedia Rechtspraak

Projectplan, business case en de projectstartarchitectuur (PSA)
zijn goedgekeurd en het project is in de fase van uitvoering.
In 2020 ligt de focus op het tonen van multimedia in de
rechtszaal. Samen met het programma Ketenvoorzieningen is
een uitwerking gemaakt in de routekaart voor de ketenvoorzieningen. Die activiteiten vormen de basis voor de
uitvoering in 2021.

Tot slot: laten we het samen doen
De middag sloten we af met een mooi gesprek over wat we als politie, PDSK, OGB van
elkaar verwachten. Programmadirecteur DTOPS, politie, “Kom langs, laat je zien, laten we
meer samen doen. Help ons om de goede modus te vinden. En laten we vertrouwen
hebben in elkaar, zodat we de volgende stappen kunnen zetten.”
Voorzitter OGB: “Laten we aandacht hebben voor de maatschappelijke waarde van
keteninformatisering. Breng deze maatschappelijke baten goed over het voetlicht.”

Digitaliseringsdoel
Alle beeld- en audiomateriaal, relevant voor het procesdossier (ondersteunend
bewijsmateriaal), is beschikbaar voor alle partijen, waar dan ook, in de strafrechtketen.
Voor het realiseren van de digitaliseringsdoelstelling Multimedia zijn drie projecten
gepland tijdens de looptijd van het programma. Deze projecten hebben een
afhankelijkheid met bijbehorende ketenvoorzieningen. Met de realisatie van deze drie
projecten met bijbehorende ketenvoorzieningen, wordt voor ‘Veel Voorkomende
Criminaliteit’ (ca. 80% van het aantal zaken) dit digitaliseringsdoel grotendeels ingevuld
in 2022. Voor de overige zaakstromen zoals High Impact Crime (zowel vanuit de Politie
als de BODen) en ondermijning (complexe dossiers) is het onzeker of deze doelstelling
wordt gehaald.
In het derde kwartaal 2020 is een routekaart opgeleverd waarin staat welke projecten
welke onderdelen van ketenvoorzieningen opleveren of nodig hebben. Die uitkomst
vormt input voor de definitie van de Ketenvoorzieningen en biedt de projecten van de
drie ketenpartners de handvatten om de onderlinge samenhang en afhankelijkheden te
bewaken geholpen door het programma Digitalisering Strafrechtketen.

Bijdrage baten Multimedia aan de maatschappelijke effecten:
•
•
•
•
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Multimedia in de keten
In onze digitale maatschappij is het gebruik van beeldmateriaal gemeengoed.
Binnen de strafrechtketen staan we nog aan de basis van het gebruik.
Beeldmateriaal biedt aanvullend inzicht in veel strafzaken. Met de digitalisering van de
strafrechtketen willen we zorgen dat daarvan gebruik gemaakt kan worden.

Geoptimaliseerde strafrechtspleging
Betere ondersteuning professional
Betere dienstverlening burger
Ander effect

Multimedia | 23

Papier (zo veel mogelijk) uit de keten
Terugblik (1)
Wat is gereed per 31 december 2022?
Processen-verbaal gaan digitaal de keten in (‘digital born’) en strafrechtelijke beslissingen
worden digitaal opgesteld en verwerkt ten behoeve van de tenuitvoerlegging. In 2022
wordt deze doelstelling gerealiseerd.
Met de huidige programmering kan de digitaliseringsdoelstelling voor de zaakstroom
Veel Voorkomende Criminaliteit (ca 80% van het aantal zaken) grotendeels worden
gehaald.
Voor overige zaaksoorten (zoals High Impact Crime (zowel vanuit de Politie als de
BOD’en) en Ondermijning (complexe dossiers) is een nadere inspanning nodig.
Het is de ambitie, wanneer de RA-gelden dit in 2021 en 2022 toelaten, om te verbreden
naar andere zaakstromen. Dit wordt meegenomen in de Meerjarenportfolio 2021/2022.

4. Papier (zo veel
mogelijk) uit de keten
Projecten 2020

Highlights resultaten 2020

1. DOZ - Executie sancties OM-

Laatste schakel in digitale ketting tussen vervolging, zitting
en executie is succesvol in gebruik genomen

2. DOZ - Nieuwe functionaliteit module

Digitale behandeling aanvragen en afgifte van bevelen op
acht van de tien arrondissementen in gebruik genomen

3. DOZ - Uitbreiding E-Handtekening en

Alle OvJ en Rechter Commissarissen op acht van de tien
arrondissementen tekenen hun onderzoeksvorderingen,
-machtigingen en -bevelen digitaal

Rechtspraak

onderzoeken & vooronderzoek
aansluiting ketenpartners

vooronderzoek E-Handtekening in
GPS/NIAS

4. Digitaal Proces Dossier (DPD)

Technische realisatie fase 1 DPD is gereed; voorbereiding
voor eerste uitrol is gestart

5. Digitaal werken in hoger beroep

Livegang (exclusief OM aansluiting) bij drie van de vier
gerechtshoven

6. Digitale Samenwerkingsruimte
ZSM

Plan opgesteld voor m.n. de uitvoeringsfase waarvoor
draagvlak is bij alle ZSM-ketenpartners en andere
belanghebbenden

7. Complexe Dossiers

Functionaliteit Complexe Dossiers opgeleverd

8. Digitale Documentroutering

Gegevensuitwisseling tussen TM (CJIB) en GPS (OM) is
geautomatiseerd: zaken worden niet meer handmatig
ingeklopt, bijlagen bij overtredingen (aangeleverd door
opsporingsinstanties) worden nu opgeslagen in centrale
opslag en momenteel bezig de (digitaal ondertekende)
processen-verbaal centraal op te slaan, zodat de
ketenpartners deze elektronisch kunnen ontsluiten

9. Versnelling AICE (VAICE)
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Processen-verbaal gaan digitaal de keten in
(‘digital born’) en strafrechtelijke beslissingen
worden digitaal opgesteld en verwerkt ten
behoeve van de executie.

In 2020 lag de focus verder digitaliseren van zaakstromen,
uitbouwen van persoonsgericht werken & beoordelen en
transitie naar volledige digitale interactie met ketenpartners

Processenverbaal ontstaan digitaal (digital born) en strafrechtelijke beslissingen worden
digitaal opgesteld en verwerkt ten behoeve van de executie. Dit betekent dat de
uitwisseling van informatie tussen de 34 ketenpartners digitaal gaat, handtekeningen
t.b.v. het primair proces digitaal gaan en aan de randen van de strafrechtketen
inkomende informatie op papier direct wordt gedigitaliseerd en digitaal blijft.
Dit betreft de omvangrijkste van de vijf digitaliseringsdoelen in termen van toegekende
RA-gelden en aantal projecten. In totaal wordt in de periode 2018-2022 45% van de
RA-gelden gealloceerd (85 M euro) en zijn meer dan 34 van de 86 projecten hiervoor
geprogrammeerd. Belangrijkste kenmerk van deze projecten is dat door de gekozen
portfoliostrategie (zo klein mogelijke projecten gericht op zo minimaal mogelijk aantal
ketenpartners) ze relatief autonoom kunnen worden uitgevoerd. In 2018 en 2019 zijn 15
projecten afgerond.
Beeldbepalend was het project Alle Zaken Digitaal waarmee voor het strafrecht nu
nagenoeg 99% van de zaken van het OM naar de Rechtspraak digitaal verloopt.
In 2020 is ca. de helft van de nu lopende projecten gericht op deze doelstelling waarvan
het project Digitaal Proces Dossier (DPD) beeldbepalend is. Zelfs in die mate dat het
- ten onrechte - soms gelijkgesteld wordt met het gehele digitaliseringsdoel Papier (zo
veel mogelijk) uit de keten.
Gezien de reikwijdte van de doelstelling is de scope als volgt afgebakend. Ten eerste
zijn de geprogrammeerde projecten gebaseerd op analyses in 2019 o.b.v. de zgn.
metrokaart Strafrechtketen en werkprocessen (gebruik van informatie uitwisseling,
zowel gestructureerd als ongestructureerd via bijvoorbeeld E-mail, op papier).
Dit heeft geleidt tot de identificatie van de 40 projecten, maar ook tot het besef dat de
hoofdprocessen goed in kaart zijn te brengen en dat verschillen tussen de operationele
processen van de ketenpartners te groot zijn om een garantie te gegeven dat al het
papier uit de keten is per 2022. Daarom is de doelstelling genuanceerd tot ‘papier-zoveel-mogelijk-uit-de-keten’. Ten tweede zijn in de pijler Opsporen de projecten DPD en
Multimedia Politie, uitgaande van een pragmatische de 80/20 benadering, gericht op de
werkstroom Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC).
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DOZ -Executie sancties
Sluitstuk van het spoor OM - Rechtspraak: 98,8% gaat digitaal
In de zomer van 2020 werd de module Executie Sancties voor het
Openbaar Ministerie en de Rechtspraak afgerond.
Het is het sluitstuk dat de rails van OM en Rechtspraak met elkaar
verbindt. Na strafzaken in de onderzoeksfase en (maatwerk)zaken
in de vervolgingsfase, kunnen nu ook alle zaken in de executiefase
volledig digitaal worden verwerkt. Van de eenvoudige strafzaken
tot en met de meest complexe.
GPS-module Executie Sancties
De afronding van de GPS-module Executie Sancties zorgt ervoor dat de werkprocessen
van en tussen het OM en de Rechtspraak in de executiefase, volledig door het systeem
GPS worden ondersteund. Deze werkprocessen liepen eerder via het ‘oude’ systeem
COMPAS met papieren dossiers, dan wel via losse Excelsheets. De afronding van de
module is een mijlpaal voor het OM en de Rechtspraak. Alle zaken kunnen nu digitaal in
GPS worden verwerkt, in iedere fase van het strafproces.
Informatie is altijd benaderbaar
Waar ruim drie jaar geleden alleen de enkelvoudige strafzaken digitaal werden verwerkt,
gebeurt dit nu met vrijwel alle zaken. Op de vraag wat de digitaliseringsslag haar heeft
opgeleverd, heeft een griffier bij de Rechtbank Midden-Nederland haar antwoord snel
klaar: “Eén van de grootste ‘plussen’ is voor mij dat het dossier altijd binnen handbereik is
en dat er nooit een stuk ergens anders ligt. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat was het
zeker niet. Het scheelt me veel handelingen waar ik eerder niet bij stil stond. Niet alleen in
de voorbereiding van een strafzaak trouwens. Op zitting registreer ik bijvoorbeeld direct
alle zittingsgegevens. Zo kunnen mijn collega’s op de griffie bij eventuele vragen over de
zitting, direct bij die gegevens.” Ook voor het werken in Corona-tijd is het belang niet te
onderschatten. “Ik heb de afgelopen maanden regelmatig aan de oude situatie
teruggedacht. Voor welke uitdagingen waren we dan komen te staan?”
De karretjes met stapels dossiers
Een Officier van Justitie in arrondissements- parket Noord-Holland en tevens productowner van GPS, beaamt de enorme verandering. “Liep je drie jaar geleden een willekeurig
arrondissementsparket binnen, dan zag je overal diezelfde karretjes met stapels dossiers.
Dat beeld bestaat niet meer. In Haarlem zijn wij tijdelijk verhuisd voor een verbouwing op
ons parket. Die karretjes hebben we voorgoed achtergelaten. Omdat we geleidelijk aan
steeds meer digitaal konden en kunnen werken, sta je er niet meer dagelijks bij stil.
Maar als je de huidige situatie met die van drie jaar geleden vergelijkt, dan is de slag die we
geslagen hebben enorm. Gegevens voor maatwerk- en executiezaken die digitaal worden
overgedragen in plaats van dat we ze opnieuw invoeren, één systeem voor de
administraties in plaats van Excel-sheets die we parallel bijhouden. Het scheelt ontzettend
veel dubbel werk.” Zij sluit af: “En minstens zo belangrijk is misschien wel dat de
informatie waar we mee werken betrouwbaarder wordt, doordat we de informatie digitaal
overdragen in plaats van handmatig opnieuw invoeren.”
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98,8% gaat digitaal
De module Executie Sancties werd afgerond door het programma Digitalisering OM/ZM
(DOZ), de opvolger van Alle Zaken Digitaal (AZD). Het resultaat van drie jaar gezamenlijk
‘bouwen’ door OM en Rechtspraak onder beide programma’s mag er wezen. In augustus
2020 werd maar liefst 98,8% van de nieuwe strafzaken in GPS ingevoerd. Al deze
strafzaken gaan hiermee het digitale werkproces in.
Vervolg
De basis is nu bereikt: alle zaken kunnen digitaal worden verwerkt, van A tot Z.
Het programma DOZ van het OM en de Rechtspraak loopt tot eind 2020 door.
De focus ligt de komende periode op de verdere invoering en doorontwikkeling van de
module Onderzoeken en de daarin beschikbare digitale handtekening.
Want: ook in onderzoeken wordt op steeds meer OM- en Rechtspraaklocaties in het land
digitaal gewerkt.

DOZ - Executie sancties
Het project zorgt ervoor dat de wederzijdse werkprocessen van het OM en de rechtspraak
in de executiefase van basisbeslissingen integraal via de module Executie sancties worden
ondersteund. Toevoegingen aan GPS moeten ervoor zorgen dat de werkprocessen die nog
via COMPAS of Excelsheets op basis van papieren dossiers lopen, in 2020 digitaal kunnen
worden afgedaan.
Met de succesvolle afronding van dit project medio 2020, wordt het hele proces van
maatwerkzaken (van intake, via planning en berechting tot executie) nu integraal
ondersteund. Het project heeft impact op het dagelijkse werk van rechters, Officieren van
Justitie, griffiers, beoordelaars en administratief medewerkers op alle rechtbanklocaties,
arrondissementsparketten, het Landelijk Parket en het Functioneel Parket.
DOZ - Nieuwe functionaliteit module onderzoeken
Het project richt zich op de uitbreiding van de basismodule Onderzoeken die eerder
binnen het OM en de Rechtspraak in gebruik is genomen. Met de uitbreiding worden
nieuwe functionaliteiten toegevoegd om de gegevensuitwisseling tussen het OM, de
rechtspraak (Kabinet RC) en de advocatuur in de onderzoeksfase verder te digitaliseren.
Het doel is dat het werkproces uiteindelijk integraal digitaal wordt ondersteund.
Concreet worden eind 2020 aanvullende onderzoekstypen digitaal ondersteund,
waaronder het Strafrechtelijk Financieel Onderzoek. Ook kunnen dan de grote
onderzoeken (Team Grootschalig Onderzoek) via de module worden verwerkt.
Het project heeft impact op het dagelijkse werk van Rechter-Commissarissen,
griffiers, Officieren van Justitie, beoordelaars en administratief medewerkers op
alle rechtbanklocaties, arrondissementsparketten, het Landelijk Parket en het
Functioneel Parket.

Papier (zo veel mogelijk) uit de keten
Terugblik (2)
Projecten 2020

Highlights resultaten 2020

10. Aanvragen reclasseringsadviezen

Koppeling vanuit JD om Reclasseringsadvies aanvragen van
OM via automatische koppeling in IRIS op te voeren én
adviesrapportages automatisch van IRIS naar JDS te uploaden

11. Digitaliseren Executieketen i.r.t.
Vrijheidsbeneming - 1e plaatsing

Robuust koppelvlakontwerp CJIB-DJI voor tenuitvoerlegging
van vrijheidsbenemende sancties is opgesteld en vertaalslag
gemaakt wat gevolgen zijn voor applicatielandschap CJIB-DJI

12. Uitwisseling risicogegevens

Beschrijving vanuit proces, business, privacy en IV-perspectief
hoe met uitwisseling van risicogegevens wordt omgegaan,
zodat alle ketenpartners altijd actuele, benodigde en bekende
gegevens voor risicotaxaties kan ophalen

13. Digitalisering Mulderberoepen

Eerste release voor beoordelen van (via DLV) digitaal
ingediende beroepen voor verhuurmaatschappijen is
afgerond en staat live, nog in 2020 zullen de eerste zaken
daadwerkelijk in MAPS worden afgehandeld

14. BOB-module

Realisatie van een robuuste BOB (bijzonder
opsporingsbevoegdheden) module grotendeels gerealiseerd

15. Dicas Hoge Raad

Koppeling HR-CDD voor archivering strafzaken gerealiseerd
incl. beschikbaar stellen van arresten aan ZM en OM.
Voorwerk koppeling met SKBD is afgerond, realisatie begin
2021. Koppeling met GAAV wordt in 2021 gerealiseerd

16. Bosz Zicht op Zaken

Sinds de start (feb. 2019) zijn 172.933 ZSM-zaken van politie
naar OM verwerkt met behulp van de koppeling BOSZ

17. Digitaal Werk Dossier (DWD)

Analyse fase afgerond en start gemaakt met realisatie

18. FO Sporen (onderzoek)

Onderzoek afgerond

Bijdrage baten Papier (zo veel mogelijk) uit de keten
aan de maatschappelijke effecten:
•
•
•
•

Geoptimaliseerde strafrechtspleging
Betere ondersteuning professional
Betere dienstverlening burger
Ander effect

DOZ - Uitbreiding E-Handtekening
Dit project zorgt ervoor dat in 2020 de ondertekendienst van het OM en de Rechtspraak in GPS
kan worden aangeroepen voor alle stukken die volgens de wet ondertekend moeten worden.
Ook wordt onderzocht wat nodig is voor het kunnen aanroepen van de E-Handtekening vanuit
de overige OM-systemen. Het doel is dat tekenbevoegden op de parketten en rechtbanken de
digitale handtekening dagelijks kunnen gebruiken; zowel in de onderzoekfase als in de fase van
vervolging, berechting of executie. Begin 2021 wordt de E-Handtekening overgedragen aan
Justid om de voorziening ketenbreed te gaan exploiteren. Vanaf dat moment wordt de
E-Handtekening beschikbaar gesteld als digitale gemeenschappelijke dienst binnen de
strafrechtketen en kunnen ook andere organisaties in de strafrechtketen de digitale
handtekening gaan afnemen en gebruiken. Ook ketenpartners buiten de strafrechtketen,
maar binnen JenV, kunnen aansluiten.
Digitaal werken in hoger beroep (DWHB Straf)
De nieuwe module in DIVOS Hoven omvat het ontvangen, verstrekken en dossierbeheer (OVD)
van digitale zaken in hoger beroep. Na ontvangst van het dossier van de rechtbanken en na
controle op compleetheid, kan het dossier verstrekt worden aan het OM en de advocatuur via
het Advocatenportaal. De nieuwe werkwijze scherpt de overdracht tussen de rechtbanken en
hoven, waarbij de rechtbanken na instellen hoger beroep voortaan in één keer een geordend,
geschoond en compleet dossier overdragen.
De afdeling strafrecht van het gerechtshof Den Haag behandelt sinds juli 2019, start van de
proeftuin, alle politierechterzaken en strafzaken die in eerste aanleg door de kantonrechter
waren afgedaan digitaal. Sinds begin dit jaar is daar een nieuwe zaakstroom bij gekomen,
namelijk meervoudige strafzaken, waarbij de verdachte niet vastzit en ontnemingen.
De jeugdzaken vanuit Rotterdam zijn per 27 oktober 2020 aan de zaakstromen toegevoegd.
Ruim 70% van de zaken die in eerste aanleg bij de rechtbanken Rotterdam en Den Haag digitaal
behandeld zijn, kunnen nu in hoger beroep ook digitaal afgedaan gaan worden. In de proeftuin
is ook de koppeling met het Advocatenportaal live. Momenteel wordt de koppeling met het
OM getest. Vanaf 16 september 2020 is ook het gerechtshof Amsterdam gestart met het
digitaal verstrekken van stukken (van politierechterzaken en strafzaken die door de
kantonrechter zijn afgedaan). Daarna volgt stap voor stap uitbreiding van zaken.
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch is per 28 oktober eveneens gestart met politierechter- en
kantonzaken. Het hof Arnhem-Leeuwarden sluit op 1 december 2020 als laatste aan met
uitsluitend het digitaal verstrekken van strafdossiers van politierechterzaken.
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VAICE
Met VAICE op weg naar volledige digitale interactie
Sinds 1 januari dit jaar is het CJIB, namens de minister, operationeel regisseur van de
executieketen. Op die datum trad de wet USB in werking. Alle strafrechtelijke beslissingen
gaan langs het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE),
onderdeel van het CJIB.
Bij het AICE worden de beslissingen persoonsgericht beoordeeld, met focus op de
maatschappelijke impact. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar samenloop van straffen,
eventuele slachtoffers en bijzondere omstandigheden van de veroordeelde.
De uitvoerende ketenpartners krijgen gerichte uitvoeringsopdrachten van het AICE,
voorzien van de juiste en nodige informatie. Het AICE bewaakt de tenuitvoerlegging en
neemt waar nodig maatwerkbeslissingen in zaken. De combinatie van persoonsgerichte
informatie bij het AICE en de informatie bij de tenuitvoerleggingsorganisaties biedt grote
waarde voor de executie. Het AICE is er voor de keten, met data, medewerkers, een
centraal loket in Leeuwarden en met zaak- en procesregisseurs in de regio’s.
Versnelling informatiepositie AICE
In de aanloop naar 1 januari 2020 was alles erop gericht om processen, IT en medewerkers
uit de executieketen op elkaar aan te sluiten. De informatie-uitwisseling tussen
ketenpartners moest robuust, snel en accuraat worden gemaakt. Qua volumes liep al een
groot deel van de zaken via het AICE, maar qua zaakstroomtypes moest nog veel via het
AICE worden omgeleid. Er was een versnelling van de informatiepositie van het AICE nodig
en ‘Versnelling AICE’ (VAICE) werd gestart.
Zaakstromen koppelen
De VAICE projecten realiseren elektronische koppelvlakken tussen het CJIB en OM, DJI en
Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) om sancties te routeren voor de zaakstromen
Voorlopige Hechtenis (VH), vrijheidsbeperkende sancties (VBS), TBS en PIJ (ook wel jeugd
TBS). Justid ondersteunt de informatie uitwisseling met Elektronisch Berichten Verkeer
(EBV).
Projectenmanager CJIB: “We hebben op het gebied van zaakstromen nog een aantal
zaakstromen te implementeren vanuit het programma Verbetering Tenuitvoerlegging
Strafrechtketen (VTS). De bestaande zaakstromen gaan we moderniseren, automatiseren
en digitaliseren. Daarbij kijken we naar wat nú belangrijk is om te versnellen.
De zaakstromen met hoge volumes en een hoog risicoprofiel krijgen extra aandacht.
Maar uiteindelijk moeten we naar een goede besturing van alle stromen.”
Persoonsgericht werken
Voor een persoonsgerichte afhandeling van straffen is optimaal zicht met een volledig
persoonsbeeld nodig. “Waar nodig doet het AICE een menselijke beoordeling, maar waar
het kan digitaliseren we dat, ondersteunen we persoonsgericht werken en beoordelen we
dat in ieder geval zo goed mogelijk. De persoonsgerichte besluitvorming moet altijd
herleidbaar zijn.”
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Van mail naar volledige digitale interactie
Voor de bestaande zaakstromen (toezicht,
taakstraf, vrijheidsstraf, geldboetevonnis,
ontneming, schadevergoeding) vindt de
aanlevering op dit moment al grotendeels
elektronisch plaats, maar deels ook nog via e-mail.
Verwerking bij het CJIB gebeurt in legacy
systemen en de verwerking is zaakgericht.
“Dat moet anders. We willen van mail naar digital in and out. Daarvoor moeten we
processen, IV en ICT verder ontwikkelen in lijn met de ketendoelarchitectuur.
Dat ‘ontkoppelen’ we van ons bestaande legacy-landschap zodat we autonoom kunnen
ontwikkelen en implementeren in relatie tot onze ketenpartners.”
De eerste koppeling die inmiddels volledig is gedigitaliseerd, is die met de RvdK.
De aanlevering van taakstrafvonnissen en strafbeschikkingen vanuit het OM, de
beoordeling bij het AICE, de opdrachtverstrekking aan de RvdK, de terugkoppeling naar
het AICE, alles verloopt elektronisch.
Dedicated werken
De complexiteit en samenhang van de activiteiten maakt integrale sturing noodzakelijk.
Het CJIB werkt met voorbereidings- en realisatieteams. In het voorbereidingsteam worden
alle vraagstukken samengebracht, geanalyseerd, geprioriteerd en vertaald naar direct
uitvoerbare werkpakketten voor Scrum-Realisatieteams. “Deze teams werken exclusief
voor de veranderopgave van het programma VTS. Zij dragen met hun al opgebouwde
kennis en expertise bij aan het verder minimaliseren van de risico’s en verhoging van de
voorspelbaarheid van resultaat.”

Versnelling AICE
Versnelling AICE (VAICE) is gestart naar aanleiding van de implementatie van de wet USB
per 1 januari 2020. In 2020 ligt de focus op verder digitaliseren van zaakstromen,
uitbouwen van persoonsgericht werken & beoordelen en transitie naar volledige digitale
interactie met ketenpartners. De werkzaamheden worden conform planning uitgevoerd.
Complexe Dossiers
Doel van het project is om digitalisering van complexe dossiers in de strafrechtketen
mogelijk te maken. De webapplicatie Complexe Dossiers ondersteunt in het arbeidsintensieve en complexe werk van collega’s die zich bezighouden met dossiervorming van
complexe onderzoeken. Eind 2020 wordt de webapplicatie Complexe Dossiers op kleine
schaal in gebruik genomen door verschillende rechercheteams, cold cases en het landelijk
parket (release versie 1.0). Rechercheurs en officieren toetsen, gedurende een periode, de
webapplicatie aan de hand van lopende onderzoeken. Op deze wijze wordt een zo volledig
en gebruikersvriendelijk mogelijke digitale oplossing voor complexe dossiers ontwikkeld.
Voor dit project is er alleen budget gereserveerd tot en met het jaar 2020.
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Digitaal Proces Dossier (DPD)
Het projectdoel is het realiseren en implementeren van een digitale ketenvoorziening
die dossiervormers en officieren ondersteunt in de dossiervorming van alle in BVH
opgemaakte VVC-zaken. Met DPD kan de politie straks dossiers digitaal opmaken,
beheren en overdragen aan het OM en het OM vervolgens aan de Rechtspraak. Met DPD
kun je ook fysieke stukken digitaal toevoegen en het dossier voorzien van een digitale
ondertekening. DPD draagt bij aan verbeteringen in het strafproces op gebieden zoals
kwaliteit dossiers, papierreductie en snellere afdoening van zaken (doorloopsnelheid).
Op verzoek van het OGB zijn er twee onafhankelijke audits uitgevoerd. Verwacht wordt
dat het project DPD in 2022 wordt afgerond.

Aanvragen reclasseringsadviezen system tot system
Doel van het project is te zorgen dat de aanvragen reclasseringsadvies van het OM vanuit
JD-Online via een automatische koppeling (EBV) in IRIS worden opgevoerd. Ook mutaties van
de zittingsdatum in JD-Online, dienen automatisch te worden verwerkt in IRIS. Fase 1 van de
koppeling is op 3 maart 2020 succesvol geïmplementeerd. Hiermee worden de aanvragen die
het OM invoert in JDS automatisch doorgezet naar het reclasseringssysteem IRIS. Fase 2 van
het project heeft als doel het adviesrapport geautomatiseerd te kunnen uploaden van IRIS naar
JDS. Deze voorziening is op 21 oktober 2020 gerealiseerd.

* ZSM is een werkwijze van het OM. ZSM staat voor zorgvuldig, snel en op maat met betrekking tot het
afdoeningstraject. Binnen ZSM wordt door OM, politie, reclassering, kinderbescherming, slachtofferhulp
en hulpverlening nauw samengewerkt.

Digitaliseren Executieketen
Doel is het digitaliseren van de gegevensuitwisseling tussen CJIB, DJI en overige ketenpartners
in de executieketen en het uniformeren en standaardiseren van informatieproducten en
werkwijzen ter verhoging van de datakwaliteit en efficiency. Voor het executiedomein van de
strafrechtketen is vanuit een dienstoriëntatie een robuust koppelvlakontwerp CJIB - DJI voor de
tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties opgesteld, waarin duidelijk is beschreven
wie welke verantwoordelijkheden heeft, hoe het interactieproces tussen het CJIB en de DJI
verloopt en welke informatieproducten per stap van dat interactieproces worden uitgewisseld.
Daarnaast is een vertaalslag gemaakt van de eisen die vanuit dit koppelvlak ontwerp worden
gesteld aan de applicatielandschappen van zowel het CJIB als de DJI en is gestart met het
ontwerp en de realisatie van deze aanpassingen voor de eerste zaakstroom, Voorlopige
Hechtenis. De verwachting is dat einde eerste kwartaal 2021 het digitale koppelvlak CJIB - DJI
voor de zaakstroom Voorlopige Hechtenis in gebruik zal worden genomen.

Digitale Documentroutering
Digitale documentroutering is gericht op het digitaal en veilig uitwisselen van documenten
in de justitieketen, zodat bespaard kan worden op de fysieke poststromen en de logistieke
handelingen (‘papier uit de keten’). De koppeling TM-GPS voor elektronische overdracht
van zaakgegevens ter vervanging van handmatige invoer (overtypen van zaken) in GPS, is
reeds gerealiseerd in 2019. In juli zijn hierop de nodige uitbreidingen, aanvullingen en
verbeteringen doorgevoerd. De laatste stap, zorgen voor centrale opslag van de digitaal
ondertekende PV’s in CDO2 (Justid) en ter beschikking stellen van de documenten aan het
CVOM, wordt meer toekomstvast ingevuld. Momenteel is hier geen capaciteit voor,
waardoor realisatie doorschuift naar 2021.

Digitalisering Mulderberoepen
In het kader van ‘papier uit de keten’ en betere dienstverlening aan de burger willen we de
dossieroverdracht tussen CVOM en Rechtspraak digitaliseren en deze zaakstroom volledig
digitaal afhandelen (zowel 1e , 2e en 3e aanleg). Fase 1 en fase 2 van dit project realiseert een
systeem waarmee zo efficiënt mogelijk de Mulderberoepen kunnen worden beoordeeld en
afgehandeld door CVOM-medewerkers. Omdat er in 2019 zes maanden later is gestart dan de
oorspronkelijk planning, zal het traject in de eerste twee kwartalen van 2021 doorlopen.
Een afwijkingsrapportage met de consequenties voor financiën en tijd is ingediend en
goedgekeurd. Fase 3 is een nieuwe projectaanvraag waarbij de koppeling met de rechtspraak
en de appel unit onder andere wordt voorzien.

Digitale Samenwerkingsruimte ZSM
Het project ZSM* richt zich op de ondersteuning van de informatievoorziening
(gegevensuitwisseling, administratieve handelingen en coördinatie en sturing) van het
samenwerkingsverband op ZSM. Zodat op efficiënte en effectieve wijze iedere rol op ZSM
de noodzakelijke informatie (op inhoud en proces) tijdig en volledig heeft, waardoor
persoons- en contextgericht gewerkt kan worden. In maart heeft er een herstart van
project plaatsgevonden. Op 3 november 2020 is er een nieuw Plan van Aanpak
aangeleverd, inclusief businesscase en meerjaren begroting.
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Papier de strafrechtketen uit
Weer stapels papier de strafrechtketen uit
Najaar 2020 zijn alle vier de gerechtshoven
digitaal gaan werken in strafzaken.
Het gerechtshof Den Haag beproefde een jaar
lang de nieuwe digitale werkwijze en technische
koppeling met het advocatenportaal.
De rechtbanken behandelen bijna alle zaken
in eerste aanleg digitaal. Diende een advocaat
vervolgens hoger beroep in, dan printte de rechtbank
stukken van het dossier om deze vervolgens naar het hof te sturen.
De projectmanager vertelt: “De kans op fouten en incomplete dossiers is groot
met deze handmatige werkwijze. Daarom ontwikkelden we een extra module in het
zaakdossiersysteem. Met die module kan het gerechtshof het rechtbankdossier digitaal
ontvangen. Na digitale controle kan het hof het dossier tegelijkertijd aan het
ressortsparket en de advocaat digitaal verstrekken.”

Fasegewijs aansluiten andere hoven
Na de zomer gaan de drie andere hoven één voor één strafzaken volledig digitaal
administratief verwerken, voorbereiden en zitting houden. De projectmanager:
“Het gerechtshof Amsterdam start in september. Daarna volgen Den Bosch en ArnhemLeeuwarden. De planning die de hoven hanteren voor de verschillende zaaksoorten is nog
onderwerp van gesprek. Zij zullen in ieder geval starten met politierechterzaken.
Wanneer dat goed werkt, komen er steeds andere zaken bij. Advocaten zullen blij zijn dat
ze van alle hoven op een eenduidige manier dossiers in hoger beroep ontvangen.”
Toekomst
Door digitalisering van de tweede aanleg gaat er weer meer papier uit de strafrechtketen.
Papierloos is de keten nog niet. De projectmanager: “Een advocaat kan aanvullende
stukken voor het hoger beroep niet via het Advocatenportaal versturen. Dat gebeurt op
papier of per mail. De administratie (scant en) uploadt het stuk daarna in het digitaal
dossier. En als na hoger beroep cassatie wordt ingesteld, dan wordt een papieren dossier
gemaakt voor de Hoge Raad. Dat geldt ook voor het archief als een strafzaak definitief is
afgehandeld. Met al die aspecten gaan we de komende jaren verder zodat we de digitale
samenwerking in de keten kunnen verduurzamen.”

Het gerechtshof Den Haag beproefde digitaal werken in alle facetten.
Werkt de koppeling technisch en functioneel goed? En wat betekent het voor de werkwijze
van de administratie en op zitting? De grootste winst is voor de administratie.
De sectiecoördinator administratie, hof Den Haag vertelt: “Dossiers die vanuit de
rechtbank digitaal bij het hof binnenkomen zijn vollediger en eenduidiger.
Daardoor kunnen we ze sneller verwerken.”
Maar ook raadsheren en juridisch medewerkers plukken de vruchten van digitalisering,
zoals een overzichtelijk dossier door een gestandaardiseerde mappenstructuur.
70% digitaal
Het hof Den Haag behandelt inmiddels digitaal alle politierechterzaken, strafzaken die in
eerste aanleg door de kantonrechter zijn afgedaan, meervoudige strafzaken waarbij de
verdachte niet vastzit en ontnemingen. Dat komt neer op 70% van de zaken die in eerste
aanleg digitaal zijn behandeld. Dat waren ruim 2.500 zaken in 2019.
In al die zaken ontvangen advocaten het dossier digitaal via het Advocatenportaal.
Aan een goede koppeling met het OM wordt nog gewerkt.
De projectmanager: “We zijn klaar voor de volgende stap. Aan het einde van dit jaar
ontvangen in het hele land advocaten steeds vaker digitaal het dossier in hoger beroep.
Omdat de administratieve en logistieke winst aanzienlijk is, hebben we in goed overleg
met het OM besloten om ook de andere hoven al te laten profiteren van de onderdelen die
al goed werken. De koppeling tussen OM en ZM volgt dan later.”
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Uitwisseling risicogegevens
Dit project heeft als doel te komen tot betere beheersing van de gevaarzetting.
Het gaat dan primair om medewerkers van de strafrechtketen maar ook om justitiabelen
en andere betrokkenen. De betere beheersing moet worden bereikt door uitwisseling van
gegevens over het gedrag en handelen van justitiabelen. Die uitwisseling moet leiden tot
betere inschattingen van risico’s en het nemen van de juiste maatregelen. Dat leidt dan tot
minder (gewelds)incidenten en een kleinere impact van die incidenten.
In 2020 is een Proof-of-Concept (PoC) uitgevoerd waarin is voortgeborduurd op eerdere
initiatieven op dit gebied. In de PoC is vastgesteld hoe uitwisseling van risicogegevens
moet worden vormgegeven, zodat het effectief is en een werkelijke bijdrage levert aan de
geformuleerde doelstelling. Daarbij is een prototype ontwikkeld waarmee de beoogde
informatievoorziening is beproefd en waarmee de waarde voor de business is getoetst.
Ook is vastgesteld hoe op basis van dit prototype in het komend jaar een voorziening kan
worden ontwikkeld om de risicogegevens ketenbreed te delen. De PoC levert daarbij een
inventarisatie van de ketenpartners die gegevens voor de onderscheiden risicocategorieën
vastleggen. Tenslotte is onderzocht welke extra maatregelen moeten worden genomen
om risicogegevens in de strafrechtketen uit te wisselen binnen de geldende kaders,
waaronder die voor privacy.
Eind 2020 levert de Proof-of-Concept een rapport op met alle opgedane kennis, vertaald in
een advies hoe de uitwisseling van risicogegevens in de strafrechtketen moet worden
vormgegeven. Dit advies, samen met een voorgestelde tijdslijn, vormt de basis voor de
realisatie en implementatiewerkzaamheden die vanaf 2021 ter hand worden genomen.

Papier (zo veel mogelijk) uit de keten
Terugblik (4)

BOB-module
Dit project richt zich op het uitfaseren van PoliOM door het realiseren van een robuuste en
toekomstbestendige BOB-module (Bijzondere Opsporingsbevoegdheden).
Uitgangspunt hierbij is om een BOB-aanvraag in de strafrechtketen geautomatiseerd in te
dienen, te verwerken en digitaal weer (terug) te ontvangen.
Wat levert van de nieuwe BOB-module op?
• Kwaliteitsverhoging
• Continuering van de onderlinge digitale samenwerking
• Versnellen van de BOB aanvragen en het afhandelingsproces
• Verlichting van de administratieve lasten
De afwijkingsrapportage is goedgekeurd. Uit de evaluatie van de in Noord-Holland
gehouden PoC is gebleken dat een aantal omringende, op het BOB-proces aansluitende
processtappen, niet goed aansluiten, met name aan de kant van het OM. Samen met het
OM zijn het laatste kwartaal de knelpunten geanalyseerd en ligt er een gezamenlijk plan
voor een vervolg. Dit plan wordt eind 2020 afgerond.
BOSZ Zicht op Zaken
Vanuit transparantie en integriteit moeten politie en OM op ieder moment weten wat de
stand van zaken is van een aangifte en waar in het opsporings- en vervolgingsproces het
onderzoek naar de aangifte zich bevindt. Het project Zicht op Zaken heeft tot doel in een
gezamenlijke aanpak van politie en OM te komen tot een betrouwbare en transparante
registratie van zaakstromen in de strafrechtketen. Hiervoor is de werkwijze ZoZ ingevoerd.
De werkwijze ZoZ combineert het gebruik van het systeem BOSZ en de koppeling tussen
BVH en GPS die door het project is ontwikkeld. Hierdoor ontstaat een beter zicht op zaken.
De werkwijze ZoZ is ingevoerd voor ZSM-zaken en wordt in 2021 vanuit de lijn verder
ingevoerd voor de zaken van de CVOM die via BOSZ kunnen worden ingestuurd en de
onderzoekszaken (afkomstig van de DR en DRR bij de politie).

Dicas Hoge Raad
Sinds 2020 kunnen advocaten in het webportaal voor alle zaaksoorten hun zaken geheel
digitaal voeren. Daarnaast wordt door de Hoge Raad in samenwerking met het Nationaal
Archief gewerkt aan het opstellen van de richtlijnen met betrekking tot duurzaam digitale
toegankelijkheid van digitale dossiers. Deze richtlijnen zijn randvoorwaarden voor zowel de
uitwisseling als de wijze waarop de voorziening E-Ketenarchivering wordt vorm gegeven.
Uitvoering vindt plaats conform planning.
Digitaal Werk Dossier (DWD)
Doel van het project is het realiseren van een aansluiting van het primaire processysteem in
Straf op DWD. Digitaal Werkdossier (DWD) is het gebruiksvriendelijke, digitale (werk)dossier
ontwikkeld voor én door rechters en juridisch medewerkers. Het project richt zich op een snelle
implementatie zodat rechters en griffiers op een vernieuwende wijze digitaal dossiers kunnen
ontsluiten. De focus ligt daarbij op een adequate ondersteuning van het administratief logistiek
werkproces in de lijn van arrondissementsparket-rechtbank-gerechtshof.
De aansluiting op de ketenvoorzieningen van de strafrechtketen is hierbij een belangrijk middel
om dit te verwezenlijken.
Effectieve IV keten FO Sporen
Vanuit de RA-gelden is in 2019 een vooronderzoek gefinancierd. In 2020 is vanuit de RA-gelden
een kernteam neergezet met als opdracht te komen tot een projectplan Effectieve IV Keten FO
namens Politie, openbaar ministerie en de NFI. Er is inhoudelijk afstemming geweest met het
programma Digitalisering Strafrechtketen, architectuurraad en portfolioraad.
In de besluitvorming wordt het projectplan Effectieve IV keten FO Sporen integraal
meegewogen ten opzichte van de laatste beschikbare RA-gelden. Er is besloten FO Sporen op
te nemen in het portfolio van 2021.
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Dicas Hoge Raad
Digitaal procederen in strafzaken bij de Hoge Raad
“De fax kan de deur uit.” “Ook de cassatierechtspraak verduurzaamt.” Dit zijn enkele
reacties van advocaten bij de invoering en de uitbreiding van het webportaal Mijn Zaak
Hoge Raad voor de strafzaken in cassatie. Digitaal procederen was sinds 17 december 2018
al mogelijk voor reguliere strafzaken en ontnemingszaken en sinds februari 2020 voor alle
strafzaken en voor de Caribische zaken.

Dienstverlening
Terugblik (1)

Digitalisering bij de Hoge Raad
Digitalisering is belangrijk en onmisbaar, ook voor de rechtspraak en dus ook voor de Hoge
Raad als hoogste rechter in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Het is belangrijk
voeling te houden met de technische en maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein en
hierop zoveel mogelijk in te spelen. Dat doet de Hoge Raad ook. Met kleine stappen, grote
betrokkenheid van de gebruikers en een gebruiksvriendelijk systeem heeft de Hoge Raad
gedurende een aantal jaren positieve resultaten op het gebied van digitaal procederen
weten te bereiken. Hierbij is een aantal praktische uitgangspunten leidend geweest. In de
eerste plaats is dat de keuze om de ontwikkeling nauw te laten aansluiten bij de bestaande
praktijk. Evolutie in plaats van revolutie. De ontwikkelingen zijn vormgegeven in nauwe
samenwerking met direct betrokken professionals. Systemen zijn in een kleine groep,
waarin alle relevante functiegroepen zijn vertegenwoordigd, uitgedacht en ontwikkeld en
vervolgens in groter verband getoetst. De IT-ontwikkelaar en de eindgebruiker hebben
intensief contact met elkaar, tussenresultaten zijn getoond en bediscussieerd en de
eindgebruiker heeft inspraak gehad in de functionaliteit die hij wenst. Deze aanpak heeft
erin geresulteerd dat het in vier jaar tijd mogelijk is gebleken het digitaal procederen in alle
drie de rechtsgebieden bij de Hoge Raad in te voeren.
Digitaal procederen in strafzaken
Het digitaal procederen in strafzaken is bewust in twee stappen uitgevoerd. Eerst alleen
de reguliere strafzaken en ontnemingszaken, later de uitbreiding naar alle zaken.
Door de stapsgewijze invoering van digitaal procederen kon goed worden gevolgd wat
portaalgebruikers waarderen. In evaluaties worden eenvoud, gebruiksgemak,
betrouwbaarheid en 24/7 beschikbaarheid steeds als pluspunten van het portaal genoemd.
Ook is rekening gehouden met wensen vanuit de gebruikers. Zo is het bijvoorbeeld bij de
uitbreiding van het portaal naar alle strafzaken mogelijk gemaakt ook toegang te verlenen
voor gemachtigden (collega-advocaten en kantoormedewerkers).
Advocaten die in cassatie procederen, kunnen nu in alle strafzaken hun digitale dossier
inzien en stukken uploaden en downloaden. Bij het indienen van stukken, krijgt men een
ontvangstbevestiging zodat daar meteen zekerheid over is. Zodra iets wijzigt in het
digitale dossier, wordt automatisch een melding verstuurd via e-mail. Ook het zich stellen
in een zaak door advocaten loopt via het portaal.
Ketenaansluiting met gerechtshoven
Een belangrijke verbetering voor de administratie van de Hoge Raad is de ketenaansluiting
met de gerechtshoven. Ook deze is en wordt in fases ontwikkeld.
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5. Dienstverlening

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

Projecten 2020

Highlights resultaten 2020

1. Slachtofferportaal

Mijn Slachtofferzaak is live en ketenpartijen zijn aangesloten

2. Advocatenportaal

Analyse en ontwerp (1e aanleg) grotendeels afgerond en realisatie
gestart. Voor 2e aanleg is eind 2020 gestart, terwijl dit eigenlijk voor
2021 was gepland

Heeft u belangstelling voor een demo van het portaal?
Neem dan contact op via dicas@hogeraad.nl

Deze digitaliseringsdoelstelling is scherp afgebakend tot slachtoffers,
verkeersovertreders en advocaten (ook cassatie), alsmede het digitaal betekenen.
De projecten realiseren de dienstverlening voor deze doelgroepen één op één.
Aanvullend hierop wordt ook het Injus (portaal) vernieuwd conform de
Ketendoelarchitectuur.

3. Digitaal Loket Verkeer Ontwikkeling en aansluiting van functionaliteiten in het Digitaal Loket

De verwachting is dat met de huidige programmering de volledige doelstelling eind
2021 kan worden bereikt. Van de geplande projecten worden Advocatenportaal
(ondanks een vertraging t.g.v. de GPS release freeze), Digitaal Betekenen en Injus
afgerond in 2021. Op basis van de huidige inzichten worden de overige projecten in
2020 afgerond.

4. Digitaal Betekenen

De realisatie van de ICT-aanpassingen bij het OM en Logius is gestart
waardoor in 2021 gerechtelijke mededelingen via de Berichtenbox van
MijnOverheid aan de burger kunnen worden verstrekt; in dat kader is
ook een traject voor burgercommunicatie gestart

Voor Dienstverlening staan in 2020 zeven projecten met 25 mijlpalen in de portfolio.
Hiervan zijn er inmiddels 11 afgerond.

5. Injus

Injus (systeem verstrekking detentiegegevens aan afnemers binnen
en buiten de strafrechtketen) is nu van DJI, de grootste leverancier
van deze gegevens en partij die verantwoordelijkheid kan dragen naar
alle afnemers voor continuïteit levering. Ook is een langetermijnvisie
opgesteld waarlangs groei naar de Ketendoelarchitectuur (KDA) kan
worden gerealiseerd en waarmee geanticipeerd wordt op verwachte
toekomstige ontwikkelingen rondom verstrekking detentiegegevens

Verkeer gerealiseerd zodat internationaal, bedrijven en
verhuurmaatschappijen digitaal in beroep kunnen gaan

Als een procespartij bij een gerechtshof beroep in cassatie instelt, worden de registratiegegevens van de zaak via een ketenaansluiting doorgegeven aan de Hoge Raad.
Wanneer vervolgens een advocaat zich in het webportaal meldt, kan de advocaat meteen de
zaak opzoeken. De aansluiting met de hoven is heel waardevol, omdat de Hoge Raad en het
parket bij de Hoge Raad nu beter en directer zicht hebben op de zaken waarin cassatie is
ingesteld. Bovendien is er meteen de beschikking over alle zaakgegevens en dat is een voordeel
bij de behandeling van de zaak. De ambitie voor 2021 is om het volledige dossier vanuit het hof
digitaal aangeleverd te krijgen. Na behandeling van de zaak worden via dezelfde aansluiting
gegevens van de Hoge Raad doorgegeven aan de gerechtshoven. Hiervoor is een koppeling met
het CDD+ ingericht. Het arrest is meteen na de uitspraakzitting toegankelijk voor het
ressortsparket en het hof, zodat de tenuitvoerlegging direct na de uitspraak van de Hoge Raad
kan starten.

De digitaliseringsdoelstelling van Dienstverlening is dat de communicatie met de drie
doelgroepen (i.e. slachtoffers, advocaten, verkeersovertreders) en het digitaal
betekenen op een digitale wijze verlopen.

Op basis van de realisatie van de lopende projecten is de verwachting dat de geplande
mijlpalen in 2020/ begin 2021 alsnog worden gerealiseerd.

Bijdrage baten Dienstverlening aan de maatschappelijke effecten:
•
•
•
•

Geoptimaliseerde strafrechtspleging
Betere ondersteuning professional
Betere dienstverlening burger
Ander effect
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MijnSlachtofferzaak
De voortgang van uw zaak in één overzicht.
Vanaf het moment dat slachtoffers van een misdrijf aangifte doen bij de politie of zich
melden bij organisaties in het strafproces, ontvangen zij van verschillende organisaties
informatie over hun zaak. Al die informatie van Politie, Openbaar Ministerie,
Slachtofferhulp Nederland, Centraal Justitieel Incassobureau en Schadefonds
Geweldsmisdrijven is sinds 16 november 2020 voor het slachtoffer op één centrale plek
te vinden.
Dit idee dateert al van 2015 en is als ambitie door genoemde organisaties en
Slachtofferbeleid van MinJenV opgepakt. Eind 2017 is samen met de Justitiële
Informatiedienst en ICTU gestart met de uitwerking en realisatie van het online portaal
MijnSlachtofferzaak (voorheen Ketenbreed Slachtofferportaal).
Hier wordt aan de hand van een tijdlijn de voortgang van de zaak getoond en kunnen
slachtoffers alle ontvangen berichten van de organisaties eenvoudig terugvinden.
“Slachtoffers van bijvoorbeeld geweld, fraude of stalking hebben al genoeg aan hun hoofd.
Ze krijgen te maken met verschillende organisaties die allemaal hun eigen stukje
informatie sturen waardoor je al snel het overzicht kan kwijtraken. Daarom ben ik blij dat
we weer een extra stap hebben kunnen zetten om die mensen met een heftige ervaring
een beetje te ontzorgen.”, aldus minister Dekker (Rechtsbescherming).
In MijnSlachtofferzaak staat alle informatie overzichtelijk bij elkaar: de correspondentie
met de betrokken organisaties, informatie over de rechten van slachtoffers, de hulp
die zij kunnen krijgen en wat de verschillende organisaties voor slachtoffers doen.
Ook worden de antwoorden gegeven op veel gestelde vragen over het portaal.
Filters maken het eenvoudig om op afzender of gebeurtenis te sorteren en de nieuwste
berichten staan altijd bovenaan.
“Met deze eerste versie van MijnSlachtofferzaak zijn we nog niet klaar. In overleg met
slachtoffers en de ketenpartners zullen we blijven door ontwikkelen. Zo is de informatie
over de executiefase nog beperkt. Nabestaanden en naasten vinden op het portaal nu nog
een deel van de informatie over hun zaak. Dat willen we verder uitbreiden. Vanuit de pilot
fase hebben we relevante terugkoppeling gekregen van slachtoffers. Naast waardering
voor het gebruiksgemak en overzicht is er behoefte aan meer inhoudelijke (detail-)
informatie. Voor ons is dit zeer relevante informatie voor de doorontwikkeling”, aldus
Daan Otten, project- en programmamanager MijnSlachtofferzaak.

Dienstverlening
Terugblik (2)

Slachtofferportaal
MijnSlachtofferzaak (voorheen: Ketenbrede Slachtoffer Portaal (KbSP)) heeft als doel
slachtoffers van strafbare feiten zaak inhoudelijk te informeren, maar dan zodanig dat over
de strafrechtketen heen een samenhangend beeld ontstaat.
Het portaal zelf is gebouwd onder auspiciën van DGSenB. De aanlevering van gegevens
aan het portaal geschiedt per ketenpartner via een aansluit project.
Op 25 mei 2020 is het portaal voor een beperkte groep (circa 150 gebruikers) live gebracht.
Na deze succesvolle proef heeft Minister Dekker op 16 november 2020 het portaal
MijnSlachtofferzaak landelijk in gebruik genomen.
Alle informatie van Politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland,
Centraal Justitieel Incassobureau en Schadefonds Geweldsmisdrijven is sinds
16 november 2020 voor het slachtoffer op één centrale plek te vinden.

Advocatenportaal
Het vernieuwde advocatenportaal richt zich op veilige en efficiënte digitale
informatievoorziening tussen strafrechtadvocaten, OM en de Rechtspraak.
Het bestaande portaal voorziet in het verstrekken van documenten vanuit het OM en
Rechtspraak richting de advocatuur. Nieuw is de functie dat de advocatuur indieningen
(stellen, verzoeken) kan plaatsen in het portaal.
Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De planning is geraakt door de releasestop
voor GPS van juli 2020 t/m februari 2021. De realisatie en implementatie is verschoven
voor de eerste aanleg naar het derde en vierde kwartaal in 2021. Het project is om die
reden, eerder dan gepland, gestart met werkzaamheden voor de tweede aanleg.
Digitaal Loket Verkeer (DLV)
Het project DLV realiseert de vernieuwing van het Digitaal Loket van de CVOM, het portaal
voor het indienen van digitaal beroep door burgers en bedrijven.
De doorontwikkeling van het digitaal loket verkeer loopt voorspoedig. Nadat DLV is
gemigreerd naar de nieuwe Federatieve Service is de weg open gezet voor de
implementatie van de aansluiting van buitenlanders, bedrijven en verhuurmaatschappijen
op DLV (met toegang o.b.v. EIDAS en E-herkenning).
De realisatie van deze onderdelen is afgerond. De focus ligt de komende periode op het
verder uitbouwen van de koppeling van DLV op MAPS (Vernieuwing Mulderberoepen).

Digitaal Betekenen
Het project Digitaal Betekenen heeft tot doel het digitaal betekenen van gerechtelijke
mededelingen voor natuurlijke personen, op basis van elektronische overdracht, mogelijk te
maken. Voor de elektronische overdracht wordt gebruik gemaakt van een bestaande
voorziening, namelijk de Berichtenbox van MijnOverheid. Deze nieuwe vorm van betekenen is
aanvullend op de huidige papieren variant. Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase.
Dit jaar zijn de ICT aanpassingen bij het OM en MijnOverheid grotendeels gerealiseerd.
Ook is dit jaar een traject gestart voor burgercommunicatie.
In 2021 wordt in Q2 gestart met een praktijkproef, gevolgd door een landelijke uitrol.
Transitie Injus
Met dit systeem worden detentiegegevens verstrekt aan afnemers binnen en buiten de keten.
In lijn met de doelstellingen van het project heeft DJI per 15 juli het eigenaarschap van Injus
overgenomen van DGSenB. Daarmee is DJI ook opdrachtgever van Justid die Injus beheert.
Verder levert het project binnenkort een langetermijnvisie op. Deze beschrijft hoe Injus moet
worden aangepast, opdat het voldoet aan de Ketendoelarchitectuur en het zodanig wordt
opgezet dat snel en adequaat kan worden ingespeeld op de steeds veranderende vragen van
een toenemend aantal afnemers. In het verlengde hiervan onderneemt het project ook stappen
om de uniformiteit van de overeenkomsten en omgang met afnemers te vergroten.

Meerjarenagenda slachtofferbeleid
De ontwikkeling van MijnSlachtofferzaak is onderdeel van de meerjarenagenda
Slachtofferbeleid 2018-2021 van het Ministerie van Justitie & Veiligheid om slachtoffers
van criminaliteit een betere positie te geven in het strafproces.
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Quick scan Digitalisering van de Strafrechtketen
De Tweede Kamer heeft door Prof. Dr. (Lineke) Sneller van de Nyenrode Business
University een quick scan laten uitvoeren naar de digitalisering van de strafrechtketen.
Het doel van de quick scan was het helder krijgen welke onderwerpen expliciet benoemd
dienen te worden in de jaarlijkse voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer, gelet op
eerdere lessen met ICT-projecten (bijvoorbeeld commissie Elias).

Quick Scan
Digitalisering van de Strafrechtketen

Uitgebracht door:
Prof. dr. Lineke Sneller RC, Bureau voor Management & ICT
Uitgebracht aan:
Tweede Kamercommissie Justitie & Veiligheid

Datum en status
17 mei 2020 - Definitief

Programma
Digitalisering
Strafrechtketen

Rapportage
Januari tot en met juni 2020
Concept

Verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de partners in de strafrechtketen.

De quick scan van prof. dr. Lineke Sneller ’Digitalisering van de
Strafrechtketen’ is op 17 mei 2020 opgeleverd. In het rapport beschrijft
prof. Sneller de totstandkoming, doelstellingen en activiteiten van het
programma Digitalisering Strafrechtketen. Ze benoemt de risico’s voor
het (tijdig) bereiken van de doelstellingen en de budgettaire risico’s en
sluit af met een advies om tot halfjaarlijkse rapportages aan de Tweede
Kamer over te gaan.
Minister Grapperhaus en minister Dekker hebben in een brief aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal hun reactie
kenbaar gemaakt. De ministers onderschrijven in grote lijnen de
bevindingen. Het rapport helpt hen om de aansturing van het
digitaliseringstraject verder aan te scherpen en zij zullen het advies van
prof. Sneller om halfjaarlijkse rapportages aan de Tweede Kamer te
sturen dan ook overnemen. Deze rapportages zullen, conform het
advies, bestaan uit een gedeelte over de aanbodzijde, waarbij wordt
ingegaan op de afronding en oplevering van de applicaties en
voorzieningen, en een gedeelte over de landelijke ingebruikname van
deze applicaties en voorzieningen. In dit laatste gedeelte zal de
realisatie van de baten centraal staan en zal onder meer inzicht worden
gegeven in de geplande ingebruikname van de voorzieningen.

Financiële verantwoording
Meerjarenbegroting

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

Financiële verantwoording

2019:
49,4 M euro
20 projecten

2018:
14,2 M euro
9 projecten

2022

De halfjaarlijkse rapportage, over de periode januari tot en met juni 2020, is in september
opgesteld en ingediend bij het OGB op 23 september. De OGB heeft een positief advies
gegeven op de halfjaarrapportage (met bijlage) en deze doorgeleid aan de betrokken
bewindspersonen door tussenkomst van het BKB.

2020
Quick scan in het kort
+ Gestructureerde aanpak

- Niet (tijdig) bereiken van de doelstellingen

+ Meer transparantie en inzicht

- Budget risico OBE

+ Veel projecten lopen redelijk tot goed

- Aantal projecten lopen zorgwekkend

+ Governance heeft positieve consequenties
aansturing digitalisering

- Niet zichtbaar rekening gehouden met de
landelijke ingebruikname

2021-2022:
91,1 M euro
Ca.24 projecten

2021

2018

2019

2020

2021

2022

totaal

15 M
euro

50 M
euro

45 M
euro

45 M
euro

46 M
euro

201 M
euro

Bestedingen (realisatie) 2018-2019
In 2018 zijn 12 projecten en initiatieven gestart. In 2019 zijn ca. 55 projecten gestart.
Hiervan zijn 9 projecten afgerond in 2018 en 20 projecten in 2019.
De totale gerealiseerde uitgaven bedragen 14,2 M euro in 2018 en 49,4 M euro in 2019.
Een van de belangrijkste uitgevoerde projecten betrof het project Alle Zaken Digitaal
(22,1 M euro). Het project is conform planning en verwachting succesvol afgerond en de
implementatie loopt. Inmiddels is nagenoeg 99% van de strafzaken tussen OM en
rechtspraak gedigitaliseerd. Het gaat hier om digitalisering in de eerste aanleg.
Zo is het Hoger Beroep ondergebracht bij een ander project.
Bestedingen (realisatie) 2020
Het beschikbare budget voor 2020 is 45,1 M euro. De verwachte realisatie 202o komt
circa 1,0 M euro boven toegestaan kader uit.
Bestedingsplan 2021
Het Bestedingsplan 2021 en 2022, gebaseerd op het Strategisch projectenportfolio
2020-2022, is in juli goedgekeurd door het Ministerie van Financiën (IRF).

2020:
45,1 M euro
27 projecten

- Batenrealisatie (na programma)
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Samenstelling Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)
•
•
•
•
•
•
•
•

Wim van de Donk Onafhankelijk voorzitter BKB en rector Tilburg University
Henk van Essen Korpschef Politie
Gerrit van der Burg Voorzitter College van procureurs-generaal
Anneke van Dijk Directeur-generaal Rechtspleging en rechtshandhaving Ministerie JenV
DG/DGRR
Albert Hazelhoff Algemeen directeur CJIB en vertegenwoordiger Executieketen
Gonnie de Boer Wnd. directeur Directie Strafrechtketen bij Ministerie van JenV
Ellen Kiersch Directeur Wetgeving en Juridische zaken Ministerie JenV DWJZ/BMO
Henk Naves Voorzitter Raad voor de Rechtspraak

Vooruitblik
2021-2022

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

Strategisch Portfolio 2020-2022

Ondersteuning
• Jitske Janmaat Secretaris BKB en adviseur Directie Strafrechtketen

Het bereiken van dit resultaat laat onverlet dat er anno 2022 (behoudens andere
maatregelen) nog steeds sprake is van een deels verouderd systeemlandschap.
Een onderfinanciering van de informatievoorziening, de ICT en waarschijnlijk een
onderbezetting bij de (digitale) organisaties, vraagt om een structureel gefinancierde
ontwikkeling van de keteninformatievoorziening.
De strafrechtketen is één van de meest omvangrijke ketens van Nederland en het is niet
realistisch om te denken dat alle professionals na 2022 altijd volledig digitaal werken.
Dit vraagt, naast cultuur, om gewenning, vaardigheden en voorbeeldgedrag.

Samenstelling Opdrachtgeversberaad (OGB)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hans van der Vlist Onafhankelijk voorzitter OGB
Marc de Barse Programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen
Gonnie de Boer Wnd. directeur Directie Strafrechtketen bij Ministerie van JenV
Ric de Rooij Plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van JenV
Henkjan Derks Directeur Bedrijfsvoering & ICT Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Marjolein ten Kroode Procureur-generaal bedrijfsvoering Openbaar Ministerie
Herma Rappa-Velt Lid Raad voor de Rechtspraak
Michel Groothuizen Plaatsvervangend hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Henk Geveke Korpsleiding Politie Nederland
Fred van der Winkel President gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Ondersteuning
• Cor Franke Extern strategisch adviseur QA
• Maureen van Leeuwen Secretaris OGB
Colofon
Met het jaarverslag 2020 geeft het programma Digitalisering Strafrechtketen inzicht in de missie
en doelstellingen, bereikte en beoogde resultaten en legt financiële verantwoording af.
• Programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen: Marc de Barse
• Communicatie adviseur: Danielle de Kruijf-Bremer
Bezoekadres:
Huis van de Strafrechtketen, Graadt van Roggenweg 400, 3531 AH Utrecht

Dienstverlening
8,4%

Overig
4,6%

Duurzaam
digitaal stelsel
9,6%

Ketenvoorzieningen
17,0%

De voortgang van de digitalisering van de strafrechtketen kan niet los worden gezien
van de dynamische context waarbinnen het programma zich afspeelt. De (digitale)
wereld om ons heen verandert snel. Elke ketenpartner kent naast uitdagingen voor dit
programma ook haar eigen opgaven. Het organisatiebelang is daardoor niet altijd in lijn
met het ketenbelang. Dat vraagt om samenwerken in verbondenheid, zonder de eigen
verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen.

Papier
(zo veel mogelijk)
uit de keten
53,7%
Multimedia
6,7%

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar: PDSK@minjenv.nl
Meer informatie: https://www.strafrechtketen.nl/onderwerpen/informatievoorziening-verbeteren
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