
80		

voorziene	projecten	
	

Om	de	digitaliseringsdoelen	te	
halen	zijn	er	in	de	gehele	periode	
2018-2022	in	totaal	80	voorziene	
projecten	af	te	ronden.		

Programma		
Digitalisering	
Strafrechtketen	

2020	
	

Bijdrage	baten		
Digitalisering	Strafrechtketen		
aan	maatschappelijk	effecten	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Om	meer	zicht	te	krijgen	op	de	
ingebruikname	van	de	ontwikkelde	
applicaties	en	voorzieningen	en	de	
hiermee	verband	houdende	te	
realiseren	baten,	is	in	2020	baten-	
management	als	extra	activiteit	
opgenomen.	Op	hoofdlijnen	is	met	
een	diagram	inzichtelijk	gemaakt	
wat	de	bijdrage	is	van	de	baten	per	
digitaliseringsdoel	aan	de	
maatschappelijke	effecten.	

Maatschappelijke	effecten	

		Ander	effect	

		Betere	dienstverlening	burger	

		Betere	ondersteuning		professional	

	Geoptimaliseerde	strafrechtspleging				
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2021-2022		
	

verwachting	
	

De	verwachting	is	dat	in	2021	circa	
15	van	de	projecten	die	behoren	tot	
de	digitaliseringsdoelen		
‘Dienstverlening’	en	‘Papier	(zo	veel	
mogelijk)	uit	de	keten’	worden	
afgerond	en	dat	eind	2022	alle	
projecten	zijn	afgerond.	

2019		
	

Start	Programma		
Digitalisering	Strafrechtketen	

	

Sinds	juni	2019	geeft	het	
Programma	Digitalisering	
Strafrechtketen	geeft,	met	Marc	de	
Barse	als	programmadirecteur,	
invulling	aan	de	opgave	
‘Informatievoorziening’	met	als	
doel	de	informatie-uitwisseling	
tussen	de	partners	in	de	strafrecht-
keten	te	verbeteren.		
	

Het	beoogde	resultaat	is	een	
informatievoorziening,	die	ervoor	
zorgt	dat	de	juiste	informatie	
beschikbaar	is	op	het	juiste	
moment	en	bij	de	juiste	
verantwoordelijke.	

Bestuurlijk	Ketenberaad	(BKB)		

Architectuurraad	(AR)		

Portfolioraad	(PR)		

Programmadirecteur	(PD)		
	Digitalisering	Strafrechtketen	

Programmateam	 Klankbordgroep	(KDSK)		

Projecten	

Opdrachtgeversberaad	(OGB)		

2017	
	

Ketenplan	van	aanpak	
	

Eind	2017	heeft	het	Bestuurlijk	
ketenberaad	(BKB)	de	ambitie	van	
de	strafrechtketen	bepaald	en	drie	
geprioriteerde	opgaven	benoemd.		
Hier	is	later	een	vierde	opgave	aan	
toegevoegd.	

2016		

start		
gezamenlijk	ambitietraject		

	

Al	in	2016	is	het	gezamenlijke	
ambitietraject	gestart,	met	de	
vraag	waar	de	strafrechtketen	zich	
op	zou	moeten	richten.	De	uitkomst	
van	deze	‘ophaalfase’	van	het	
ambitietraject,	is	een	aantal	lijnen,	
op	basis	waarvan	de	keten	zich	
verder	zou	moeten	ontwikkelen.	

34		
	

ketenpartners	
	

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.	
	
Bron	model:	Masterdeck	Streefbeeld	

													Partners	
Zorgdomein,	gezondheids-			

							zorg,	onderwijs,	jeugdzorg,			
						vreemdelingenzorg,		
															hulpverlening	etc.	

CJIB,	DJI,	3RO,	RvdK		
Tenuitvoerleggen	

Voorkomen	
herhaling	

Politie	
Opsporen	

OM	
Vervolgen	 Rechtspraak	

Berechten	

Justid	

Preventie	

4		
	

geprioriteerde	opgaven		
	

De	vier	geprioriteerde	opgaven	zijn:		
1.  Doorlooptijden	
2.  Multiproblematiek	
3.   Informatievoorziening*	
4.  Modernisering	Wetboek	van	

Strafvordering	
	
*		Sinds	juni	2019	geeft	het	Programma	

Digitalisering	Strafrechtketen	invulling	aan	
de	opgave	‘Informatievoorziening’		met	als	
doel	de	informatie-uitwisseling	tussen	de	
partners	in	de	strafrechtketen	te	verbeteren.		

5		
	

digitaliseringsdoelen	
	

Het	programma	richt	zich,	naast	
Multimedia,	Papier	(zo	veel	
mogelijk)	uit	de	keten	en	Dienst-
verlening,	ook	op	de	ontwikkeling	
van	ketenvoorzieningen.		
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		
Digitalisering	Strafrechtketen	zich	
daarmee	op	5	digitaliserings-
doelen.	

Programma	Digitalisering	
Strafrechtketen	

1.	Duurzaam	digitaal					
					stelsel	

3.	Multimedia	

2.	Ketenvoorzieningen	

	4.	Papier	(zo	veel	mogelijk)			
						uit	de	keten		

5.	Dienstverlening	

55		
	

gestarte	projecten	
	

In	2019	zijn	ca.	55	projecten	gestart	
en	20	projecten	zijn	afgerond.		

200		

miljoen	euro		
	

De	ketenpartners	hebben	politieke	
steun	gekregen	voor	het	versterken	
van	de	keten.	Om	aan	de	opgave	
‘Informatievoorziening’	invulling	te	
geven,	heeft	het	kabinet	voor	de	
periode	2018-2022	een	bedrag	van	
ca.	200	M	euro	beschikbaar	gesteld.		

200		
M	euro	

2018	

start	
12	projecten	en	initiatieven	

	

In	2018	zijn	de	eerste	12	projecten	
en	initiatieven	gestart	om	de	
werkprocessen	in	de	strafrecht-
keten	te	digitaliseren.		
Voorbeelden	van	projecten	om	de	
werkprocessen	in	de	strafrecht-
keten	te	digitaliseren	zijn	de	
projecten	Alle	Zaken	Digitaal	(AZD),	
Multimedia	en	het	Ketenbreed	
slachtofferportaal	(zie	ook	resultaat	
2020:	MijnSlachtofferzaak).		
	
	
	
	
	
	
	

9		
	

projecten	afgerond	
	

In	2018	zijn	er	in	totaal	9	projecten	
afgerond	en	de	totale	gerealiseerde	
uitgaven	bedraagt		14,2	M	euro.	

60%		
	

projecten	afgerond	
	

Ondanks	de	forse	impact	van	
COVID-19	is	in	2020	ca.	60%	van	de	
in	totaal	80	voorziene	projecten	in	
de	periode	2018-2022	afgerond.		
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	volgde	de	transitie	naar	
‘verrichten’:	het	goed	uitvoeren	en	
afronden	van	de	projecten.	
	

99%		
	

nieuwe	strafzaken		
in	GPS	ingevoerd	

	

Het	resultaat	van	drie	jaar	
gezamenlijk	‘bouwen’	door	OM	en	
Rechtspraak	mag	er	wezen.	In	2020	
is	ca.	99%	van	de	nieuwe	strafzaken	
is	in	GPS	ingevoerd.	Al	deze	
strafzaken	gaan	hiermee	het	
digitale	werkproces	in.	

€	
	

49,4		
	

miljoen	euro	
	

De	gerealiseerde	uitgaven	in	2019	
bedragen	49,4	M	euro.	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.			

70%		
	

burgerberoepen	
	digitaal	ingediend	

	

Ruim	70%	(80.000)	burgerberoepen	
op	kleine	overtredingen	wordt	
digitaal	ingediend.	Het	project	
Digitaal	Loket	Verkeer	(DLV)	
realiseert	de	vernieuwing	van	het	
Digitaal	Loket	van	de	CVOM,	het	
portaal	voor	het	indienen	van	
digitaal	beroep	door	burgers	en	
bedrijven.		

50%		
	

cassaties	in	strafrecht		
gaan	digitaal	

	

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.		

4		
	

stappen	in	het	strafproces	
	

De	verschillende	organisaties	in	de	
strafrechtketen,	gericht	op	
opsporing,	vervolging,	berechting	
en	tenuitvoerlegging	van	straf-
rechtelijke	beslissingen,	werken	
samen	om	de	prestaties	in	de	
strafrechtketen	te	verbeteren.	
Zij	doen	dat	vanuit	hun	eigen	rol		
en	bevoegdheden	binnen	de	
rechtsstaat.	Belangrijk	onderdeel	
hiervan	is	het	digitaliseren	van		
de	strafrechtketen.	

Politieagent	 Officier	
van	Justitie	

Rechter	 Executie/nazorg	
begeleider	

16-11-20		
	

MijnSlachtofferzaak	live!	
	

Vanaf	het	moment	dat	slachtoffers	
van	een	misdrijf	aangifte	doen	bij	
de	politie	ontvangen	zij	van	
verschillende	organisaties	
informatie	over	hun	zaak.		
Al	die	informatie	van	Politie	
Nederland,	Openbaar	Ministerie,	
Slachtofferhulp	Nederland,	Centraal	
Justitieel	Incassobureau	(CJIB)	en	
Schadefonds	Geweldsmisdrijven	is	
vanaf	16	november	2020	voor	het	
slachtoffer	op	één	centrale	plek	te	
vinden.	In	de	persoonlijke	online	
omgeving	MijnSlachtofferzaak	
wordt	aan	de	hand	van	een	tijdlijn	
de	voortgang	van	de	zaak	getoond	
en	kunnen	slachtoffers	berichten	
van	de	organisaties	eenvoudig	
terugvinden.	

Slachtoffer	

Factsheet	Digitalisering	Strafrechtketen	
Overzicht	van	de	stappen	en	de	tot	nu	toe	behaalde	
(deel)resultaten	met	en	voor	de	ketenpartners	


