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Aanleiding en vraagstelling  

Dit onderzoek is voortgekomen uit de wens van het WODC en het ministerie van Veiligheid en 

Justitie om inzicht te krijgen in de keuzes die in andere landen zijn gemaakt bij het ontwerpen, 

invoeren en gebruiken van digitale informatie-uitwisseling in de strafrechtketen en de ervaringen 

daarmee. Zo mogelijk, wil men de resultaten van het onderzoek gebruiken voor de verdere 

ontwikkeling van digitaal werken in de strafrechtketen in Nederland. De doelstelling van dit 

onderzoeksproject is dan ook het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop het ontwerpen, invoeren 

en gebruiken van digitale informatie-uitwisseling in enkele andere landen is aangepakt.  

Op basis hiervan en in overleg met de opdrachtgever is het onderzoek gericht op de volgende 

onderzoeksvragen: 

 Welke keuzes zijn er in de gekozen landen gemaakt ten aanzien van vier onderwerpen (i.e. de 

toegepaste veranderingen in organisatie en werkprocessen van ketenpartners; de 

verantwoordelijkheid, betrokkenheid, regie en inbreng van de ketenpartners; de 

randvoorwaarden, waarborgen en veiligheidsvoorzieningen; de voorzieningen voor 

uitwisseling van digitale dossiers tussen ketenpartners) en wat waren de redenen daarvoor 

of overwegingen daarbij? 

 Welke zijn de opgedane positieve bevindingen met de gemaakte keuzes, indien relevant ook 

per ketenpartner? Waarom vindt men deze bevindingen positief? 

 Welke zijn de opgedane negatieve bevindingen met de gemaakte keuzes, indien relevant ook 

per ketenpartner? Waarom vindt men deze bevindingen negatief? 

 Zijn er in de onderzochte landen aanwijzingen, en zo ja welke, dat de gemaakte keuzes 

bijdragen aan doelen als die van Verbetering Prestaties Strafrechtketen (VPS)? 

De in het programma VPS voorgestelde doelstellingen zijn: 
o Meer strafzaken worden succesvol afgehandeld; 
o Meer veroordeelde personen ondergaan daadwerkelijk hun straf; 
o Verdachten worden sneller berecht; 
o Daders worden effectiever gestraft; 
o Belangen van slachtoffers krijgen een belangrijkere plaats in de strafrechtketen. 

 

Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat werkprocessen die verdeeld zijn over verschillende 

partners in een keten ten principale supply chain ketens zijn. Onder een supply chain verstaan we het 

geheel van organisaties die gezamenlijk werken aan de totstandkoming van een product of dienst. 

Typische partners in de strafrechtketen zijn de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de 

rechtbank(en) en organisaties in de executiefase van beslissingen, die samen zorg dragen voor de 

rechtshandhaving. Dit perspectief benadrukt de afhankelijkheid van organisaties van elkaar doordat 

iedere ketenpartner afneemt, verwerkt en/of toevoegt en levert aan de volgende schakel in de 

keten. Afstemming van de lever- en afleverrelaties is het ultieme doel van het vakgebied supply chain 

management. Dit is een relatief nieuw uitgangspunt met betrekking tot de bestudering van 

strafrechtketens.  

 

Theoretische achtergrond en voorstudie 

Een literatuurstudie ten aanzien van de toepassing van supply chain management binnen 

dienstverlenende organisaties en overheidsorganisaties levert de volgende inzichten op:  

 In elke keten, zowel in productie- als dienstensectoren, worden op abstract niveau vijf 

processen doorlopen: plan, source, make, deliver en return; 
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 In elke keten dienen organisaties goed met elkaar samen te werken. Integratie van en 

coördinatie tussen activiteiten en processen zorgen hiervoor. Het delen van informatie is 

belangrijk voor goede samenwerking; 

 De detailinrichting van een keten en de mate en wijze van integratie en coördinatie die 

passend zijn voor een individuele keten is context afhankelijk, onder meer van de sector 

waarin een keten actief is, van de organisaties die onderdeel uitmaken van die keten en van 

de medewerkers van deze organisaties;  

 ICT is belangrijk voor het optimaliseren van ketenprestaties. Tegelijkertijd kan de toepassing 

en implementatie van ICT lastig zijn en is het essentieel om in ieder geval aandacht te 

besteden aan de technische en organisatorische elementen zoals samenwerking in de keten, 

de infrastructuur, kennis van ICT, de IT strategie en wijze van implementatie;  

Teneinde beter inzicht te krijgen in de typische juridische werkprocessen en om bovenstaande 

inzichten beter te kunnen vertalen voor het onderzoek, is een beperkte voorstudie gedaan in de 

Nederlandse strafrechtketen. De inzichten vanuit literatuur en voorstudie hebben geleid tot het 

opstellen van een raamwerk dat de onderzoeksvragen en de theoretische inzichten combineert en 

daarmee de basis legt voor de dataverzameling, zie Tabel 1. 

 

Tabel 1 - Raamwerk voor dataverzameling en - analyse 

Aangedragen onderwerpen opdrachtgever Nadere invulling op basis van SCM literatuur en 

verkenning Nederlandse situatie 

De toegepaste veranderingen in organisatie en 

werkprocessen 

Plan, source, make, deliver (return): op welke manier 

ondersteunt de toegepaste wijze van digitalisering het 

ketenwerkproces, hoe is dit anders dan in de situatie voor 

de digitalisering? 

De verantwoordelijkheid, betrokkenheid, regie 

en inbreng van ketenpartners 

Wie was op welke wijze betrokken bij het plannen en 

coördineren van het digitaliseringsproces in de 

strafrechtketen en hoe veranderen wellicht door 

digitalisering de verantwoordelijkheden etc. in het 

ketenproces?  

De randvoorwaarden, waarborgen en 

veiligheidsvoorzieningen 

Digitalisering en: 

 Juridische infrastructuur 

 Informatie infrastructuur 

 Organisatie en keten infrastructuur 

De voorzieningen voor uitwisseling van digitale 

dossiers 

Technische voorzieningen (koppelingen, systemen etc.) 

Organisatorische voorzieningen (projectmanagement etc.) 

 

Methodologie 

Vier landen vormen de empirische basis voor dit onderzoek: Denemarken, Engeland, Oostenrijk en 

Estland. Deze landen zijn op basis van bestaande literatuur over gebruik van elektronische 

hulpmiddelen in Europese landen, gesprekken met Nederlandse deskundigen, overleg met 

opdrachtgever en begeleidingscommissie en beschikbare tijd gekozen. Voornaamste reden om deze 

vier landen te kiezen is dat deze landen een relatief hoog niveau van digitalisering leken te hebben. 

Op basis van het onderzoeksmodel is een interview protocol opgesteld. De vier landen zijn in de 

periode april-mei 2014 door steeds twee onderzoekers bezocht. Tijdens deze bezoeken zijn 

interviews gehouden, documenten verzameld en observaties (in rechtbanken en bij het OM) gedaan. 
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Daarnaast is aanvullend desk research gedaan en zijn een aantal voorbereidende telefonische 

interviews afgenomen. Voor een samenvattend overzicht van alle dataverzameling, zie Tabel 2. 

 

Tabel 2 - Totaal aantal en uren interviews, observaties en documenten per land 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 

In het rapport zijn in de hoofdstukken 4 tot en met 7 de resultaten per land in detail uitgewerkt, deze 

resultaten zijn weer gebaseerd op de Engelstalige landenrapporten welke zijn opgenomen in de 

bijlages bij het rapport. In deze samenvatting beperken we ons tot de antwoorden op de vier 

deelvragen en een aantal aanvullende waarnemingen en conclusies.  

 

Antwoord op onderzoeksvragen - Vergelijking van resultaten van vier Europese landen 

1. Welke keuzes zijn er in de gekozen landen gemaakt ten aanzien van de volgende vier 

onderwerpen 

 

1a. De toegepaste veranderingen in organisatie en werkprocessen van ketenpartners 

De gedetailleerde resultaten van elk van de vier landen laten grote verschillen zien in de mate waarin 

digitalisering gerealiseerd en georganiseerd is. Twee van de vier onderzochte landen staan in feite 

aan het begin, Denemarken en Oostenrijk. Zowel de mislukte projecten als de verder ontwikkelde 

projecten suggereren dat er verschillende opties bestaan: herontwerp van deelprocessen, interfaces 

en/of interne processen, of min of meer handhaven van bestaande werkprocessen of systemen en 

concentratie op de interfaces.  

 

Keuze voor integrale ketenbenadering 

Uit de geanalyseerde data blijkt dat de keuze voor het ketenperspectief en de daaraan gekoppelde 

veranderingen van werkprocessen en organisatie op alle niveaus als belangrijk worden gezien. Deze 

keuze moet duidelijk worden voor elke partner in de keten. Met andere woorden: elke partner in de 

strafrechtketen zal zich moeten realiseren dat een volgende ketenpartner bepaalde 

informatiebehoeften heeft waaraan de eerdere partner in de keten moet bijdragen. Dit 

ketenperspectief moet gestimuleerd worden.  

Voor het uitdragen en bewaken van de visie op ketenperspectief is een juiste aansturing van de 

keten van belang. Deze aansturing kan op verschillende manieren worden ingevuld: door het 

ministerie van Justitie, door een coördinerende minister (zie Engeland), door nauwe samenwerking 

tussen verschillende ministeries (zoals in Estland). Het belang van een focus op de keten als geheel is 

 Interviews Observaties Documenten 

aantal uur aantal uur aantal 

Denemarken 7 10 1 2 18 

Engeland 13 16 4 4 33 

Oostenrijk 7 7 4 4 9 

Estland 14 16 5 4 7 

Totaal 41 49 14 14 67 
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ook één van de inzichten waartoe men in Denemarken kwam na een mislukt digitaliseringsproject, 

het ketenperspectief vormt nu de basis en zal ook vertaald worden in de manier waarop toekomstige 

projecten ingericht gaan worden. Om het handelen naar deze visie te stimuleren zijn in Denemarken 

fora opgezet waarin vertegenwoordigers van alle ketenpartijen samenkomen. Dit lijkt enigszins op de 

aanpak van Engeland, waarin ook verschillende boards zijn opgezet waarin de ketenpartijen 

samenkomen. Vervolgens moeten projecten gestart worden vanuit doelstellingen voor de gehele 

strafrechtketen en zodanig worden ingericht dat er van alle partijen commitment en betrokkenheid 

is. Ook dienen ketenpartners beloond te worden voor het gedrag dat optimaal is voor de keten als 

geheel.  

 

Ondanks het feit dat een ketenvisie een belangrijke voorwaarde is voor het slagen van 

ketendigitalisering lijkt dit in de praktijk lastig van de grond te komen doordat historisch en vanuit de 

gedachte van autonoom werkende organisaties, de diverse partners veelal denken vanuit de eigen 

organisatie en hiërarchie, eigen doelstellingen, eigen budgetten en werkprocessen. Dit vormt een 

belemmering bij invoering van een ketenbenadering in de strafrechtketen. 

Op operationeel niveau kan een ketenperspectief worden gestimuleerd door (een keuze voor) 

standaardisatie in de over te dragen informatie. Dit is bijvoorbeeld te zien in Engeland, waar een 

standaard vorm voor een dossier is ontwikkeld met daarin alle informatie die voor de verschillende 

ketenpartners noodzakelijk is. In Estland heeft men ervoor gekozen alle informatiesystemen te 

koppelen en automatische meldingen te versturen wanneer de ene ketenpartij van de andere 

informatie of documentatie nodig heeft. Op deze manier zijn de wederzijdse afhankelijkheden in de 

keten inzichtelijk gemaakt.  

 

Organisatie en operationele werkprocessen 

In de vier landen zijn weinig veranderingen in organisatie van de ketenpartners te zien geweest die 

het gevolg waren van digitalisering. Het lijkt er eerder op dat doordat zich veranderingen voordeden 

in de wijze waarop het rechtssysteem was georganiseerd, dit mogelijkheden bood om 

digitaliseringsinitiatieven op te starten. De taakverdeling tussen de ketenpartners is door de 

digitalisering niet gewijzigd. Wel geven ketenpartners in de landen aan dat de koppeling tussen de 

verschillende partners sterker is, omdat informatie sneller wordt overgedragen, waardoor 

bijvoorbeeld snellere bijsturing in de werkprocessen mogelijk is. 

Concrete veranderingen in werkprocessen betreffen, naast het versturen van documenten via 

digitale dragers, het automatisch toewijzen van zaken aan ofwel het OM (Engeland en Oostenrijk) of 

aan rechters (Estland). Daarnaast is het opvallend dat in alle landen, naast de gedigitaliseerde 

documentenstroom nog altijd een papieren documentenstroom blijft bestaan binnen (bepaalde 

delen van) de strafrechtketen. In Oostenrijk als gevolg van de wens van de rechters om op papier te 

blijven werken en in Estland en Denemarken omdat voor de wet het papieren dossier nog altijd als 

het origineel wordt beschouwd. 

 

Overige keuzes: doelen en automatiseringsfilosofie 

De mate van succes van een digitaliseringsinitiatief wordt niet zozeer door het nagestreefde doel van 

digitalisering bepaald, maar door de juiste IT-ondersteuning en projectorganisatie en het waarborgen 

van het eigen karakter van de ketenpartners. Digitaliseringsinitiatieven worden opgestart om een 

scala aan onderliggende doelen te bereiken. De primaire doelen verschillen van vooral meer 

efficiëntie/kostenverlaging (Engeland) tot het verhogen van tevredenheid van de professionals in de 

keten (Oostenrijk) of betere dienstverlening aan de burger door middel van betere 

informatieverschaffing en digitale toegankelijkheid van informatie rond het strafrechtproces 

(Estland). Verschillende doelen lijken te leiden tot verschillende keuzes ten aanzien van de focus, 
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wijze en uitrol van digitalisering. Elk van de onderliggende doelen kan leiden tot een succesvolle 

vorm van digitalisering zolang de juiste IT-ondersteuning en projectorganisatie wordt gevonden om 

de gestelde doelen te realiseren. 

 

Als laatste punt rond werkprocessen valt de automatiseringsfilosofie en de zelfstandigheid van de 

diverse partners te noemen. De resultaten lijken erop te wijzen dat werkprocessen en de 

digitalisering ervan, het eigen karakter van het werk binnen elke ketenpartner moeten respecteren. 

Het creëren van één oplossing doet te weinig recht aan de verschillen tussen de organisaties. Waar in 

Denemarken werd gestreefd naar het vervangen van bestaande systemen en in Oostenrijk er nog 

geen duidelijk idee bestaat over die vervanging, blijven in Engeland en Estland ketenpartners gebruik 

maken van de eigen informatiesystemen. Deze verschillende systemen zijn in Engeland door een 

groot aantal verbindingen met elkaar verbonden. In Estland is één centrale architectuur ontwikkeld 

waar alle bestaande systemen op aansluiten, waardoor deze met elkaar kunnen communiceren. De 

combinatie van het eigenaarschap over het eigen systeem en tegelijkertijd het inbrengen van een 

ketenperspectief en creëren van afhankelijkheden en uitwisselingsmogelijkheden tussen de 

ketenpartners, lijkt in deze landen tot succesvolle digitalisering geleid te hebben.  

 

1b. De verantwoordelijkheid, betrokkenheid, regie en inbreng van de ketenpartners 

De verantwoordelijkheid en regie zijn verschillend ingevuld in de onderzochte landen. . Deze invulling 

levert niet direct een oorzaak voor het succesvol zijn of falen van digitalisering. In Oostenrijk en 

Estland ligt de verantwoordelijkheid en regie van digitaliseringsprojecten bij het ministerie van 

Justitie. In Estland werkt dit ministerie nauw samen met andere ministeries, terwijl in Oostenrijk het 

ministerie van Justitie onafhankelijk van het ministerie van Binnenlandse zaken opereert. In 

Engeland, en in mindere mate in Denemarken, was een belangrijke rol weggelegd voor het OM, deze 

ketenpartij heeft het initiatief genomen tot het opzetten van de digitaliseringsprojecten, terwijl in 

een later stadium de regie ook daar is overgenomen door een minister. Ondanks alle verschillen 

tussen landen, speelt het Openbaar Ministerie overal een centrale rol in het tot stand komen van het 

strafdossier en de daaraan te stellen eisen qua vorm en inhoud. Deze centrale rol lijkt in Engeland en 

Denemarken vertaald te zijn naar een centrale rol in het initiëren van digitalisering rondom het 

strafrechtdossier.  

 

In alle landen blijkt de afstemming met en digitalisering van informatie-uitwisseling met de rechtbank 

in de praktijk lastig te verlopen. In Engeland wachten de rechtbanken totdat de rest van de keten is 

gedigitaliseerd, zodat ze daar gemakkelijk op kunnen aansluiten. Dit geldt ook voor Denemarken. In 

Estland waren de rechtbanken vanaf het begin betrokken bij de digitale informatie-uitwisseling. 

Echter, ook daar is het informatiesysteem van de rechtbanken pas recent geschikt gemaakt om 

dossiers digitaal te kunnen bewerken. In Oostenrijk lijken de rechters het minste behoefte te hebben 

aan digitalisering, zoals blijkt uit het compromis dat is gesloten tussen het ministerie van Justitie en 

afgevaardigden van de rechtbanken waarin is bepaald dat rechters na de komst van een digitaal 

dossier de mogelijkheid zullen behouden om met een papieren dossier te werken.  

 

Projectmanagement 

Gegeven de stand van de digitalisering, is er met name ook aandacht geweest voor zaken rondom 

projectmanagement. Verschillende landen hanteren verschillende keuzes met betrekking tot 

betrokkenheid en regie van de ketenpartners en de ministeries in digitaliseringsprojecten. Gebrek 

aan regie en betrokkenheid vanuit het ministerie heeft in Denemarken negatieve effecten gehad op 

het project om vanuit het vernieuwen van het politiesysteem de gehele keten te digitaliseren, terwijl 

anderzijds daar ook succesvolle lokale initiatieven (dus vrijwel zonder regie) hebben plaatsgevonden. 
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In Oostenrijk, Estland en Engeland bepaalt het ministerie (of de minister) welke stappen worden 

gezet. Daarnaast initieert het ministerie in deze landen ook de betrokkenheid van ketenpartners. 

Betrokkenheid van de ketenpartners in Engeland, Oostenrijk en Estland is gegarandeerd doordat er 

op verschillende niveaus divers samengestelde overlegorganen en commissies zijn ingericht. 

Denemarken lijkt nu een soortgelijke structuur te gaan volgen met breed opgezette 

begeleidingscommissies. In Oostenrijk worden het OM en rechtbanken betrokken doordat zij 

adviezen en aanbevelingen kunnen doen voor de onderwerpen waarop het ministerie van Justitie het 

beleid uitzet. Het blijft uiteindelijk het ministerie dat de keuzes en vervolgstappen bepaalt. In Estland 

zijn onder regie van verschillende samenwerkende ministeries een groot aantal werkgroepen 

ingezet, één voor elke fase van ontwikkeling en implementatie. Overeenkomst tussen al deze 

werkgroepen in Estland is dat er altijd is gekozen voor een combinatie van technici/IT-specialisten, 

eindgebruikers en projectorganisatie. 

 

Rol van overige ketenpartners  

In dit onderzoek hebben we ons beperkt tot het ketenproces tot en met de rechtbank. Tegelijkertijd 

hebben we laten zien dat ook informatie-uitwisseling met advocaten digitaal plaatsvindt, zowel in 

Engeland (door beveiligde email), Oostenrijk (via ELC) als Estland (via Public E-File). De voorzieningen 

die gebruikt worden voor communicatie met de verdediging besteden veel aandacht aan beveiliging. 

Om burgers en advocaten te stimuleren gebruik te maken van digitale informatie-uitwisseling zijn in 

zowel Oostenrijk als Estland de griffiegelden bij digitaal werken verlaagd, in beide landen is 

uiteindelijk ook bij wet vastgelegd dat informatie digitaal uitgewisseld moet worden.  

 

Rol van ICT bedrijven 

Hoewel IT-bedrijven geen ketenpartner zijn, is de wijze waarop hun rol gedefinieerd is, van belang is 

voor het welslagen van digitalisering. Daarnaast lijkt het voordeel op te leveren wanneer met 

bestaande, bewezen systemen als startpunt neemt bij digitalisering.  

 

In Denemarken is de rol van het externe IT-bedrijf, mede door het ontbreken van betrokkenheid en 

kennis bij partijen binnen de strafrechtketen, veel te groot geworden ten opzichte van de rol van de 

ketenpartijen. Hierdoor werd het project meer een IT-project en ging budgetoverschrijding gepaard 

met achterblijvende prestaties van het IT-systeem. Engeland heeft gewerkt met een langdurig 

contract, waarbij het ingehuurde bedrijf belang heeft bij goed werkende systemen. In Estland maakt 

men gebruik van zowel een interne IT-organisatie als van externe partijen. Deze laatsten zijn 

betrokken vanuit de redenering dat er op die manier niet vanaf nul begonnen hoeft te worden met 

het ontwikkelen van nieuwe systemen. Wanneer nieuwe systemen nodig zijn, worden deze 

ingekocht bij private organisaties, maar daarnaast ook weer aangepast door de interne IT-organisatie 

waar nodig. Als een benodigd systeem niet te koop is, wordt het ontwikkeld door de interne IT-

organisatie. Op deze manier lijkt Estland een balans te zoeken naar het zo efficiënt en effectief 

mogelijk inzetten van diverse partijen rondom digitaliseringsprojecten, waarbij zowel de publieke IT-

organisatie als private IT-ondernemingen worden gestimuleerd toe te werken naar goed presterende 

systemen. In Oostenrijk is voornamelijk de interne IT-organisatie van de overheid betrokken bij de 

ontwikkeling van digitaliseringsprojecten.  

 

1c. De randvoorwaarden, waarborgen en veiligheidsvoorzieningen 

Hoewel er expliciet gevraagd is naar organisatorische, technische en juridische aspecten die rondom 

digitalisering geregeld moesten worden, hebben geïnterviewden met name de nadruk gelegd op 

organisatorische en projectmanagementzaken. Daarmee lijkt de organisatorische afstemming en 

coördinatie een belangrijke voorwaarde te zijn voor het slagen van een digitaliseringsproject, en 
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wordt dit wellicht zelfs als belangrijker ervaren dan de precieze wijze van technische beveiliging of de 

juridische waarborgen in digitaal uit te wisselen documenten.  

 

Randvoorwaarden: veiligheid  

Veiligheid van informatieoverdracht speelt een rol, maar niet in alle landen even prominent. Context 

en mate van digitalisering per land maken het beeld op dit aspect zeer wisselend. In een aantal 

landen is hierover nog geen keuze gemaakt, vanwege het feit dat invoering van systemen tijdelijk is 

gestopt (Denemarken) of men nog in de analysefase zit (Oostenrijk). In Engeland zijn met name 

keuzes gemaakt op basis van pragmatische overwegingen, zoals bij de keuze voor een systeem voor 

beeldopslag, maar niet op basis van veiligheid. In Estland heeft men wel veel aandacht besteed aan 

veilige informatie-uitwisseling en is er in een groot project rondom e-Government een informatie-

uitwisselingsinfrastructuur ontwikkeld waar ook onderdelen van de strafrechtketen gebruik van 

maken sinds informatie-uitwisseling daar digitaal is vormgegeven. In de uitwisseling van informatie 

met advocaten besteedt men wel veel aandacht aan veiligheid. Zoals eerder gezegd maakt men in 

Engeland hiertoe gebruik van beveiligde e-mail, in Oostenrijk van een overheid breed 

communicatiesysteem en in Estland van de hierboven beschreven beveiligde infrastructuur. 

 

Juridische voorzieningen 

Specifieke juridische voorzieningen zijn er wel, maar die verschillen in de mate van detail. In 

Engeland is de interpretatie van de wet iets ruimer en de aanpassingen in de eisen aan het 

strafrechtsdossier bleken veelal, bijna toevallig, goed te passen bij een digitaal dossier. In Estland is 

bewust voor een duidelijke omschrijving gekozen en is specifiek vastgelegd welke soorten informatie 

digitaal beschikbaar moeten zijn, voor wie en hoe met deze digitale informatie omgegaan dient te 

worden. Ook in Oostenrijk heeft men wetgeving ten aanzien van digitale informatie-uitwisseling 

binnen de gehele publieke dienstverlening zodanig opgesteld dat deze op zowel fysieke als digitale 

informatiedragers van toepassing is. Denemarken is nog niet in het stadium van wetsaanpassingen 

c.q. juridische aanpassingen gekomen. In alle landen is de wetgeving aangepast op het moment dat 

dat nodig was, bijvoorbeeld omdat men ergens tegenaan liep wat op dat moment niet goed of 

eenduidig geregeld bleek. Een voorwaarde die zowel uit wetgeving (Estland, Denemarken) en vanuit 

de voorkeuren van professionals (Oostenrijk) voortkomt, is het blijvende gebruik van het papieren 

strafrechtdossier, met name in de rechtszaal. Het is mogelijk dat er door de geïnterviewden minder 

concrete zaken rondom juridische voorzieningen naar voren zijn gebracht omdat de rechtbanken nog 

altijd gebruik maken van het papieren dossier en men daarom nog niet aangelopen is tegen 

juridische zaken die pas gaan spelen als een zaak uitsluitend met een digitaal dossier ter 

terechtzitting komt.  

 

Wettelijk kader en strafrechtdossier 

De functie van het dossier in de strafrechtketen lijkt, in combinatie met het – naar eigen zeggen - 

bestaande vertrouwen tussen ketenpartners, te beïnvloeden in welke mate er behoefte is aan zaken 

als (digitale) handtekeningen en waarborgen.  

 

In de onderzochte landen zijn geen wetten of anderszins vastgelegde voorwaarden naar voren 

gekomen ten aanzien van authenticiteit, integriteit en/of compleetheid van informatie die het 

strafrechtdossier moet omvatten. Dit is deels terug te leiden naar de rol van het dossier in de 

strafrechtketen. In Oostenrijk en Estland wordt op basis van de inhoud van het dossier, in combinatie 

met ter terechtzitting gehoorde mondelinge en andere getoonde bewijzen, toegewerkt naar een 

uitspraak. De rechter is voorafgaand aan de zitting bekend met de inhoud van het dossier en kan de 

vragen die hij ter zitting wil stellen aan de getuige(n)/verdachte(n) aan de hand daarvan 
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voorbereiden. In Engeland (en in iets mindere mate in Denemarken) speelt het dossier met name een 

rol in de voorbereiding op de zitting voor de aanklager en de verdediging. De rechter is in de meeste 

zaken voorafgaand aan de zitting niet op de hoogte van de inhoud van het dossier, de zaak moet dus 

in zijn geheel gepresenteerd worden ter zitting. Tegelijkertijd lijkt ook het vertrouwen dat 

ketenpartners hebben in elkaars werkzaamheden invloed te hebben op het al dan niet bij wet 

regelen van voorwaarden als authenticiteit. Zo wordt in Oostenrijk geaccepteerd dat digitale 

documenten die het OM van de politie ontvangt geen handtekening bevatten, omdat men weet dat 

dit document van de politie afkomstig is. Ook kan men, indien gewenst, via het systeem ELC 

achterhalen vanaf waar een document verstuurd is. Een soortgelijke situatie doet zich voor in 

Engeland.  

 

1d. De voorzieningen voor uitwisseling van digitale dossiers tussen ketenpartners 

Op dit punt is een veelheid aan opties gekozen, blijkt uit onze resultaten. Uitwisseling wordt 

gerealiseerd door nieuwe systemen, door koppelingen tussen bestaande systemen, of door elders 

ontwikkelde bestaande systemen die worden aangepast aan de wensen van de strafrechtketen. 

De gekozen voorzieningen werken in alle landen toe naar het streven om data niet meer dubbel te 

hoeven invoeren, waardoor fouten gereduceerd zullen worden en er minder (administratieve) 

werkzaamheden verricht hoeven te worden.  

 

Gebruik bestaande IT-systemen 

In Engeland is voor het moment bewust gekozen om bestaande systemen te handhaven inclusief 

definities van data en datastructuren, in ieder geval in de digitalisering die plaatsvindt tussen de 

politie en het OM. De uiteindelijke doelstelling is wel om toe te werken naar een platform dat door 

alle partijen gebruikt kan worden. In Estland is ook gekozen voor het handhaven van bestaande 

systemen, maar zijn deze door middel van een centrale aanpak en centrale database aan elkaar 

gekoppeld. 

 

Geïntegreerd dossier versus documenten uitwisseling 

De huidige situatie in alle vier de landen is dat de systemen en architecturen die op dit moment 

worden gebruikt voor digitale uitwisseling allen niet in staat zijn een geheel dossier tussen de ene en 

de andere ketenpartner uit te wisselen. Alle systemen sturen individuele documenten over (die al 

dan niet gezamenlijk worden overgestuurd, maar niet in de vorm van één dossier), waar de volgende 

(of laatste) ketenpartner dan weer een compleet dossier van dient te maken. De doelstelling is, zeker 

in Engeland, om toe te werken naar een geïntegreerd digitaal dossier dat men in de rechtbank op 

verschillende wijzen kan organiseren (chronologisch, per getuige, per type bewijs, etc.) en waarin 

men aantekeningen kan maken, maar een dergelijk dossier bestaat nog niet.  

 

Digitaal bewijs 

In toenemende mate is (een deel van) het bewijsmateriaal digitaal. In Engeland werkt men toe naar 

een informatie database waarin digitaal bewijsmateriaal in de vorm van foto’s en video’s wordt 

opgeslagen door de politie. Andere ketenpartners kunnen deze database raadplegen. In andere 

landen zijn dergelijke initiatieven in de resultaten niet naar voren gekomen. 

 

Organisatorische voorzieningen 

In de benodigde organisatorische voorzieningen komen verschillende van de al eerder besproken 

inzichten tezamen. Zo komt in alle landen naar voren dat een ketenperspectief essentieel is, maar 

het tegelijkertijd belangrijk is dat betrokken partijen bestaande voorzieningen, werkprocessen en 

informatiesystemen behouden (Estland, Oostenrijk, Engeland). Daarnaast willen alle ketenpartijen 
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betrokken worden en hun behoeften en wensen gereflecteerd zien in de uiteindelijk te 

implementeren systemen en databases (Engeland, Oostenrijk, Estland). Dit lijkt te pleiten voor een 

opzet van digitalisering waarin de nadruk ligt op organisatorische en IT gerelateerde interfaces en 

daarmee samenhangende wetgeving.  

 

2. Welke zijn de opgedane positieve bevindingen met de gemaakte keuzes, indien relevant ook per 

ketenpartner? Waarom vindt men deze bevindingen positief? 

Uit het voorgaande blijkt dat een keuze voor ketenintegratie en een daarop gerichte visie, 

ondersteund door adequaat projectmanagement, betrokkenheid en visie vanuit ministeries en 

gesteund door breed samengestelde overlegorganen op hoog niveau bijdragen aan succes en 

positieve ervaringen van de betrokken ketenpartners.  

 

Adequaat projectmanagement en invoering 

Adequaat projectmanagement en adequate invoering lijken bij te dragen aan een positieve perceptie 

van betrokkenen. Zo werden in Oostenrijk, met betrekking tot het project EliAs, de uitgevoerde 

testfase, het gebruik van flexibelprogrammeren en stap voor stap uitrol van de applicatie als positief 

ervaren.  

 

Decentrale zelfstandigheid 

Een andere positieve ervaring lijkt dat de diverse ketenpartners het waarderen als er voor wordt 

gekozen dat eigen werkprocessen en systemen gehandhaafd kunnen worden, binnen het kader van 

een meer geïntegreerde strafrechtketen. Onderdeel daarvan is dat standaardisatie van de over te 

dragen informatie en de daaraan gekoppelde IT-hulpmiddelen adequaat geregeld is. Succesvolle 

digitalisering sluit dan ook nauw aan bij de wensen en eisen van de gebruikers. In zekere zin is de 

(voorlopige) keuze van Oostenrijk om de wensen van de professional centraal te stellen dan ook niet 

heel erg vreemd.  

 

Transparantie en gelijkwaardigheid door digitalisering 

Meer specifieke naar voren gebrachte positieve bevindingen hebben betrekking op uitkomsten die 

ervaren worden door de geïnterviewden. Wanneer technische voorzieningen leiden tot meer 

overzicht (Estland), zicht op zaken in de keten (Estland) of op de eigen werkzaamheden (rechters in 

Estland, OM in Oostenrijk), wordt digitalisering en de inzet van IT als positief ervaren, ook omdat 

men meer gelijkwaardigheid voelt tussen ketenpartners. Dit leidt tot het gevoel dat de processen 

onder controle blijven van de betrokken professionals, die daaraan veel belang hechten. Ook 

wanneer zaken automatisch worden toegewezen door middel van een rekenmodel op basis van 

bijvoorbeeld capaciteit en specialistische kennis zien betrokkenen dit als positief (OM in Engeland en 

Oostenrijk, rechters in Estland).  

 

Gebruiksvriendelijkheid en ondersteuning door IT 

Gebruiksvriendelijkheid van systemen of applicaties leidt tot positieve bevindingen (Estland, 

Oostenrijk), wat aansluit bij alle literatuur op het gebied van automatisering/digitaal werken. Hieraan 

gekoppeld is dat de rol van IT daadwerkelijk ondersteunend moet zijn evenals de rol van de IT-

bedrijven. Engeland en Estland zijn hiervan de voorbeelden. Een leidende rol vanuit de betrokken IT-

organisatie past hier niet bij.  

 

Acceptatie en gebruik 

In Estland, Engeland en Oostenrijk is men positief over de mate waarin de verschillende 

informatiesystemen worden gebruikt voor digitale overdracht van documenten en informatie. Niet 
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zozeer de uitkomsten van het gebruik maar de mate van het gebruik is daarbij referentiepunt en 

gebruikscijfers zijn groeiend.  

 

3. Welke zijn de opgedane negatieve bevindingen met de gemaakte keuzes, indien relevant ook 

per ketenpartner? Waarom vindt men deze bevindingen negatief? 

De naar voren gebrachte negatieve bevindingen hebben met name betrekking op (gebrek aan) 

gemaakte keuzes en minder op negatieve ervaringen met digitalisering zelf.  

 

Op projectmanagementgebied zijn de bij vraag 2 genoemde positieve punten ook direct de negatieve 

punten: het ontbreken dan wel niet kiezen voor een duidelijke visie en ondersteuning, gebrek aan 

commitment en geringe bijdrage vanuit verschillende geledingen op hoog niveau leiden tot 

negatieve ervaringen, slechte resultaten en het te makkelijk niet accepteren van gekozen 

oplossingen, zoals de Deense casus leert.  

 

Inadequate organisatie en werkprocessen 

De organisatorische inbedding is van groot belang voor het slagen van digitaliseringsinitiatieven. 

Digitalisering moet onderdeel worden van de wijze waarop de keten werkt en niet als een 

additioneel werkproces worden opgetuigd. Zo worden doublures voorkomen en werkprocessen 

gestroomlijnd. Terwijl enerzijds de zelfstandigheid en autonomie van de professionals moet worden 

bewaakt, is het geheel en al onveranderd laten van de bestaande processen en het één-op-één 

overzetten van oorspronkelijke (papieren) processen naar een onveranderde digitale situatie 

(Oostenrijk en Denemarken) niet succesvol. Hiermee wordt de informatieoverdracht tussen 

organisaties niet voldoende verbeterd. Dit wordt nog erger als het volledige papieren proces in stand 

blijft (Denemarken). Ten slotte is communicatie over het ketenproces van belang: uit te voeren 

activiteiten worden al snel als overbodig werk ervaren wanneer onvoldoende duidelijk wordt 

gemaakt dat elders in de keten hierdoor werk wordt bespaard. 

 

Training en opleiding 

Om de implementatie te laten slagen is het van belang voldoende aandacht te besteden aan testen 

en het trainen van eindgebruikers. Zowel in Oostenrijk als in Denemarken bleek dat gebrek aan 

ondersteuning van trainers (trainingsfaciliteiten, testomgevingen) of het trainen van eindgebruikers 

kan leiden tot negatieve ervaringen met de systemen, met name omdat gebruikers hierdoor de 

ontwikkelde systemen niet ten volle kunnen benutten. 

 

4. Zijn er in de onderzochte landen aanwijzingen, en zo ja welke, dat de gemaakte keuzes bijdragen 

aan doelen als die van Verbetering Prestaties Strafrechtketen (VPS)? 

 

Weinig kwantitatieve data beschikbaar 

Op dit punt heeft ons onderzoek weinig harde inzichten opgeleverd, omdat de onderzochte landen 

weinig tot geen gegevens hebben op dit gebied. Men weet de uitkomsten van digitalisering niet te 

meten, of vindt het lastig om een directe (objectieve) relatie te leggen tussen initiatieven en 

uitkomsten in de keten. Deels, zoals in Engeland, ligt het primaire doel van digitalisering ook op 

kostenreductie en efficiëntie. Deels zijn er geen effecten, vanwege het achterblijven van de 

implementatie. Ten slotte is Estland meer gericht op dienstverlening aan de burger dan op andere 

effecten. In Estland is men wel gericht op het versnellen van de afhandeling van zaken en het 

verbeteren van de kwaliteit en wil men hier ook rapportages over kunnen genereren. Echter, deze 

mogelijkheid is op dit moment nog in ontwikkeling en men is (nog) niet in staat om resultaten van de 
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digitalisering te laten zien. De VPS doelen zijn eigenlijk alleen in de nieuwe doelstellingen van 

Denemarken expliciet terug te vinden, maar daar nog niet bereikt.  

 

Positieve percepties ten aanzien van verbeteringen 

Ervaringen van geïnterviewden geven wel aanwijzingen over verbeterde prestaties in de 

strafrechtketen. Met betrekking tot het succesvol afhandelen, of door laten stromen van strafzaken, 

zijn er in Oostenrijk aanwijzingen dat door een wetswijziging en daaruit voortvloeiende strengere 

controle van officieren van justitie op het vooronderzoek, meer zaken gelegitimeerd worden 

afgebroken en er ook meer zaken bij het OM terecht komen. In Engeland komen meer zaken voor de 

rechter doordat het OM verplicht is het vooronderzoek van de politie te controleren. In Estland is er 

door het geautomatiseerd vullen en monitoren van strafbladen en betere informatievoorziening van 

en naar de politie een betere controle op de straffen die ten uitvoer gelegd moeten worden. 

Automatische allocatie van zaken in Engeland, Estland en Oostenrijk, leidt al tot een meer evenredige 

verdeling van zaken waardoor capaciteit beter wordt benut. In Oostenrijk heeft de automatische 

allocatie zich ontwikkeld van puur toewijzen op beschikbare capaciteit tot toewijzen op basis van 

expertise. Dit zou ertoe kunnen leiden dat meer zaken door de daarin gespecialiseerde personen 

worden opgepakt, die deze zaken effectiever afhandelen. In Estland is het ontwerp van E-File 

gestoeld op het bereiken van transparantie, voor zowel partijen in de keten als voor de burger. Het 

publieke deel van E-File geeft burgers inzicht in de strafzaken waarbij zij betrokken zijn. Voor 

slachtoffers geeft dit systeem daarmee inzicht in de vorderingen in de strafzaak en ook in de straf die 

de dader uiteindelijk opgelegd krijgt.  

 

Aanvullende waarnemingen en conclusies 

Het onderzoek heeft een aantal interessante thema’s opgeleverd, die enigszins buiten de 

hoofdvragen vallen. Tegelijkertijd waren deze thema’s van belang bij of hadden zij invloed op 

digitalisering in de strafrechtketen in de vier onderzochte landen.  

 

Achterblijvende digitalisering 

Een eerste aanvullende conclusie is dat digitalisering in de onderzochte landen nog matig is 

ontwikkeld. Zowel Denemarken als Oostenrijk hebben nog weinig bereikt of gedaan op het gebied 

van digitalisering binnen de strafrechtketen, hoewel ze beiden al wel veel ontwikkelingen op het 

gebied van e-Government hebben doorgemaakt. Engeland en Estland hebben reeds een belangrijk 

deel van de keten gedigitaliseerd, maar in Engeland is de rechtszaal (en de rechterlijke macht) nog 

slechts in pilots betrokken. In Estland zijn alle ketenpartijen met elkaar verbonden en hebben zij de 

mogelijkheid om digitaal documenten met elkaar (en met burgers en advocaten) uit te wisselen. 

Tegelijkertijd wordt tijdens de rechtszitting in Estland (evenals in de andere landen) nog steeds een 

papieren dossier gebruikt omdat dit vanuit de wet als origineel wordt beschouwd. In het verlengde 

hiervan valt op, dat digitalisering van de strafrechtketen achterblijft bij digitalisering bij andere 

overheidsdiensten.  

 

Organisatie en proces rond digitalisering 

De algemene conclusie is dat er niet één beste wijze van invoering of van organiseren is gevonden. 

Digitalisering van de strafrechtketen wordt deels bepaald door toevalligheden, die nauwelijks 

stuurbaar zijn, zoals lokale initiatieven tussen partijen (Denemarken), een specifiek probleem 

(behandeling van onbekende daders in Oostenrijk), specifieke wetgeving (eenvoudiger procesgang bij 

schuldbekentenis in Engeland) en de historie van een land (organisatie van het systeem, filosofie, rol 

van het strafdossier). Uit de interviews blijkt dat digitalisering niet altijd planbaar is; het 

digitaliseringsproces in Denemarken en Engeland lijkt op een meer organische wijze vorm te krijgen. 
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Daarmee lijken zowel mislukte als geslaagde vormen van digitalisering soms lastiger te vertalen naar 

een andere situatie dan vooraf gedacht. Slechts in Estland is een heel andere weg ingeslagen. Vanaf 

de start is er gewerkt vanuit een duidelijk toekomstbeeld en met eisen en randvoorwaarden waaraan 

de te ontwikkelen architectuur moest voldoen. Ook de rol van de diverse partijen in de ontwikkeling 

en implementatie waren op voorhand expliciet gemaakt in Estland. Wel heeft men ervoor gekozen 

om deze architectuur stap voor stap, over een tijdspanne van zeker een decennium te ontwikkelen 

en te implementeren. Omdat Estland een klein land is, met een eigen specifieke context, is de 

vertaling naar andere landen ook hier lastig. 

 

Verschillen in de organisatie van de strafrechtketen op het niveau van ministeries, de afstemming 

tussen de verschillende ketenpartners (politie, OM en rechterlijk macht), de organisatie van de 

verschillende partners en de vorm van het strafrechtdossier spelen allen een rol in de wijze van 

organiseren of invoering van digitalisering. De projectorganisatie rond digitalisering bepaalt in hoge 

mate de tevredenheid met de resultaten.  

 

Doelen en resultaten 

De conclusie is hier dat er vele aanleidingen voor en doelen van digitalisering zijn gevonden, maar dat 

deze niet bepalend zijn voor succes en/of mislukking. De doelen van digitalisering verschillen sterk in 

de onderzochte landen. Engeland beoogt met name kostenreductie, Oostenrijk benadrukt de 

professionele ondersteuning van de rechters, terwijl Denemarken strafrecht positioneert in het 

algemene kader van een digitale overheid. Estland ten slotte benadrukt toegang en service aan de 

individuele burger. Dergelijke keuzes hebben invloed op de inrichting en vormgeving van 

digitalisering, zoals de toegang tot gegevens en beveiliging. Mede door de verschillende doelen, maar 

ook door het ontbreken van adequate meetgegevens en vergelijkingsmateriaal, is het onmogelijk iets 

te zeggen over de effecten van digitalisering. Wel kunnen we concluderen dat, ongeacht de doelen, 

digitalisering van het proces in de rechtbanken zeer beperkt is. 

 

Juridische beperkingen 

Juridische beperkingen lijken in de onderzochte landen slechts zeer beperkt een rol te spelen en 

worden in het algemeen als minder belangrijke succes of faalfactoren gezien dan de organisatorische 

samenwerking tussen verschillende onderdelen (politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht), 

die als cruciaal wordt benoemd door alle respondenten.  

 

Reflectie op het onderzoek 

Een belangrijk uitgangspunt en een impliciete veronderstelling voorafgaand aan de dataverzameling 

was dat in de geselecteerde Europese landen digitalisering in de strafrechtketen al ver gevorderd dan 

wel afgerond en ingevoerd zou zijn. Echter blijkt in de praktijk digitalisering minder ver doorgevoerd 

dan verwacht. Hoewel dit uiteindelijk minder inzichten heeft opgeleverd ten aanzien van de 

oorspronkelijke doelen van het onderzoek is een hieruit te trekken conclusie dat digitalisering 

waarschijnlijk toch ingewikkeld is.  

Ondanks dat we ons in dit onderzoek hebben beperkt tot politie, OM en rechtbanken in strafzaken in 

eerste aanleg heeft het onderzoek een schat aan detailinformatie opgeleverd rondom digitalisering 

in strafrechtketens. De resultaten laten de relevantie zien van de gekozen theoretische invalshoek, 

supply chain management. Zo wordt duidelijk dat veel ketenpartners zich niet realiseren dat zij deel 

uit maken van een keten, waarin zij activiteiten vervullen ten behoeve van een volgende schakel. 

Daarnaast tonen de resultaten dat juist een gebrek aan ketenintegratie en ketendenken in de 

strafrechtketen een belangrijke rol spelen in het achterblijven van digitalisering. 
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Zoals vrijwel elk verkennend onderzoek resulteert ook dit onderzoek in aanvullende onderwerpen 

die nadere exploratie vragen. De hierna genoemde onderwerpen staan in Hoofdstuk 8 uitgewerkt: 

het definiëren van ontwikkelmodellen passend bij visies en rechtssystemen, wijze van afstemming en 

integratie van digitaliseringsinitiatieven binnen en tussen ketenpartners, de rol van de juridische 

professional in digitalisering en de integratie van na te streven maatschappelijke en operationele 

uitkomsten van digitalisering. 

 

Aandachtspunten bij digitalisering 

Uit de gepresenteerde resultaten kunnen een aantal (deels meer speculatieve) praktische 

aandachtspunten gedestilleerd worden voor digitalisering in de strafrechtketen in de vier 

onderzochte landen. Deze aandachtspunten hebben betrekking op zowel de keten in zijn 

algemeenheid als voor elk van de betrokken organisaties, het inrichten van de projectorganisatie en 

de technische en juridische randvoorwaarden.  

 

1. Aandacht voor aansturing en coördinatie  

In alle onderzochte landen blijkt dat het nodig is om een duidelijke betrokkenheid en visie, dan wel 

aansturing vanuit de verschillende betrokken ministeries te hebben. Indien er meer ministeries 

betrokken zijn, dan is coördinatie daartussen zeer gewenst. Daarnaast is het van groot belang om 

ook de betrokkenheid en afstemming tussen de ketenpartners goed te organiseren door het instellen 

van overlegorganen op hoog niveau.  

 

2. Aandacht voor projectmanagement 

De gelukte, maar wellicht nog meer de mislukte projecten rond digitalisering laten duidelijk zien dat 

er op dat gebied het nodige te winnen valt. Het grootste gevaar hier is dat een project vooral als een 

automatiserings- of IT-project wordt gezien en niet als een organisatieverbeteringsproject.  

 

3. Ketendenken 

Een belangrijk onderdeel van de aansturing en coördinatie heeft betrekking op het realiseren van 

ketendenken tussen de partners in de strafrechtketen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het meer 

horizontaal denken, langs de verschillende stappen in de strafrechtketen, en minder verticaal langs 

de hiërarchische lijnen van het eigen organisatieonderdeel. Dit kan zowel op strategisch als op 

operationeel niveau gestimuleerd worden.  

 

4. Makkelijk starten 

Zowel uit de succesvolle landen als uit de minder succesvolle landen volgt de les dat het verstandig is 

om te starten met deelprojecten waar relatief eenvoudig en snel succes valt te behalen in de vorm 

van kostenbesparing, snellere of betere processen. Hiervoor zijn verschillende opties: start met een 

proces waar nog heel weinig is geregeld (onbekende daders in Oostenrijk) of digitaliseer processen 

waar snel en met weinig inspanning een efficiëntievoordeel is te behalen (schuldbekentenis zaken in 

Engeland). 

 

5. Ketendenken vanuit de ministeries 

De onderzochte landen hebben laten zien dat het doorbreken van verticale organisatiestructuren 

een taak is van het ministerie van Justitie, eventueel samen met dat van Binnenlandse Zaken en/of 

een coördinerend ministerie. Deze ministeries hebben daarvoor de bevoegdheden en kunnen 

overzicht bieden door overkoepelende doelen te stellen die samenwerking tussen de organisaties in 

de keten bevorderen. Daarmee samengaand zullen doelen per schakel van de keten moeten worden 

losgelaten, wanneer deze niet in lijn zijn met overkoepelende ketendoelen. Tegelijkertijd zal (een 
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deel van de) verantwoordelijkheid voor digitaliseringsprojecten bij de ketenpartners moeten liggen 

om betrokkenheid en een ‘sense of urgency’ te creëren.  

 

6. Afstemming van operationele processen 

Het lijkt van belang om in het bereiken van veranderingen het werkproces dat zich afspeelt tussen de 

ketenpartners centraal te stellen. Digitalisering is daarvan een afgeleide en een ondersteunend 

instrument en niet een doel op zich. Het centraal stellen van het ketenproces betekent ook dat 

ketenpartners zullen moeten accepteren dat voordelen veelal op ketenniveau te merken zijn en niet 

per se binnen de organisaties van één of alle ketenpartijen. Om bereikte voordelen (en te 

verwachten nadelen) in kaart te brengen is voortdurende afstemming tussen organisaties nodig.  

 

7. Kennis van IT en projectmanagement binnen de keten 

Te veel uitbesteden en te weinig kennis van IT en projectmanagement binnen de keten, leiden tot 

projecten die niet goed beheerst worden. Om projecten te laten slagen is betrokkenheid van 

gebruikers van belang. De professionele autonomie en de daaraan gekoppelde werkprocessen en 

activiteiten, zijn van groot belang voor de kwaliteit die in de keten als geheel bereikt kan worden. 

Wanneer hier te weinig aandacht aan besteed wordt, zal dat weerstand oproepen. Daarnaast is het 

opstellen van concrete te behalen doelen en het stap voor stap uitvoeren van projecten nuttiger dan 

het focussen op deadlines. Kiezen voor beproefde systemen en technologieën, waarbij marktpartijen 

goede hulp kunnen bieden, en niet te veeleisend te zijn in wat een systeem direct moet kunnen, 

lijken van belang voor succesvolle digitaliseringsinitiatieven.  

 

8. Juridische aspecten  

De onderzochte landen laten verschillen zien in de organisatie van de strafrechtketen, de rol van het 

strafrechtdossier en de afstemming tussen ketenpartners. Opmerkelijk genoeg zijn er ondanks deze 

verschillen uit ons onderzoek in al deze landen geen grote belemmeringen gebleken op het gebied 

van de juridische aspecten of strafrechtprocedures. Aanpassingen zijn soms nodig, maar zijn niet als 

problematisch ervaren door de geïnterviewden. Ook uit andere bronnen blijkt niet dat juridische 

aspecten problematisch zijn. Daarnaast lijken rechters in sommige landen zodanig om te gaan met 

bepaalde procedures dat deze toepasbaar worden op zowel zaken waarin gewerkt wordt met digitale 

dossiers als op zaken waarin gewerkt wordt met papieren dossiers.  

 

9. De rol van ICT  

Uit de resultaten blijkt dat de rol van ICT niet doorslaggevend is voor succes, maar wel een reden kan 

zijn voor mislukking. Handhaving van bestaande systemen en focus op de koppeling met andere 

organisaties en hun IT-systemen heeft voordelen ten opzichte van het streven om in één keer het 

gehele systeem centraal te herontwerpen. Zelfs wanneer het uiteindelijke doel is om zo’n centraal 

systeem of platform te realiseren. Bij het kiezen van nieuwe systemen is het van belang om te kiezen 

voor bestaande, werkende systemen en technologie die zich bewezen heeft. Daarnaast lijkt het goed 

om een partnerachtige relatie aan te gaan met een IT-leverancier. Ten slotte is het verstandig de IT-

systemen zo open en flexibel mogelijk te houden, zodat bestaande en nieuwe onderdelen gekoppeld 

kunnen worden.  

 

10. Digitalisering en de te bereiken doelen 

Elk van de onderzochte landen had eigen doelen onderliggend aan digitalisering. De mate en wijze 

van digitalisering zal zodanig in de keten ingezet moeten worden dat deze het behalen van de doelen 

ondersteunen. Of in de onderzochte landen de beoogde doelen daadwerkelijk behaald werden, 

konden de geïnterviewden (nog) niet aantonen. Wel werd duidelijk dat, bijvoorbeeld, transparantie 
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van de strafrechtketen door middel van digitalisering in potentie kan toenemen, mits dat ook 

expliciet zo ontworpen wordt (zie Estland). Een dergelijke consistentie tussen doel en digitalisering 

lijkt van groot belang te zijn voor succes.  

 

Tot slot 

Digitalisering biedt vele mogelijkheden om gewenste verbeteringen te realiseren in de 

strafrechtketen. De ambities ten aanzien van de te realiseren verbeteringen mogen ook hoog zijn. In 

elk verbetertraject schuilt echter het gevaar dat men de beoogde ambities in één klap wil bereiken 

door het optuigen van een grootschalig en eenmalig project. Op basis van de bevindingen van dit 

onderzoek moet digitalisering vooral onderdeel zijn van een continu / langlopend verbetertraject dat 

streeft naar betere afstemming en stroomlijning in een keten van organisaties, gevolgd door en 

ondersteund door inpassing van adequate ICT. Op basis van dit onderzoek is er geen ideale aanpak 

voor digitaliseringtrajecten te formuleren; de beste aanpak is afhankelijk van de context van een land 

en de doelstelling van digitalisering. Belangrijke voorwaarden voor het slagen van dergelijke trajecten 

zijn het zoeken van aansluiting bij specifieke omstandigheden en kleinschalige verbeteractiviteiten 

binnen en tussen de partners in de keten en het aansturen van de keten door het ministerie vanuit 

een op ketenintegratie gerichte visie. Daarbij is digitalisering geen doel op zich, maar juist een 

middel, dat samen met bijvoorbeeld het wettelijke kader, de stroomlijning verder faciliteert. 

Organisatorische belemmeringen, veelal gegroeid uit gewoonte en historie, bemoeilijken die 

stroomlijning en dienen doorbroken te worden. Een belangrijke uitdaging blijft daarbij om een balans 

te vinden tussen enerzijds inhoudelijke zorgvuldigheid en professionele autonomie en anderzijds 

kosten, procedurele afstemming door de keten en snelheid. 


