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De digitalisering heeft in de strafrechtspleging al behoorlĳk grote veranderingen
gebracht en dat zal in de toekomst eerder meer dan minder ingrĳpend worden.
In het strafrecht gelden echter fundamentele juridische waarden, veelal aangeduid met de term grondbeginselen, die bĳ het handelen en beslissen geëerbiedigd moeten worden. De vraag moet gesteld worden of en hoe dat gaat lukken:
een digitalisering van de strafrechtspleging met respect voor de juridische
grondbeginselen van de strafrechtspleging. Voor het uitvoeren van deze studie is
de volgende vraag centraal gesteld:
Door welke informatietechnologische ontwikkelingen kan het handelen/beslissen van actoren in de Nederlandse strafrechtspleging veranderen? Welke positieve en negatieve aspecten brengen deze ontwikkelingen met zich mee ten
aanzien van de werking van verdragsrechtelĳke en (grond)wettelĳke beginselen
binnen de strafrechtspleging?
De volgende deelvragen zĳn onderscheiden.
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Welke beginselen van strafrechtspleging zĳn in verband te brengen met ITontwikkelingen?
Welke veranderingen in de Nederlandse strafrechtsketen zĳn er in de afgelopen vĳf jaar het gevolg van de ontwikkelingen in de IT?
Op welke punten ondersteunen de reeds zichtbare veranderingen de werking van verdragsrechtelĳke en (grond)wettelĳke beginselen binnen de strafrechtspleging, dan wel leveren deze veranderingen spanning op met deze
beginselen?
Welke voor de Nederlandse strafrechtsketen relevante IT-ontwikkelingen
zĳn in de komende tien jaren te verwachten?
Op welke punten zullen de te verwachten veranderingen steun geven aan
de werking van verdragsrechtelĳke en (grond)wettelĳke beginselen binnen de strafrechtspleging, c.q. zullen de veranderingen spanning met deze
beginselen betekenen?

In deze studie wordt de conclusie getrokken, dat in het kader van digitalisering
de grondbeginselen van de huidige strafrechtspleging overeind gehouden kunnen worden. In hoofdstuk 2 worden de relevante grondbeginselen beschreven,
gevolgd door de beginselen die gelden voor de ontwikkeling van informatiesystemen. In de confrontatie van deze beide wordt de conclusie getrokken, dat de
beginselen voor informatiesystemen niet van nature strĳdig zĳn met de juridische grondbeginselen. In hoofdstuk 3 wordt de recente overgang van papieren
naar digitale dossiers in strafzaken beschreven. Deze operatie is vervolgens
onderzocht met de vraag of er spanningen met de juridische grondbeginselen
gebleken is. Er is spanning in deze zin waargenomen, maar die is niet toe te
schrĳven aan de informatietechnologie als zodanig. Een mogelĳk toekomstscenario voor veranderingen door digitalisering wordt in hoofdstuk 4 ingepast
in het kader van de juridische grondbeginselen. Dat leidt tot de conclusie dat
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schending van deze beginselen niet onvermĳdelĳk is. Digitalisering kan ondersteunend zĳn of minst genomen neutraal ten opzichte van de grondbeginselen.
Dat er knelpunten zĳn en zich zullen blĳven voordoen, dat staat als een paal
boven water. Die zĳn echter niet toe te schrĳven aan digitalisering op zichzelf,
maar hebben eerder te maken met gebreken in de regie, in kennis en in nabĳheid en afstemming tussen de professionals uit de verschillende disciplines die
in de digitalisering van dit complexe systeem betrokken zĳn. Voor de knelpunten vormen de informatietechnische ontwikkelingen tot nu toe en in de toekomst in zichzelf niet de oorzaak en evenmin de oplossing.
In de toekomstige gedigitaliseerde strafrechtspleging zal de relatie tussen de
IT-specialisten en de juridische professionals niet als producent-consument
bestempeld kunnen worden. Beide zullen zich op de andere discipline moeten richten en de genoemde rollen met elkaar moeten gaan combineren tot de
‘conducenten’ van de digitale afdoening van strafzaken. De veranderingen in
het handelen en beslissen zullen vast en zeker tot nieuwe vormen van realisatie
van de grondbeginselen leiden, maar als beide disciplines vanuit hun principiële
basis aan dit proces leiding geven, kan deze nieuwe toestand net zo verenigbaar
zĳn met het juridisch-normatieve kader als de huidige situatie en zĳn er zelfs
verbeteringen mogelĳk.
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