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Samenvatting 

Inleiding 
Hoewel het al langer als een probleem binnen de strafrechtketen wordt gezien, staan de 
doorlooptijden in de strafrechtketen sinds 2012 hoog op de agenda van de politiek en de 
strafrechtketen zelf. De strafrechtketen bestaat uit organisaties die verantwoordelijk zijn 
voor de schakels in de rechtshandhaving, in chronologische volgorde: opsporing, vervolging, 
berechting en tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen.  
 
Met doorlooptijden wordt de tijd bedoeld tussen het begin en de voltooiing van een proces, 
in dit onderzoek het strafrechtproces. Te lange doorlooptijden in de strafrechtketen worden 
gezien als een beleidsprobleem omdat deze afbreuk doen aan een geloofwaardige recht-
staat.  
 
In dit onderzoek is een kwalitatieve inventarisatie uitgevoerd van de gepercipieerde mate 
van realisatie van de doelstellingen met betrekking tot de doorlooptijden van een aantal 
VPS-projecten. In 2015 en begin 2016 heeft de directie Strafrechtketen van het ministerie 
van V&J onder begeleiding van het WODC een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de 
huidige doorlooptijden in de strafrechtketen. Beide onderzoeken zijn erop gericht dat de 
Werkgroep (door)ontwikkeling bestuurlijke informatievoorziening strafrechtketen goed 
onderbouwde doelstellingen kan formuleren voor de doorlooptijd van afhandeling van za-
ken door de strafrechtketen als geheel.  

Onderzoeksvraag en geselecteerde projecten 
De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt: 

Wat zijn met betrekking tot de snelheid en doorlooptijden de doelen en achterlig-

gende interventietheorie van een aantal, in het kader van het onderzoek te selecte-

ren projecten van Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) en wat zijn de erva-

ringen, percepties en verwachtingen over de doeltreffendheid met betrekking tot 

de snelheid en doorlooptijden in relatie tot de kwaliteit? 

In het kader van het onderzoek zijn door de opdrachtgever de volgende (wetgevings)projec-
ten geselecteerd: 

 Verkeerstoren ++ 
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 Mobiel effectief op straat (MEOS) 
 Kwaliteitsverbetering proces van opsporing en vervolging 
 Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (gebruik van Lean Six Sigma) 
 ZSM-vervolgprojecten ‘inloopzittingen’ en ‘rechterlijke interventies’ 
 Modernisering Wetboek van Strafvordering: digitalisering  
 Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis 

 
Het onderzoek bestond uit drie fasen. In fase 1 is bij alle projecten een reconstructie van de 
beleidstheorie gemaakt. In fase 2 zijn door middel van interviews met de ketenpartners 
binnen drie regio’s (Noord-Nederland, Midden-Nederland en Amsterdam) verwachtingen en 
ervaringen ten aanzien van de doeltreffendheid van deze projecten onderzocht. In fase 3 
vond de analyse plaats.  

Reconstructie beleidstheorie 
Per project is ingegaan op de beleidstheorie, bestaande uit de doelen met betrekking tot 
doorlooptijden en de achterliggende interventietheorieën. Bij de beschrijving van de be-
leidstheorie is uitgegaan van het ICMO-model; achtereenvolgens zijn de interventie, de doe-
len met betrekking tot doorlooptijden, de mechanismen en de context beschreven. Voor elk 
project is in het rapport een doelboom weergegeven. Doordat de veronderstellingen en 
doel-middelrelaties in de brondocumenten vaak impliciet aanwezig waren, zijn elementen 
uit onze reconstructie gewogen door de gevoerde gesprekken met projectleiders. 
 
Per project zijn de veronderstelde mechanismen (interventietheorieën) beschreven. Het 
gaat om een beschrijving welke veronderstellingen ten grondslag aan het beleid liggen, hoe 
het beleid is bedoeld en hoe het beoogt te functioneren. De veronderstellingen ten aanzien 
van snelheid en doorlooptijden in de bestudeerde projecten zijn vergelijkbaar en vullen 
elkaar aan. In belangrijke mate zijn de veronderstellingen gericht op één of meer van de 
volgende aspecten:  

 het verbeteren van processen 
 meer samenwerking tussen ketenpartners 
 integraal werken  
 verbetering van de aansluiting van de ICT-systemen van de verschillende ketenpart-

ners op elkaar.  
 
Een van de onderdelen van dit onderzoek is de vraag of de beoogde verkorting van de door-
looptijden niet ten koste gaat van de kwaliteit van de opsporing, vervolging, berechting en 
uitvoering, onder het mom van ’haastige spoed is zelden goed’. Uit de bestudering van de 
projecten blijkt dat het verkorten van de doorlooptijden vaak hand in hand gaat met het 
verbeteren van de kwaliteit. Dat blijkt ook uit feit dat in de meeste van de bestudeerde pro-
jecten niet het verkorten van de doorlooptijden centraal stond (of als belangrijke doelstel-
ling was geformuleerd) maar het verbeteren van de kwaliteit, waarbij als neveneffect een 
verkorting van de doorlooptijden op kan treden. Illustratief is dat in meerdere projecten 
(MEOS, kwaliteitsverbetering proces opsporing en vervolging) de term ‘in één keer goed’ als 
doelstelling wordt gebezigd. Dit voorkomt dat werk opnieuw wordt gedaan en dus dat 
daarmee tijd verloren gaat, maar het belang dat gehecht wordt aan adequate gegevens en 
werkprocessen is leidend. Hetzelfde geldt voor het project Strafrechtketen Versterkt en 
Versnelt (SV&V) met Lean Six Sigma als methodiek. Snelheid gaat in deze projecten niet ten 
koste van kwaliteit maar kwaliteit zorgt juist voor snelheid.  
 
Bij een aantal andere projecten is verkorting van de doorlooptijden in de strafrechtketen 
wel één van de hoofddoelen of het primaire hoofddoel. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de 
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twee deelprojecten van ZSM en de Verkeerstoren++. Deze projecten zijn (mede) gericht op 
de logistiek en planning van zittingen. Ook hierbij geldt dat de verkorting van de doorloop-
tijden niet ten koste gaat van kwaliteit. De tijdwinst wordt namelijk geboekt door de over-
gang tussen de verschillende fasen in de strafrechtketen te verkorten, oftewel, de wachttijd 
als gevolg van logistieke knelpunten totdat vervolging, berechting en uitvoering plaatsvindt. 
Als deze wachttijd wordt verkort doet dat geen afbreuk aan de tijd die de professionals bin-
nen de ketenpartners inhoudelijk met een zaak bezig zijn. 

Ervaringen en verwachtingen van ketenpartners 
Betrokkenen ervaren en verwachten bij een aantal projecten positieve effecten op de door-
looptijden. Het plannen binnen de VT++ wordt als positief voor de doorlooptijden ervaren. 
Men ervaart toegevoegde waarde van het gezamenlijk roosterbureau doordat de medewer-
kers van de VT++ in één ruimte zitten, de lijnen daardoor zeer kort zijn en er altijd onmiddel-
lijk afstemming mogelijk is. Daardoor vindt het plannen van zittingen efficiënter plaats. Ver-
ondersteld wordt dat dit een positief effect heeft op de doorlooptijden, maar ook met een 
VT++ kunnen er nog zaken misgaan in de planning, waardoor het effect moeilijk objecti-
veerbaar is. Vooral ‘control’, het ervoor zorgen dat geplande zittingen ook daadwerkelijk 
effectief benut worden, draagt volgens gesprekspartners bij aan het verkorten van de door-
looptijden omdat zaken niet aangehouden hoeven te worden en er geen zittingsdagen ver-
loren gaan. De inrichting van de VT++ is vooralsnog vooral beperkt tot het plannen van za-
ken voor de meervoudige kamer. Ook valt roosteren er nog buiten. Roosteren betekent dat 
functionarissen (officieren, rechters, griffiers) worden toegewezen aan een zitting (waarbij 
nog niet bepaald is welke zaken op die zitting komen). Plannen heeft betrekking op de zaken 
die op de zittingen behandeld worden. 
 
Het project MEOS richt zich in eerste instantie vooral op het efficiënter inrichten van de 
toezicht en handhaving van de politie en niet zozeer op de strafrechtelijke handhaving. Toch 
is de verwachting dat een efficiënter werkende politie zal zorgen voor een soepeler verloop 
in de strafrechtketen, wat effect kan hebben op de doorlooptijden. Met name door de digi-
bon, die leidt tot een veel snellere verzending van de bekeuring naar het CJIB, zorgt voor 
versnelling van de doorlooptijden. Hetzelfde geldt voor het project Kwaliteitsverbetering; 
het lijkt gesprekspartners aannemelijk dat verbetering van de kwaliteit van opsporingspro-
ducten zoals pv’s leidt tot kortere doorlooptijden, omdat een zaak daardoor niet meer, of 
minder snel, blijft liggen omdat het pv bijvoorbeeld niet goed of volledig is.  
 
Ook met het project ZSM-inloopzittingen bestaan positieve ervaringen. De verwachting van 
de gesprekspartners is dat dit project zal bijdragen aan kortere doorlooptijden. Dit is mede 
afhankelijk van goed gevulde zittingen. In hoeverre dit realiseerbaar is zal de komende peri-
ode moeten blijken. De inloopzittingen zijn na een succesvolle pilot in Midden-Nederland 
pas recent van start gegaan in andere regio’s. Van de digitaliseringswetgeving verwacht 
iedereen dat het zal leiden tot kortere doorlooptijden. Op dit moment worden bijvoorbeeld 
veel stukken nog op papier verstuurd en vindt dubbele archivering plaats, hetgeen tijdro-
vend is. Een verkorting van de doorlooptijden vindt hier met name plaats omdat door het 
efficiënter inrichten van de werkprocessen de periodes tussen de verschillende handelingen 
verkort worden.  
 
Medewerkers van ketenpartners die de methodiek Lean Six Sigma toepassen zijn over het 
algemeen positief over de methodiek, maar niet over de manier waarop deze toegepast kan 
worden binnen hun eigen organisatie. Het programma SV&V heeft het ´continu verbeteren 
en versnellen´ als doelstelling, maar dit blijkt in de praktijk niet gerealiseerd te kunnen wor-
den. Dit wordt wel door de methodiek Lean Six Sigma verondersteld, maar het moet ook 
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realiseerbaar zijn, en dat blijkt in de grote organisaties waar slechts enkele ‘belts’ zijn opge-
leid, lastig. Er zijn wel enkele voorbeelden waar het project doeltreffend was en de door-
looptijden verkort zijn, maar het is onduidelijk in hoeverre ook andere factoren (projecten) 
binnen de strafrechtketen hiervan oorzaak waren.  
 
De gesprekspartners verwachten niet dat de Wugvh zal leiden tot een verkorting van de 
doorlooptijden. Sommige gesprekspartners denken dat dit wellicht voor een heel specifiek 
type zaken wel het geval zal zijn, maar de wet betreft vooral een verbetering van de toepas-
sing van het snelrecht (lik op stuk beleid). Het verkorten van de doorlooptijden is geen doel-
stelling. Om deze reden zal deze wet bij de beantwoording van de volgende deelvragen niet 
worden meegenomen.  
 
Met uitzondering van de Wugvh veronderstellen de gesprekspartners dat de projecten al-
lemaal een bijdrage zullen leveren aan kortere doorlooptijden. Voor de projecten VT++, 
MEOS, ZSM-inloopzittingen en de digitaliseringswetgeving wordt dit verwacht vanwege het 
efficiënter inrichten van de werkprocessen. Bij de andere twee projecten, Kwaliteitsverbete-
ring en SV&V, geldt ook dat deze doeltreffend (kunnen) zijn, maar omdat ze niet breed in de 
organisaties zijn uitgezet vindt deze doeltreffendheid in mindere mate plaats. In 2018, wan-
neer alle projecten wat langer lopen, moet duidelijk worden in hoeverre er al effecten op de 
doorlooptijden gerealiseerd zijn.  

Analyse en vergelijking 
De positieve effecten van de projecten op de doorlooptijden in de strafrechtketen lijken het 
grootst wanneer sprake is van:  

 een brede implementatie binnen de organisatie(s);  
 een concrete aanpak;  
 digitalisering.  

 
De projecten die aantoonbaar invloed hebben op de doorlooptijden of waarvan verwacht 
wordt dat ze de meest positieve invloed hierop zullen hebben zijn MEOS en de digitalise-
ringswetgeving. Bij beide projecten wordt aan alle drie hierboven genoemde voorwaarden 
voldaan. MEOS wordt in alle drie eenheden waar dit onderzoek is uitgevoerd inmiddels on-
der ongeveer driekwart van de toezichthouders en handhavers van de politie gebruikt. 
Daarnaast gaat het om concrete (administratieve) werkzaamheden waardoor verlichting in 
de taken optreedt en de versnelling vindt voornamelijk plaats door gebruik te maken van 
digitalisering; persoonsgegevens kunnen hierdoor rechtstreeks in de digibon worden over-
genomen. De digitaliseringswetgeving waardoor een digitale stukkenstroom en elektroni-
sche ondertekening mogelijk worden gemaakt geldt voor het hele land, het gaat om concre-
te activiteiten ten aanzien van het verbeteren van de werkprocessen en het gebruik maken 
van de digitaliseringsmogelijkheden staat centraal.  
 
Andere projecten die volgens betrokkenen aantoonbaar een positieve invloed hebben of 
waarvan verwacht wordt dat ze een positieve invloed zullen hebben zijn de VT++ en de 
ZSM-inloopzittingen. Zij voldoen beide aan twee van de drie hierboven genoemde voor-
waarden. VT++ wordt in alle regio’s uitgevoerd en het gaat om een concrete aanpak, name-
lijk plannen, ‘control’ en het (nog niet uitgevoerde) roosteren. De ZSM-inloopzittingen zijn 
nog niet in alle regio’s ingevoerd, maar het project is zeer recent (in 2016) pas van start ge-
gaan. De komende tijd zal het uitgezet worden in meerdere regio’s en zal zich uit moeten 
kristalliseren in hoeverre de zittingsruimte van de inloopzitting gevuld kan worden. Het gaat 
om concrete activiteiten, namelijk het zo snel mogelijk plannen van zaken op de inloopzit-
ting.  
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De eventuele effecten van de projecten Kwaliteitsverbetering en SV&V op de doorlooptijden 
zijn het minst zichtbaar. Dat wil niet zeggen dat er geen Lean Six Sigma projecten zijn die de 
doorlooptijden verkort hebben of dat de kwaliteit van bepaalde werkprocessen (zoals het 
opstellen van processen-verbaal) niet verbeterd is. De projecten hebben wel degelijk suc-
cessen geboekt, maar deze resultaten lijken slechts in beperkte mate doorwerking te heb-
ben binnen de eigen organisatie. Dit is met name te wijten aan het feit dat de projecten niet 
breed in de organisaties zijn uitgezet. Er wordt fragmentarisch gewerkt doordat beide pro-
jecten door slechts enkele medewerkers van de betreffende organisaties worden uitge-
voerd. Ook worden zeker in het geval van Lean Six Sigma ervaringen uit de ene regio niet of 
nauwelijks gedeeld met de andere regio´s.  
 
Uit dit onderzoek blijkt dat het focussen op kwaliteit een positieve invloed heeft op het ver-
korten van de doorlooptijden. ‘Alles in één keer goed’ is een belangrijk uitgangspunt. Wan-
neer bijvoorbeeld pv’s niet teruggestuurd worden en dossiers compleet zijn, wordt ‘rework’ 
voorkomen en dit heeft een positieve invloed op de doorlooptijden. Daarnaast zijn de drie 
hiervoor genoemde voorwaarden van belang voor het succesvol verkorten van de doorloop-
tijden: breed uitzetten in organisaties, concrete werkzaamheden aanpakken en digitalise-
ren.  
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1 

Inleiding  

1.1 Doorlooptijden in de strafrechtketen als beleidsspeerpunt 

Hoewel het al langer als een probleem binnen de strafrechtketen wordt gezien, staan de 
doorlooptijden in de strafrechtketen sinds 2012 hoog op de agenda van de politiek en de 
strafrechtketen zelf.1 De strafrechtketen bestaat uit organisaties die verantwoordelijk zijn 
voor de schakels in de rechtshandhaving, in chronologische volgorde: opsporing, vervolging, 
berechting en tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Primair zijn de volgende orga-
nisaties hierbij betrokken: 

 

Opsporing Politie, bijzondere opsporingsdiensten, Koninklijke Marechausse, bijzondere 

opsporingsdiensten 

Vervolging Openbaar Ministerie 

Berechting Rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad 

Tenuitvoerlegging Incasso: Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB),  

Taakstraffen: Reclassering, bureau HALT 

Vrijheidsbeneming: Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 

Advies: Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) 

 
Het WODC heeft in 2012 een onderzoek gepubliceerd naar de doorlooptijden in de straf-
rechtketen.2 In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de doorlooptijden van 
standaardzaken en van complexe zaken. Een standaardzaak voldoet aan de volgende voor-
waarden:3 

 de zaak is afgedaan door politie, OM, kantonrechter of enkelvoudige kamer, en 
 er heeft geen gerechtelijk vooronderzoek plaatsgevonden, en 
 de verdachte is geen veelpleger, en 
 er is geen hoger beroep aangetekend. 

 
Complexe zaken voldoen niet aan één of meer van deze voorwaarden. Uit het onderzoek 
bleek dat de gemiddelde doorlooptijd (peiljaar 2008) van een standaardzaak met een vol-

                                                           
1 Nota criminaliteitsbeheersing: investeren in een zichtbare overheid (2001). 
2 A.M.G. Zuiderwijk, e.a., Doorlooptijden in de strafrechtsketen, Ketenlange doorlooptijden en doorlooptijden per ketenpart-
ner voor verschillende typen zaken, Cahier 2012-1. 
3 p. 11. 
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wassen verdachte 38 weken bedroeg en met een jeugdige verdachte 25 weken. De gemid-
delde doorlooptijd van een complexe zaak bedroeg resp. 69 weken (volwassenen) en 52 
weken (jeugdigen). Naar aanleiding van het rapport gaf de minister van Veiligheid en Justitie 
in zijn brief van 6 februari 2012 aan de Tweede Kamer aan de doorlooptijden in de straf-
rechtketen aanmerkelijk te willen versnellen. In de betreffende kabinetsperiode (die tot 
2014 had moeten duren maar twee maanden later eindigde) zou de behandelingsduur van 
eenvoudige strafzaken moeten worden teruggebracht naar een maand. 
 
Kort na het WODC-onderzoek, op 16 februari 2012, publiceerde de Algemene Rekenkamer 
een onderzoek getiteld Prestaties in de strafrechtketen.4 Hierin is gekeken hoeveel gewelds- 
en vermogenszaken de strafrechtketen in-, door- en uitstromen en hoe het komt dat die 
zaken de strafrechtketen verlaten. De Algemene Rekenkamer spreekt in dit verband van 
uitstroom als zaken doorstromen naar een andere ketenpartner (zowel naar de volgende 
fase als terugverwijzing) of als zaken de strafrechtketen verlaten, vrijspraak valt daar ook 
onder. De conclusie van de Algemene Rekenkamer was dat de strafrechtketen niet optimaal 
presteert: er is te weinig en gebrekkige informatie over de in-, door- en uitstroom van de 
zaken en er is sprake van ongewenste, ondoelmatige uitstroom. De Algemene Rekenkamer 
constateerde daarnaast dat er op het gebied van de verbetering van de kwaliteit en snelheid 
van de afdoening van strafzaken diverse projecten en initiatieven zijn gestart, maar dat 
daarbij samenhang ontbreekt.  
 
De minister gaf in zijn beleidsreactie5 aan het met de Algemene Rekenkamer eens te zijn dat 
de maatregelen onder één verband gebracht zouden moeten worden, zodat de samenhang 
tussen de initiatieven en de regie erop versterkt zou worden. Dat gebeurt onder de noemer 
Versterking prestaties strafrechtketen (VPS). Onder deze vlag wordt een veelvoud aan pro-
jecten binnen de strafrechtketen uitgevoerd, waarvan een deel zich (mede) richt op verkor-
ting van doorlooptijden. Het programma VPS is gedurende het onderzoek, per 1 maart 
2016, beëindigd. Hiervoor in de plaats is een permanent Bestuurlijk Strafrechtketenberaad 
in het leven geroepen, bestaande uit OM, ZM, politie en het ministerie van V&J. In dit rap-
port blijven we voor de duidelijkheid echter van ‘VPS-projecten’ spreken. 

1.2 Te lange doorlooptijden: probleemdefinitie en context 

Met doorlooptijden wordt de tijd bedoeld tussen het begin en de voltooiing van een proces, 
in dit onderzoek het strafrechtproces. Te lange doorlooptijden in de strafrechtketen worden 
gezien als een beleidsprobleem omdat deze afbreuk doen aan een geloofwaardige recht-
staat. Wanneer de reactie op strafbaar gedrag uitblijft of te lang duurt draagt dit niet bij aan 
het eindbeeld dat de wetgever voor ogen heeft, namelijk dat “verdachten snel moeten we-
ten waar zij aan toe zijn, daders moet duidelijk worden gemaakt dat norm-overschrijdend 
gedrag niet wordt getolereerd, slachtoffers hebben recht op genoegdoening en compensa-
tie”.6  

Doorlooptijden 

In de Rapportage kwantitatieve analyse doorlooptijden strafrechtketen7 wordt onder door-
looptijd verstaan de periode vanaf het eerste verhoor van de verdachte tot en met het mo-

                                                           
4 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 33 173, nr. 1. 
5 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 33 173, nr. 3. 
6 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 29 279, nr. 126, p.2 
7 Werkgroep (door)ontwikkeling bestuurlijke informatievoorziening strafrechtketen (2016) 
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ment waarop de rechter in eerste aanleg vonnist. Zaken die al eerder in de keten zijn afge-
daan door de betreffende opsporingsinstantie of het OM, maar naar aanleiding van het 
aantekenen van verzet tegen een strafbeschikking of het mislukken van de executie van de 
opgelegde sanctie herinstromen, worden bij de berekening van de doorlooptijden niet mee-
genomen.

8
 

 

Het onderhavige onderzoek gaat uit van een bredere definitie van de doorlooptijden; het 
heeft betrekking op de gehele strafrechtketen. De strafrechtketen kan worden verdeeld in 
vier fasen: opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging.  
 

FIGUUR 1.1: FASEN IN DE STRAFRECHTKETEN 

 
Alle vier deze fasen worden meegenomen, ook wanneer een zaak niet de ‘normale’ gang 
loopt maar bijvoorbeeld via verzet aan de rechter wordt voorgelegd, of wanneer verderop 
in de keten herstelwerkzaamheden plaatsvinden vanwege bijvoorbeeld onvolledige proces-
verbalen.  

 Strafrechtketen 

Een belangrijk kenmerk van de strafrechtketen is dat de verschillende betrokken organisa-
ties afhankelijk van elkaar zijn. Versnelling aan bijvoorbeeld de ‘voorkant’ zoals opsporing 
door de politie zal weinig baat opleveren voor de algehele doorlooptijden wanneer vertra-
gingen ontstaan in de berechting of tenuitvoerlegging. Daar komt bij dat de verschillende 
organisaties ook inhoudelijk en logistiek van elkaar afhankelijk zijn.  
 
Naast de afhankelijkheid heeft de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
invloed op de doorlooptijden in de strafrechtketen. In een aantal projecten die worden be-
sproken in dit onderzoek staan gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerking door 
de ketenpartners centraal. Dit heeft vooral betrekking op ondersteunende processen zoals 
administratie, logistiek en ICT-processen. Tegelijkertijd hebben de verschillende ketenpart-
ners een eigen (vakinhoudelijke) verantwoordelijkheid binnen de Nederlandse rechtstaat. 
Dit brengt met zich mee dat versnelling van doorlooptijden niet enkel samenhangt met or-
ganisatorische kwaliteit. Het beleid en de initiatieven binnen de projecten van VPS moeten 
tevens stroken met de wettelijke taken die de ketenpartners hebben. Vanuit deze invals-
hoek mag versnelling van doorlooptijden geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de straf-
rechtketen. Hierbij valt te denken aan de inhoudelijke kwaliteit van het werk, de rechtsbe-
scherming, rechtsgehalte, proportionaliteit en onafhankelijkheid van de Rechtspraak.9 

                                                           
8 Werkgroep (door)ontwikkeling bestuurlijke informatievoorziening strafrechtketen (2016), p.7 
9 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 816, nr. 3, p.8; Steenhuis (1988), p.9 

opsporing vervolging berechting tenuitvoerlegging 
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1.3 Onderzoeksvragen  

1.3.1. Doelstelling 

Pro Facto heeft in opdracht van het WODC een kwalitatieve inventarisatie uitgevoerd van de 
gepercipieerde mate van realisatie van de doelstellingen met betrekking tot de doorlooptij-
den van een aantal VPS-projecten. In 2015 en begin 2016 heeft de directie Strafrechtketen 
van het ministerie van V&J onder begeleiding van het WODC een kwantitatief onderzoek 
uitgevoerd naar de huidige doorlooptijden in de strafrechtketen. Beide onderzoeken zijn 
erop gericht dat de Werkgroep (door)ontwikkeling bestuurlijke informatievoorziening strafrechtke-

ten goed onderbouwde doelstellingen kan formuleren voor de doorlooptijd van afhandeling 

van zaken door de strafrechtketen als geheel.  

1.3.2. Centrale onderzoeksvraag 

De centrale onderzoeksvraag van het onderhavige onderzoek luidt als volgt: 

Wat zijn met betrekking tot de snelheid en doorlooptijden de doelen en achterlig-

gende interventietheorie van een aantal, in het kader van het onderzoek te selecte-

ren projecten van Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) en wat zijn de erva-

ringen, percepties en verwachtingen over de doeltreffendheid met betrekking tot 

de snelheid en doorlooptijden in relatie tot de kwaliteit? 

We maken in het onderzoek onderscheid tussen de volgende onderzoeksthema’s en -fasen: 
Fase 1: reconstructie beleidstheorie 
Fase 2: verwachtingen en ervaringen van ketenpartners met betrekking tot de doeltref-
fendheid 
Fase 3: Analyse en vergelijking 

1.3.3. Bestudeerde projecten 

In het kader van het onderzoek zijn door de opdrachtgever de volgende (wetgevings)projec-
ten geselecteerd: 

 Verkeerstoren ++ 
 Mobiel effectief op straat (MEOS) 
 Kwaliteitsverbetering proces van opsporing en vervolging 
 Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (Lean Six Sigma) 
 ZSM-vervolgprojecten ‘inloopzittingen’ en ‘rechterlijke interventies’ 
 Modernisering Wetboek van Strafvordering: digitalisering  
 Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis 

 
Deze projecten, die in de volgende hoofdstukken worden toegelicht, zijn geselecteerd om-
dat de verwachting bestond dat ze een positieve invloed zouden kunnen hebben op de 
doorlooptijden in de strafrechtketen.  

1.4 Aanpak  

1.4.1. Fase 1 

In het kader van het eerste deelonderzoek wordt inzichtelijk gemaakt welke doelen met het 
beleid van de verschillende projecten worden nagestreefd: de beleidstheorie. Hiermee 
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wordt het geheel van causale en finale veronderstellingen bedoeld waarop beleid rust.10 Een 
manier om dit geheel inzichtelijk te maken is het reconstrueren van een doelboom. Dit is 
een schematische weergave van het hoofddoel, tussendoelen en de middelen die worden 
ingezet om deze doelen te behalen.11 Het hoogst geplaatste doel vormt het einddoel waar-
naar gestreefd wordt. Alle onderliggende (tussen)doelen zijn op hun beurt te beschouwen 
als middelen om de eindformule te realiseren. De interventiestrategie bestaat uit de aan-
names over hoe en waarom deze eindformule zou werken. Een doelboom bevat de aanvan-
kelijke beleidsvisie van een project, zoals deze is verwoord in de stukken en interviews met 
de programma- en projectleiders. Hoe deze doelen zich verhouden tot de praktijk staat cen-
traal in Fase II van het onderzoek. Samen vormen de doelboom en interventiestrategie de 
gereconstrueerde beleidstheorie. In onze reconstructie hebben we gefocust op de door-
looptijden. De doelbomen zijn daar ook op ingericht. Niet alle bestudeerde projecten had-
den het verkorten van de doorlooptijd als hoofd- of expliciete doelstelling. De eventuele 
andere of belangrijke doelstellingen van de projecten hebben we in de tekst zoveel mogelijk 
beschreven, maar de doelbomen en de beleidsanalyse hebben we strikt toegespitst op de 
doelstelling ‘verkorting van de doorlooptijd’.  
 
De (re)constructie van de doelbomen en interventietheorieën heeft primair plaatsgevonden 
op basis van documentstudie (projectplannen, parlementaire stukken, etc.). Per project is 
daarnaast één interview gevoerd met een sleutelfunctionaris (zoals een programmamana-
ger, wetgevingsjurist of beleidsmedewerker) teneinde eventuele onduidelijkheden te ver-
duidelijken of hiaten in te vullen. Ook is door de interviews soms duidelijk(er) geworden wat 
precies de focus is van een project en hoe doelen en middelen zich tot elkaar verhouden. 
Daarbij geldt wel dat de doelbomen en interventietheorieën niet mooier worden gemaakt 
dan ze zijn: er worden bijvoorbeeld geen verbanden gelegd die er niet zijn. We beschrijven 
dus schematisch wat de interventiestrategie is en niet wat die zou moeten zijn.  
 
Voor het reconstrueren van de beleidsveronderstellingen is gebruik gemaakt van het ICMO-
model, ontleend aan Pawson en Tilley.12 Het blootleggen van de middelen waarmee beleid 
wordt geacht tot de gewenste resultaten of effecten te komen is daarbij een kernpunt. Deze 
middelen worden door hen ‘mechanismen’ genoemd. Met mechanismen worden oorzaak-
gevolg relaties bedoeld die bepaalde effecten moeten verklaren. In het ICMO-model wordt 
er niet van uitgegaan dat interventies in het VPS-programma overal en altijd even effectief 
zullen zijn. Daarom is het belangrijk om te achterhalen welke invloed de context van een 
project heeft op het behalen van beleidsdoelen. Kortom: wat werkt, onder welke voorwaar-
den? Omdat de meeste projecten kort geleden van start zijn gegaan, wordt vooral ingegaan 
op de veronderstelde mechanismen, door Kautto en Simila ook wel interventietheorieën 
genoemd.13 
 
In dit rapport wordt per project of wetgevingstraject beschreven wat de interventie inhoudt 
(I), wat de context is waarbinnen de interventie werkzaam moet zijn (C) en welke mecha-
nismen men verwacht dat zullen optreden (M). De uitgewerkte beleidsreconstructie is aan 
de projectleiders ter verificatie voorgelegd. 
 

                                                           
10 Hoogerwerf (1984), p.493-531 
11 Hoogerwerf & Herwijer (2003), p.93-94 
12 Pawson & Tilley (1997), p.55-77. 
13 Kautto & Simillä (2015), p. 55-68.  
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Bij de beleidsreconstructie hebben we ons gefocust op de doelen met betrekking tot door-
looptijden. In veel van de projecten is dit één van de doelen of een nevendoel. De andere 
doelen laten we in onze beleidsreconstructie buiten beschouwing.  

1.4.2. Fase 2 

In fase 2 zijn de ervaringen met de projecten geïnventariseerd in de vorm van interviews 
met respondenten van het OM en de politie binnen drie regio’s: Midden-Nederland, Am-
sterdam en Noord-Nederland. Deze selectie is door de directie Strafrechtketen in overleg 
met het WODC en de onderzoekers gemaakt. Binnen deze regio’s zijn meerdere medewer-
kers geïnterviewd die met één of meerdere van de bestudeerde projecten ervaring hebben, 
hetzij omdat ze er actief bij betrokken zijn (bijvoorbeeld als kwartiermaker of projectleider), 
hetzij omdat ze in hun dagelijks werk of als leidinggevende ervaring met het project hebben. 
Wat betreft de rechterlijke macht is gesproken met een aantal rechters die voor het meren-
deel afkomstig waren uit de geselecteerde regio’s. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers van enkele organisatie die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van 
sancties. De gesprekspartners zijn door de organisaties zelf geselecteerd. Bij de politie is dat 
centraal gecoördineerd. In bijlage 1 zijn alle respondenten weergegeven.  
 
Aan alle respondenten is de (concept-)beleidsanalyse voorgelegd ter verificatie en als leid-
raad bij de gesprekken. In de gesprekken is ingegaan op de (aannemelijkheid van de) uit-
gangspunten en veronderstellingen van het project in relatie tot doorlooptijden, de stand 
van zaken, de voortgang van het project en (indien van toepassing) de ervaringen en per-
cepties met betrekking tot de (verkorting van de) doorlooptijden in de strafrechtketen en 
eventuele neveneffecten. Het hoofdstuk dat over hun project handelende is aan het eind 
van het onderzoek aan de projectleiders gestuurd voor een check op eventuele feitelijke 
onjuistheden. Het hele rapport is aan het eind van het onderzoek voor hetzelfde doel be-
schikbaar gesteld aan Werkgroep (door)ontwikkeling bestuurlijke informatievoorziening 
strafrechtketen. Hun opmerkingen zijn verwerkt in het definitieve eindrapport. 

1.5 Opbouw rapport 

In hoofdstuk 2 wordt eerst nader ingegaan op VPS zelf. In de hoofdstukken 3 tot en 9 komen 
alle bestudeerde projecten achtereenvolgens aan de orde. Het project wordt steeds in de 
eerste paragraaf toegelicht en daarna – in de tweede paragraaf – wordt de beleidstheorie 
gereconstrueerd. In paragraaf 3 van elk hoofdstuk worden de ervaringen met de projecten 
van respondenten binnen de strafrechtketen beschreven en gerelateerd aan de uitgangs-
punten en beleidsanalyse. Het rapport wordt in hoofdstuk 10 afgesloten met een analyse en 
beantwoording van de onderzoeksvragen. 
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2 

Programma Versterking prestaties 
strafrechtketen (VPS)  

Er bestaan tal van initiatieven om het proces van opsporing, vervolging en berechting van 
daders te verbeteren. Dit gebeurt onder de noemer Versterking prestaties strafrechtketen 
(VPS). Op de aan VPS gewijde website14 worden de volgende initiatieven genoemd die onder 
het overkoepelende programma VPS vallen:  

 Betere opsporing door sturing op zaken (BOSZ)  
 Digitaal werken in de strafrechtketen 
 Feitgecodeerde zaken 
 Intake tot overdracht  
 Kwaliteit en innovatie rechtspraak (KEI) – deelprogramma Straf 
 Meten in de keten 
 Minder regels, meer op straat  
 Modernisering Wetboek van Strafvordering 
 Onderzoek naar de uitstroom van strafzaken 
 Strafrechtketen versterkt en versnelt (SV&V) 
 Zo samen, snel, slim, selectief, simpel en samenlevingsgericht mogelijk (ZSM)  

 
Onder deze ‘initiatieven’ hangen diverse (deel)projecten, waaronder de in het kader van ons 
onderzoek geselecteerde. Niet alle projecten worden echter expliciet genoemd, dus niet van 
alle projecten is aan te geven onder welk initiatief ze vallen.  
 
De zes pijlers van VPS zijn blijkens dezelfde site:  

1. het minimaliseren van ongewenste uitstroom en het vergroten van kwaliteit; 
2. van het aangifteproces een hoogwaardig dienstverleningsproces maken; 
3. het inzichtelijk en transparant maken van de in-, door- en uitstroom van zaken in de 

keten; 
4. digitale informatie-uitwisseling wordt de norm in de keten; 
5. het aanzienlijk verkorten van doorlooptijden; 
6. modernisering en herijking Wetboek van Strafvordering en relevante wetgeving. 

 

                                                           
14 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/versterking-prestaties-strafrechtketen/inhoud/programma-s-verbetering-
strafrechtketen  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/versterking-prestaties-strafrechtketen/inhoud/programma-s-verbetering-strafrechtketen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/versterking-prestaties-strafrechtketen/inhoud/programma-s-verbetering-strafrechtketen
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Het (aanzienlijk) verkorten van doorlooptijden is dus één van de pijlers. Hierover zijn (in 
2012) drie algemene doelen geformuleerd15: 

1. In 2015 en daarna wordt tweederde van de standaardzaken binnen vier weken zijn 
afgedaan.  

2. De doorlooptijd in 2016 voor alle zaken wordt teruggebracht.16  
3. De kwaliteit blijft geborgd. De versnelling van processen in de strafrechtketen mag 

geen afbreuk doen aan de kwaliteit van strafrechthandhaving.17 
 
In de kamerbrieven van de minister over de voortgang van het VPS-programma worden 
uitspraken gedaan over de doorlooptijd in de strafrechtketen. In deze uitspraken liggen 
impliciet veronderstellingen besloten over waarom en hoe overheidsbeleid de doorlooptijd 
kan versnellen en welke doelen daarbij leidend (zouden) zijn. Het expliciteren van deze aan-
names leidt tot zeven veronderstellingen. Deze veronderstellingen worden hieronder kort 
besproken, waarna voor elke veronderstelling wordt aangegeven welke van de in dit onder-
zoek bestudeerde projecten eronder vallen.  
 

1. Sturing op de informatievoorziening leidt tot kortere doorlooptijden.18 Het vertrek-
punt is dat gestuurd moet worden op doorlooptijden om veranderingen teweeg te 
brengen in de strafrechtketen. De minister zou hierbij een bijzondere positie inne-
men aangezien hij stelselverantwoordelijkheid draagt. Aangenomen wordt dat het 
monitoren van de prestaties in de strafrechtketen handvatten geeft om te sturen. 
Dit diende onder meer te gebeuren door vanaf 2013 de Strafrechtketenmonitor 
(door) te ontwikkelen.  
 
Het programma MEOS, waarbij politiemensen op straat gebruik kunnen maken van 
smartphones met diverse toepassingen voor onder meer opsporing, biedt als neven-
effect managementinformatie, bijvoorbeeld over de tijdsbesteding van agenten. Het 
project Verkeerstoren++. dat erop gericht is de logistieke planning van zittingen te 
vereenvoudigen, kent als voorwaarde dat uniforme managementinformatie onont-
beerlijk is om het voorraadbeheer te kunnen monitoren. Het wetsvoorstel digitale 
processtukken en de wijziging van het besluit elektronisch proces-verbaal beogen 
eveneens de informatievoorziening te verbeteren. 

 
2. De tweede veronderstelling is dat een focus op standaardzaken de doorlooptijden 

zal terugdringen.19 Belangrijke reden hiervoor is dat de meerderheid van alle straf-
rechtzaken een standaardzaak betreft. Door met name in te spelen op dit type zaak 
moet het mogelijk zijn om veel tijdswinst te behalen. Daar komt bij dat hier meer 
mogelijkheden zijn dan bij de meer complexe zaken. Een aanzienlijk deel van de 
standaardzaken kan worden afgedaan langs buitengerechtelijke wegen, zoals met 
een geldboete.  

 
Een focus op standaardzaken speelt in het bijzonder in de deelprojecten ZSM. De 
ZSM inloopzitting is bijvoorbeeld ingericht op de behandeling binnen korte termijn 
van zaken die gelabeld zijn als ZSM, hetgeen betekent dat het om een eenvoudige 
strafzaak gaat die enkelvoudig en snel kan worden behandeld.  

 

                                                           
15 Kamerstukken II 2011/12, 29 279, nr.147, p.1. 
16 Kamerstukken II 2012/13, 29 279, nr.165, p.2. 
17 Kamerstukken II 2011/12, 29 279, nr.147, p.2-3. 
18 Kamerstukken II 2011/12, 29 279, nr.147, p.2-3. 
19 Kamerstukken II 2012/13, 29 279, nr.165, p.6. 
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3. Een kwaliteitsimpuls leidt tot kortere doorlooptijden, is de derde veronderstelling 
van VPS.20 Door de kwaliteit binnen de strafrechtketen naar een hoger niveau te til-
len zouden selectieve, betekenisvolle en efficiënte interventies ontstaan. Deze in-
terventies zouden dan vooral aan de voorkant van de strafrechtketen moeten plaats 
vinden. Door de kwaliteit van politiewerk te vergroten moeten de processen in de 
strafrechtketen sneller plaats vinden. In het beleid is dit uitgangspunt verankerd in 
de norm dat 20% van de dienstverleners in de opsporing over HBO-denkniveau zou 
moeten beschikken.21  

 
Een project dat expliciet gericht is op kwaliteitsverbetering is ‘kwaliteitsverbetering 
proces van opsporing en vervolging’. Het richt zich vooral op de politie, waarbij het 
uitgangspunt is dat ‘rework’ moet worden voorkomen door taken en werkzaamhe-
den (zoals het opstellen van processen-verbaal of aangiftes) in één goed uit te voe-
ren en het patroon te doorbreken dat fouten (bijvoorbeeld in aangiftes of processen-
verbaal) niet gecorrigeerd worden. De doorlooptijden kunnen hierdoor ook verkort 
worden. Ook ‘Strafrechtketen Versterkt en Versnelt’ kan onder deze veronderstelling 
geschaard worden. Dit richt zich vooral op het verbeteren van ‘falende’ werkproces-
sen met behulp van de methodiek ‘Lean Six Sigma’. 

 
4. Vereenvoudiging van de administratie maakt meer tijd vrij voor het ‘echte’ werk en 

kan leiden tot kortere doorlooptijden. Doordat bijvoorbeeld politieagenten minder 
tijd kwijt zijn aan administratieve bezigheden blijft er meer tijd over voor het opspo-
ren van en optreden tegen criminaliteit.22  

 
Het eerder genoemde programma MEOS beperkt ook de administratieve werkzaam-
heden van agenten. Gegevens kunnen direct op de smartphone worden ingevoerd of 
opgevraagd en er zijn ervaringen met het met behulp van de smartphone opnemen 
van aangiftes van woninginbraak. Daarnaast leiden ook het wetsvoorstel digitale 
processtukken en de wijziging van het besluit elektronisch proces-verbaal (beide zijn 
onderdeel van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering) tot een ver-
eenvoudiging van de administratie, omdat door digitalisering geen papieren dossiers 
meer vervoerd hoeven te worden naar andere locaties en kopieerwerk van dossiers 
ook wordt verminderd.  

 
5. Samenwerking van ketenpartners leidt tot kortere doorlooptijden, vormt de vijfde 

veronderstelling. Dit zou er bijvoorbeeld toe moeten leiden dat organisaties niet op 
elkaar hoeven te wachten; opsporing, vervolging, berechting en uitvoering (waar-
voor steeds verschillende organisaties verantwoordelijk zijn) dienen elkaar zo snel 
mogelijk op te volgen.23  

 
Het project Verkeerstoren++ is hier expliciet op gericht: beoogd wordt de logistieke 
planning van zittingen te vereenvoudigen door medewerkers van het Openbaar Mi-
nisterie en de rechterlijke macht gezamenlijk, met een gedeelde werkruimte en in-
zicht in elkaar agendasystemen, zittingen te laten plannen. Ook Strafrechtketen Ver-
sterkt en Versnelt gaat expliciet uit van samenwerking tussen onder meer politie, 
OM, rechtspraak en reclassering door het verbeteren van processen over de eigen 

                                                           
20 Kamerstukken II 2012/13, 29 279, nr.165, p.6. 
21 Kamerstukken II 2012/13, 29 279, nr.156, p.5. 
22 Kamerstukken II 2012/12, 29 279, nr.285, p.1-2. 
23 Kamerstukken II 2012/13, 29 279, nr.165, p.7. 



ALLES IN ÉÉN KEER GOED. NAAR KORTERE DOORLOOPTIJDEN IN DE STRAFRECHTKETEN.  

15 

 

organisatiegrenzen heen. Ten slotte gaat ZSM en rechterlijke interventies in op het 
verbreden van de ZSM aanpak naar de rechtspraak, waarmee de rechtspraak gaat 
aansluiten op de al bestaande samenwerking met onder meer politie en OM.  

 
6. Ook het uniformeren van werkprocessen zou (moeten) leiden tot kortere doorloop-

tijden. Door de werkprocessen van de verschillende organisaties meer op elkaar af 
te stemmen en te uniformiseren moet het proces van opsporing, vervolging, be-
rechten en uitvoering sneller plaatsvinden.24 Om dit te realiseren moeten de straf-
rechtketenpartners o.a. inspelen op de agenda-afstemming, een kwaliteitstoets 
voor aangeleverde stukken, samenhangende logistiek van dossiers en een uniforme 
werkwijze van organisatie en bedrijfsvoering.  

 
Zoals aangegeven, is het project Verkeertoren++ bij uitstek gericht op agenda-
afstemming en richt het project ‘Kwaliteitsverbetering proces van opsporing en ver-
volging’ zich op de kwaliteit van (onder meer) stukken als aangiftes en processen-
verbaal. Ook het wetsvoorstel digitale processtukken en de wijziging van het besluit 
elektronisch proces-verbaal richten zich op het uniformiseren van werkprocessen, 
namelijk het digitaliseren.  

 
7. De zevende veronderstelling is dat wettelijke wijziging van procedures leidt tot een 

kortere doorlooptijd in de strafrechtketen. Aanleiding voor deze wijziging is dat de 
wetgeving onvoldoende rekening houdt met nieuwe ontwikkeling en voor onnodige 
last zorgt.25 Het wegnemen van deze belemmeringen en het mogelijk maken van di-
gitalisering moeten de doorlooptijden doen afnemen.  

 
Alle drie geselecteerde wetgevingsprojecten (het wetsvoorstel digitale processtuk-
ken Strafvordering, de wijziging van het besluit elektronisch proces-verbaal en de 
wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis) vloeien voort uit deze veronderstel-
ling. Deze laatste wet heeft als doel om kortere doorlooptijden bij een specifiek type 
zaak, namelijk geweld op een voor publiek toegankelijke plaats dan wel geweld dat 
gericht is tegen personen met een publieke taak, waardoor maatschappelijke onrust 
is ontstaan, mogelijk te maken. Doordat verdachten in meer gevallen in voorlopige 
hechtenis gehouden kunnen worden, gaat minder tijd verloren met het horen van 
verdachten en kan het snelrecht beter toepassing vinden. Zeker in situaties waar 
sprake is van meerdere verdachten slaagt de politie er dan sneller in om de toe-
dracht vast te stellen. 
 

Concluderend kan gesteld worden dat aan de VPS-doelstelling om de doorlooptijden te ver-
korten zeven veronderstellingen ten grondslag liggen en dat bij de projecten die in dit on-
derzoek bestudeerd zijn een of meer van deze veronderstellingen relevant is. 
  

                                                           
24 Kamerstukken II 2012/13, 29 279, nr.165, p.7. 
25 Kamerstukken II 2015/16, 29 279, nr.278, p.1-3. 



ALLES IN ÉÉN KEER GOED. NAAR KORTERE DOORLOOPTIJDEN IN DE STRAFRECHTKETEN.  

16 

 

3 

Verkeerstoren++ 

3.1  Toelichting  

De Verkeerstoren++ (VT++) is een gezamenlijk logistiek centrum van het OM en de recht-
spraak. Medewerkers van beide organisaties regelen hier samen onder meer het plannen 
van zittingen. Dat betekent dat zaaksplanners van OM en Rechtspraak fysiek samen in één 
ruimte één logistiek centrum vormen. De afzonderlijke organisaties blijven verantwoorde-
lijk, maar de medewerkers van de Verkeerstorens houden er zicht op dat rechters, rechters-
commissarissen, officieren van justitie, griffiers, parketsecretarissen en advocaten weten 
welke status een zaak heeft. Zij plannen de zaken op zitting en checken in hoeverre een 
zaaksdossier klaar is en inhoudelijk behandeld kan worden.  
 
Betrokken organisaties Openbaar Ministerie, rechtbank  

Tijdpad Project begonnen in 2014 als pilot in drie arrondissementen. Nog niet 

overal operationeel. 

Ketenfase Fase tussen vervolging en berechting 

3.2 Beleidstheorie 

3.2.1. Beschrijving interventie 

De VT++ is gericht op de verbetering van het logistieke ketenproces tussen het OM en de 
rechtsbanken. Signalen over een “stroeve samenwerking tussen het OM en de Rechtspraak” 
hebben aanleiding gegeven voor dit project,26 met name omdat afwikkeling van strafzaken 
niet goed zou verlopen en de logistieke kant van de strafrechtketen niet op orde zou zijn. 
Om deze problemen te ondervangen is in opdracht van het College van procureurs-generaal 
en de Raad voor de rechtspraak een gezamenlijke taskforce in het leven geroepen: taskforce 
OM-ZM.  

3.2.2. Doelen 

De VT++ is gericht op “een goede en efficiënte (straf)rechtsgang voor de burger, binnen de 
best denkbare (logistieke) omstandigheden. Dit betekent handelingen niet dubbel uitvoe-

                                                           
26 Taskforce OM-ZM (2014) Recht doen. Samenwerken loot, p.4. 



ALLES IN ÉÉN KEER GOED. NAAR KORTERE DOORLOOPTIJDEN IN DE STRAFRECHTKETEN.  

17 

 

ren, korte doorlooptijden, geen onnodige aanhoudingen, maximale benutting van zittings-
capaciteit”.27 Om tot deze situatie te komen staat de verbetering van het logistieke keten-
proces centraal. Eén van de hoofddoelen van deze verbetering is het verkorten van de door-
looptijden.28 De formele tussendoelen in dit project zijn: 

1. Goed ingericht voorraadbeheer: de voorraad aan zaken moet zo ingericht worden 
dat zo min mogelijk zaken vertraging oplopen in de registratie, het zittingsgereed 
maken, de uitwerking of de executie.   

2. Passend rooster: het rooster moet aansluiten op de werkprocessen van OM en ZM. 
3. Naleving van normen over doorlooptijden: de medewerkers van OM en ZM moeten 

gestimuleerd worden om normen na te leven.   
4. Efficiëntere doorstroom van zaken tussen OM en Rechtspraak: voorkomen moet 

worden dat zaken vertraging oplopen bij overdrachtsmomenten in de fasen van 
vervolging en berechting.  

5. Terugdringen van aanhoudingen: zaken dienen zoveel mogelijk afgehandeld te wor-
den tijdens de zittingen en geen vertraging op te lopen door o.a. incompleetheid 
van dossiers.  

 
Schematisch zien de doelen er in de vorm van een doelboom als volgt uit. 

 

3.2.3. Mechanismen 

Verwacht wordt dat dankzij de gezamenlijke werkeenheid van OM en ZM de doorlooptijden 
verkort worden op grond van de volgende zeven veronderstellingen:29  

1. Gelijkmatige zaakstromen: door te sturen op een zo gelijkmatig mogelijke zaak-
stroom is het mogelijk om tot een beter voorraadbeheer te komen. Het zoveel mo-
gelijk inspelen op (on)voorspelbare fluctuaties wordt gezien als de sleutel om dit te 
kunnen doen. 

2. Vooraf en achteraf monitoren: het tijdig nemen van maatregelen vereist een in-
schatting of de doelstellingen behaald zullen worden. De veronderstelling is dat 
verwachtingen uitgesproken kunnen worden over de ontwikkeling van voorraden.  

                                                           
27 Taskforce OM-ZM (2015) Ontwerp algemene taken V++, p.12. 
28 Taskforce OM-ZM (2015) Ontwerp algemene taken V++, p.13. 
29 Taskforce OM-ZM (2015) Ontwerp algemene taken V++, p.14-15. 
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3. Zo min mogelijk reparatie achteraf: het bijstellen van het zittingsrooster vergt kost-
bare tijd. Om dit te voorkomen dient duidelijk te worden waarom reparaties nood-
zakelijk zijn geweest. Verondersteld wordt dat met het inzicht in de onderliggende 
oorzaken en redenen, het mogelijk is om tot een zo passend mogelijk rooster te 
komen. 

4. Rust in het rooster: ingrijpen in het vastgestelde zittingsrooster en werkprocessen 
heeft een ongunstige uitwerking op de medewerkers. Voor een passend rooster is 
daarom nodig dat wijzigingen zoveel mogelijk worden voorkomen. De veronderstel-
ling is dat de VT++ dit moet realiseren door met goede afspraken, spelregels rond-
om het roosteren en de discipline van medewerkers. 

5. Maximaal zicht op de voorraden: voor een goed ingericht voorraadbeheer is nood-
zakelijk dat goed zicht is op de voorraden, indien mogelijk ook de omvang van de 
voorraad van (potentiële) zaken. Verondersteld wordt dat dankzij deze informatie 
het mogelijk is om vroegtijdig te anticiperen.  

6. Integraal en ‘zaakstroomoverstijgend’: voor het bewaken van de normen over door-
looptijden is het belangrijk dat de verschillende taken niet los van elkaar worden ge-
zien. De veronderstelling is dat het in samenhang en integraal werken, ongewenste 
effecten of suboptimale uitkomsten zal voorkomen. Om de samenhang te bewaken 
zou de VT++ op het geheel moeten sturen en proberen om het evenwicht in de ver-
schillende taken te behouden.  

7. Interne flexibilisering: voor een passend rooster en goed ingericht voorraadbeheer is 
vereist dat zoveel mogelijk zaken in hetzelfde arrondissement worden afgehandeld.  

3.2.4. Context 

Om de genoemde doelen te bereiken zijn vijf afhankelijkheden en randvoorwaarden te on-
derscheiden: 

 De personele bezetting van de VT++ moet in staat zijn om te voldoen aan het taken-
pakket. Voor de verschillende rollen in de uitvoering moeten geschikte medewer-
kers voorhanden zijn.  

 Een goed ingericht voorraadbeheer vergt dat de verantwoordelijkheid wordt geno-
men in de lijn. Zowel op het niveau van bestuur/management als de individuele pro-
fessional moet een verantwoordelijkheidsbesef aanwezig zijn. Voor het verbeteren 
van het logistieke ketenproces is het noodzakelijk dat alle medewerkers voorstellen 
tot verbetermaatregelen doen, afstemming zoeken en duidelijk is wie aanspreek-
baar is.  

 Een gezamenlijk roosstersysteem is een belangrijke voorwaarde om tot verbeterin-
gen te komen. Zolang het roosteren met verschillende IT-processen en –systemen 
plaatsvindt, zal het lastig zijn om tot een passend rooster te komen. Met name van-
wege overdrachtsmomenten, gebrek aan zicht op elkaars rooster en een grotere 
kans op fouten.  

 Om het voorraadbeheer te kunnen monitoren is uniforme managementinformatie 
onontbeerlijk. Zonder deze informatie is het niet mogelijk om tot betrouwbare en 
eenduidige verbetervoorstellen te komen met de VT++.  

 VT++ is afhankelijk van een eerdere schakel in de strafrechtketen, het koppelvlak 
politie-OM. Zolang de logistiek op dit koppelvlak onvoldoende is, zal het lastiger 
worden om met de VT++ tot een beter voorraadbeheer te komen. Wanneer de lo-
gistiek tussen politie en OM goed in zicht is, biedt dit meer mogelijkheden voor de 
VT++ om verwachtingen uit te spreken over zaakstromen en hierop te anticiperen. 
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Overigens blijft ook in het kader van de VT++ het uitgangspunt dat beide organisaties (OM 
en ZM) hun eigen verantwoordelijkheid blijven houden en dat belangen kunnen conflicte-
ren.  

3.3 Ervaringen in de praktijk 

De inrichting van de VT++ is vooralsnog beperkt tot de werkstroom ‘MK’ (meervoudige ka-
mer). Op termijn zou de VT++ zich ook moeten richten op politierechterzaken, kantonover-
tredingen, jeugd, raad- en rekestenkamer, ontnemingen en megazaken.  
 
De VT++ was ten tijde van het onderzoek nog niet overal operationeel. Van de arrondisse-
menten waar we interviews hebben gevoerd, zijn de Verkeerstorens++ van Amsterdam en 
Midden-Nederland sinds medio 2015 operationeel en gaat die van Noord-Nederland vol-
gens planning eind 2016 van start. Het aantal medewerkers per VT++ (niet zijnde fte) be-
draagt zeven in Noord en in Amsterdam en negen in Midden-Nederland. De medewerkers 
zijn afkomstig van zowel OM als ZM.  
 
Onze gesprekspartners signaleren dat de VT++ geen oplossing is voor alle problemen. Wan-
neer problemen worden gesignaleerd, legt de VT++ die terug bij de verantwoordelijke orga-
nisatie (OM of ZM). De VT++ kan alleen goed functioneren als ten minste de aanpalende 
organisaties OM en rechtspraak goed zijn georganiseerd. Dit zijn contextfactoren zoals om-
schreven in paragraaf 3.2.4. Niet aan alle contextfactoren is inmiddels voldaan. Er is bijvoor-
beeld nog geen gezamenlijk roostersysteem. Het roosteren gebeurt daarom nog niet door 
de VT++ maar door OM en ZM afzonderlijk. Nadat geroosterd is, kan de VT++ plannen. Roos-
teren betekent dat functionarissen (officieren, rechters, griffiers) worden toegewezen aan 
een zitting (waarbij nog niet bepaald is welke zaken op die zitting komen). Plannen heeft 
betrekking op de zaken die op de zittingen behandeld worden. 
 
Als de VT++ ook het roosteren voor zijn rekening zou nemen, zou de efficiency verder wor-
den vergroot. Ook de managementinformatie over voorraad(beheer) is nog niet optimaal, 
hoewel er op dit punt door sommige gesprekspartners wel positieve ontwikkelingen worden 
gesignaleerd. De personele bezetting van de verschillende VT’s++ is wel op orde naar het 
oordeel van onze gesprekspartners, zowel kwalitatief als kwantitatief. De medewerkers zijn 
veelal ook afkomstig van de planningbureaus van OM en ZM. 
 
Uit de gesprekken is gebleken dat er draagvlak is binnen de organisaties voor de VT++, zeker 
na de eerste ervaringen. Er wordt een toegevoegde waarde gezien ten opzichte van de se-
parate planning- en roosterbureaus van beide organisaties. Die toegevoegde waarde zit in 
de eerste plaats in het feit dat de medewerkers van de VT++ in één ruimte zitten, de lijnen 
dus zeer kort zijn en er altijd onmiddellijke afstemming mogelijk is. Er is – ook wat betreft 
plannen – niet één gezamenlijk systeem, maar de medewerkers van de VT++ zijn wel geau-
toriseerd en hebben toegang tot de systemen van beide organisaties (OM en ZM). In de 
praktijk hebben ze twee beeldschermen voor zich.  
 
Wat het effect op de doorlooptijden binnen de strafrechtketen is van één van de uitgangs-
punten van de VT++, te weten het bij elkaar plaatsen van en gezamenlijk plannen door ZM 
en OM, is niet duidelijk. Ook met een VT++ “kan er van alles in de soep lopen met de plan-
ning”, aldus een gesprekspartner. Een op een zitting geplande zaak kan alsnog uitvallen, 
bijvoorbeeld omdat het dossier niet compleet is, er nog getuigen moeten worden gehoord 
of een verdachte in een laat stadium van raadsman wisselt. Het algemene beeld is dat het 



ALLES IN ÉÉN KEER GOED. NAAR KORTERE DOORLOOPTIJDEN IN DE STRAFRECHTKETEN.  

20 

 

plannen van zittingen efficiënter gebeurt met de VT++, maar het precieze effect op de door-
looptijden is moeilijk aan te geven.  
 
Een ander doel van de VT++ is ‘(bevorderen van) naleving van normen over doorlooptijden’. 
In de praktijk impliceert dit ook ‘control’: ervoor zorgen dat geplande zittingen ook daad-
werkelijk effectief benut worden, dat zaken niet aangehouden hoeven te worden en dat er 
geen zittingsdagen verloren gaan. Door de VT++ wordt hieraan veel prioriteit gegeven. De 
wijze waarop dat gebeurt loopt uiteen tussen de VT++’s en is afhankelijk van de keuze die 
gemaakt is om strafdossiers al dan niet ook inhoudelijk te laten beoordelen door de VT++ op 
volledigheid. Een dergelijke keuze over invulling van de VT++ is aan de arrondissementen 
zelf. In één van de bestudeerde VT++ wordt een strafdossier na aanlevering direct gecheckt 
op volledigheid. Dat gebeurt een week voorafgaand aan het zgn. ‘7 weken-overleg’, waarbij 
het OM bij een MK-zitting met verdachten die in voorlopige hechtenis zitten bepaalt of een 
zaak rijp is voor de zitting. Bij zaken waarbij sprake is van voorlopige hechtenis moet de ver-
dachte na uiterlijk 104 dagen op zitting komen. Dat kan ook een pro forma-zitting zijn, het-
geen het geval zal zijn indien een dossier niet volledig is. Een pro forma-zitting is vanuit het 
oogpunt van efficiency en doorlooptijden niet gewenst. Door zo vroeg mogelijk te sturen op 
de volledigheid van strafdossiers levert de VT++ volgens gesprekspartners van deze VT++ 
effectief een bijdrage aan het voorkómen van verloren zittingsdagen en het eerder inhoude-
lijk kunnen behandelen van strafzaken waarbij verdachten betrokken zijn die in voorlopige 
hechtenis zitten. 
 
Indien er geen sprake is van verdachten die in voorlopige hechtenis zitten, de zgn. “vrije 
voeters”, gelden er geen termijnen. Hierbij bestaat het risico dat strafzaken “achter de ka-
chel” terecht komen, oftewel, ze blijven liggen, er is geen prikkel om ze snel op zitting te 
krijgen en een zitting laat vervolgens lang op zich wachten. Om dit te voorkomen heeft een 
VT++ MK-zaken zonder verdachten in voorlopige hechtenis expliciet als prioriteit aange-
merkt door een (interne) termijn van twintig weken te hanteren voor de periode tussen de 
aanhouding en de zitting. Op een regiezitting wordt een beslissing genomen of de zaak ver-
der wordt behandeld. Is dat het geval, dan neemt de VT++ de planning op zich. Deze priori-
teitstelling heeft er volgens één van onze gesprekspartners in zijn arrondissement toe geleid 
dat geen achterstanden meer zijn bij MK-zittingen met verdachten die niet in voorlopige 
hechtenis zitten. Om die reden was een regiezitting begin 2016 voor het eerst niet volge-
boekt. Het stellen van deze prioriteit en een (interne) termijn en de sturing erop door de 
VT++ heeft er dus aantoonbaar toe geleid dat de doorlooptijden substantieel zijn afgeno-
men bij MK-zittingen zonder verdachten die in voorlopige hechtenis zitten.  
 
Een andere prioriteit van een VT++ is dat zaken niet meer worden aangehouden zonder dat 
er een nieuwe zittingsdatum wordt bepaald. Als zaken voor onbepaalde tijd worden aange-
houden bestaat – door het ontbreken van een objectieve prikkel – het risico dat het lang 
duurt voor ze uiteindelijk op zitting komen. Volgens een geïnterviewde van een VT++ kun-
nen zaken beter voor bepaalde tijd worden aangehouden nu OM en ZM in de VT++ bij el-
kaar zitten. Bij deze VT++ wordt bijna alles voor bepaalde tijd aangehouden en heeft dat 
voor de betreffende zaken een aantoonbaar positief effect op de doorlooptijden.  
 
Bepalend voor een goede sturingsrol van de VT++ bij bovengenoemde processen is adequa-
te managementinformatie. Deze is beschikbaar in de vorm van de Task Force monitor waar-
in alle informatie staat vermeld met betrekking tot voorraad, plannen op zittingen en aan-
houdingen alsmede de aanhoudingenrapportage zelf.  
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Door gesprekspartners van enkele andere ketenorganisaties wordt aangegeven dat ze ook 
bij het project betrokken hadden willen zijn. Een knelpunt dat door ketenpartners wordt 
ervaren is bijvoorbeeld dat zij pas laat een adviesopdracht krijgen van het OM; de werk-
zaamheden van de reclassering zouden bijvoorbeeld al kunnen beginnen vanaf het moment 
dat de verdachte aangehouden is, maar dan moet de reclassering hier wel op tijd van op de 
hoogte worden gebracht. Advocaten zijn voorgelicht over de werking en inrichting van de 
VT++, maar directe implicaties heeft het voor hen niet.  

3.4 Conclusie 

De VT++ is nog niet overal operationeel en overal zit het in de beginfase. De verkeerstorens 
dienen ook nog doorontwikkeld te worden. Zo is de inrichting van de VT++ vooralsnog be-
perkt tot de werkstroom ‘MK’ (meervoudige kamer). Op termijn zou de VT++ zich ook moe-
ten richten op politierechterzaken, kantonovertredingen, jeugd, raad- en rekestenkamer, 
ontnemingen en megazaken. Ook beperkt de VT++ zich tot plannen en valt roosteren er nog 
buiten. Desondanks wijzen betrokkenen op de positieve effecten van de VT++ op de door-
looptijden. Die effecten komen niet primair doordat medewerkers van ZM en OM fysiek bij 
elkaar geplaatst zijn en ze inzicht hebben in elkaars (plannings)systemen. Het is aannemelijk 
dat dit een positief effect heeft op de doorlooptijd maar dat effect is moeilijk te expliciteren. 
Gesprekspartners wijzen vooral op positieve effecten veroorzaakt door de ‘controlfunctie’ 
van de VT++. Voorbeelden die genoemd zijn betreffen het voor bepaalde tijd aanhouden 
van strafzaken, het stellen van (interne) termijnen voor MK-zaken, waar niet-gedetineerden 
bij betrokken zijn, en het in een vroegtijdig stadium controleren of een dossier compleet is 
op een moment dat er nog tijd is om dit aan te vullen. De VT++ doet dus meer dan het feite-
lijk plannen van zittingen, ook regievoering om zaken zo snel mogelijk op zitting te krijgen is 
van belang. Dat lijkt, op grond van de gevoerde gesprekken, de belangrijkste winst op te 
leveren voor de doorlooptijden.  
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4 

Mobiel effectief op straat 

4.1  Toelichting  

Het project ‘Mobiel Effectief op Straat’ (MEOS) is in 2010 van start gegaan. Vanaf het begin 
van het project lag er een focus om door middel van applicaties op de smartphone het vast-
stellen van de identiteit van personen te ondersteunen. Een belangrijke functie van MEOS is 
dat de barcode van een identiteitsbewijs van iemand die wordt staande gehouden en/of van 
wie de identiteit wordt bekeken kan worden gescand en dat er dan automatisch in MEOS 
een koppeling plaatsvindt van die persoonsgegevens met allerlei andere systemen. Zo blijkt 
direct of iemand bijvoorbeeld een bekeuring heeft openstaan, gesignaleerd staat, vuurwa-
pengevaarlijk is en wat zijn antecenten zijn. Als er geen bijzonderheden zijn, volgt er een 
groen signaal, als er wel bijzonderheden zijn (bijvoorbeeld openstaande bekeuring) een 
rood signaal en bij extreme omstandigheden (zoals vuurwapengevaarlijk dat iemand gesig-
naleerd staat) gaat het apparaat trillen. Met MEOS kan ook een zogenaamde ‘digibon’ wor-
den uitgeschreven. De gegevens van de overtreders kunnen door middel van MEOS recht-
streeks digitaal aan het CJIB worden gestuurd. De streeftermijn daarbij is dat de overtreder 
binnen vijf dagen een bekeuring thuis heeft (in plaats van binnen zestig dagen, wat de ge-
bruikelijke streeftijd is). Ten tijde van het onderzoek was er verder een pilot gaande waarin 
MEOS gebruikt kan worden voor het opnemen van een aangifte van woninginbraak.  
 
Het project MEOS richt zich naast de strafrechtketen op andere werkzaamheden in het poli-
tienetwerk. Voorbeelden hiervan zijn de vreemdelingen- en handhavingsketen, maar ook 
het registeren van aanrijdingen. Het belang van MEOS reikt dus verder dan enkel de straf-
rechtketen.  
 
In de drie eenheden waar het onderzoek is uitgevoerd was MEOS inmiddels onder ongeveer 
driekwart van de toezichthouders en handhavers van de politie in gebruik (in Noord-
Nederland bijna 1.800, in Midden-Nederland 2.000 en 2.700 in Amsterdam). Alle gebruikers 
van MEOS kregen een introductiecursus van een halve dag om ermee te leren werken.  
 
Betrokken organisaties Politie, CJIB 

Tijdpad Project begonnen in 2010. Proef in 2015 met 10.000 agenten 

Ketenfase Opsporing, tenuitvoerlegging 
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4.2 Beleidstheorie 

4.2.1. Beschrijving interventie 

Door het introduceren van smartphones en relevante toepassingen moet de kwaliteit van 
het politiewerk worden verbeterd. Aanvankelijk was MEOS vooral gericht op de identiteits-
vaststelling (fase 1), waarbij vragen centraal staan als ‘wie ben je en wat weten we van je?’. 
Nu is het project MEOS zich meer gaan richten op de afhandeling (fase 2). Hier gaat het om 
de vraag of een geval ter plekke afgehandeld kan worden op straat. Het gaat dan met name 
om bekeuren, opstellen van aangiftes en benodigde administratieve handelingen voor een 
aanhouding. Het streven is om in de toekomst nog meer in te spelen op processen van fase 
II, zoals het maken van proces-verbalen voor dronken rijden en het aanhoudingsproces-
verbaal. 

4.2.2. Doelen 

Met de kwaliteitsverbetering wordt bedoeld dat “essentiële fouten en herstelwerkzaamhe-
den worden voorkomen. Het tegengaan van bijvoorbeeld schrijffouten, onvolledigheden en 
het voorkomen van slechte juridische onderbouwing staan daarbij op de voorgrond. Het 
gaat erom dat het werk in één keer goed gebeurt”.30 Als het gaat om doorlooptijden is de 
veronderstelling dat het voorkomen van herstelwerkzaamheden de processen in de straf-
rechtketen versnellen. Dit moet gebeuren door de nadruk te leggen op de kwaliteit, het 
werk in één keer goed doen. Het voorkomen van fouten en onvolledigheden in het politie-
werk moet ertoe leiden dat verderop in de strafrechtketen minder tijd verloren gaat met 
herstel en reparatie, van bijvoorbeeld proces-verbalen. Door middel van de digibon kunnen 
bekeuringen rechtstreeks digitaal aan het CJIB worden gestuurd, hetgeen tot aanzienlijke 
tijdreductie kan leiden in vergelijking met de administratieve processen die het verwerken 
en versturen van papieren bonnen van de politie aan het CJIB met zich meebrengen.  
 
In de vorm van een doelboom zien de beleidstheorie er als volgt uit. 

 

                                                           
30 Interview met de programmamanager. 

Verkorting doorlooptijden in 
de opsporingsfase

Medewerker is verrijkt en 
verbreed

Tegengaan van essentiële 
fouten

Ondersteuning bij 
politiewerkzaamheden

Mobiel platform voor 
politieadministratie en 

toegang tot basissystemen

Einddoel

Tussendoelen

Interventie

Tussendoelen

Digitaal kunnen uitschrijven 
van bonnen (Digibon)
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4.2.3. Mechanismen 

Het doel om de doorlooptijden te verkorten wordt nagestreefd door uit te gaan van drie 
pijlers.31 De eerste pijler is dat medewerkers altijd en overal in verbinding staan met de or-
ganisatie. Verondersteld wordt dat de hulpbronnen van de organisatie ook op afstand be-
schikbaar en bereikbaar zijn voor de politiemedewerkers. Dit geldt voor zowel medewerkers 
in de uitvoering als ondersteuning. Dankzij een smartphone en relevante toepassingen moe-
ten zij in staat zijn om informatie te kunnen raadplegen en contact te zoeken met collega’s 
en andere organisaties.  
 
De tweede pijler is in de stukken ‘rijk in observatie’ genoemd. De veronderstelling is dat het 
beter is om ter plekke zaken te kunnen afhandelen. Met de technologie moet de politieme-
dewerker in staat zijn om de situatie vast te leggen (inclusief beeld en geluid) en daarmee 
tot rijkere en betere observaties te komen. De derde pijler is ‘beschikbare informatie en 
observatie filteren op menselijke maat’. De meerwaarde van technologische applicaties 
leunt op de mogelijkheid om de hoeveelheid informatie terug te kunnen brengen naar het 
individuele geval. Door applicaties moeten politiemedewerkers in staat zijn om bijvoorbeeld 
de actuele locatie, rol, specifieke taakstelling en bevoegdheden te vertalen naar het concre-
te geval in de werksituatie.  

4.2.4. Context 

De verwachting is dat de mobiele applicaties veel invloed hebben op het gedrag van de 
agenten en de manier waarop zij hun werk doen. Dit valt te begrijpen door de invloed van 
de mobiele applicaties. De politiemedewerkers hebben een grote rol gepeeld in de tot-
standkoming van de applicaties. Het voordeel hiervan is dat zij meedenken over een tool en 
meer bereid zijn om deze tool ook werkelijk te gebruiken. Bij sommige politie-eenheden 
maakten de politiemensen op straat helemaal geen gebruik van smartphones; ze hadden 
niet de beschikking over een Blackberry.  
 
Voor het uitschrijven van ‘digibonnen’ zijn de werking van de ICT met de backoffice van de 
politie en het CJIB belangrijke contextvariabelen. De digibonnen zijn er bij uitstek op gericht 
om de doorlooptijden in de strafrechtketen (in casu in de fase van de tenuitvoerlegging) te 
verkorten. 

4.3 Ervaringen in de praktijk 

In de interviews wordt unaniem het beeld geschetst dat de gebruikers (zeer) tevreden en 
positief zijn over MEOS. De efficiency van het politiewerk op straat neemt daardoor aanzien-
lijk toe, zo wordt aangegeven. Een gesprekspartner geeft aan dat het uitschrijven en admini-
stratief verwerken van een bon eerst gemiddeld ruim anderhalf uur vergde en met MEOS 
nog maar vijf minuten. Met MEOS kan daarnaast in één keer in bijna twintig systemen wor-
den gekeken, hetgeen ook een aanzienlijke tijdwinst oplevert. In het Informatieblad Pro-
gramma Minder regels, meer op straat (september 2014) wordt gesteld dat een agent door 
MEOS gemiddeld 30 tot 60 minuten32 langer op straat is.  
 

                                                           
31 Politie (2014). Visie op Mobiel Werken, p.3-4. 
32 Het wordt niet aangegeven maar aangenomen kan worden dat dat per dag was. 
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Efficiencywinst geldt niet alleen voor de politiemensen op straat maar ook voor ondersteu-
nende diensten zoals de meldkamer. Met MEOS kan iedereen op de smartphone bijvoor-
beeld een kenteken van een auto of de antecedenten van een persoon checken, waar voor-
heen de meldkamer ingeschakeld moest worden. Een onderzoek uit 2014 in opdracht van 
de Politieacademie brengt positieve gebruikerservaringen aan het licht: 33 

"Een totaal beeld van de uitkomsten laat zien dat BVI-IB34 prettig is om mee te 

werken (72%) en snel (67%) actuele (76%) en accurate (72%) informatie geeft, die 

bruikbaar is voor de uitvoering van hun werkzaamheden (87%). Het gebruik van 

BVI-IB wordt meestal niet als ingewikkeld ervaren (75%)." 

Het bovenstaande maakt aannemelijk dat MEOS substantiële efficiencywinst oplevert voor 
de politie. Dat betekent niet direct dat de doorlooptijden in de strafrechtketen erdoor ver-
kort worden. MEOS is vooral gericht op toezicht en handhaving op straat en niet zozeer op 
strafrechtelijke handhaving. De strafrechtketen zal echter hoe dan ook baat hebben bij een 
efficiënt(er) werkende politie. Dat kentekens en persoonsgegevens met MEOS eenvoudiger 
gecheckt kunnen worden kan ook van grote waarde zijn voor de opsporing. Dat is zeker het 
geval als MEOS wordt ingezet voor het opstellen van een proces-verbaal, bijvoorbeeld ten 
behoeve van de persoonsgegevens. Eén van de uitgangspunten van MEOS is het tegengaan 
van fouten. Een goed voorbeeld hiervan is volgens een gesprekspartner dat het aantal repa-
raties van bonnen door MEOS teruggedrongen is van 10 à 15% naar minder dan 1%.  
 
Als er een foute naam in een proces-verbaal staat, moet dit in een later stadium hersteld 
worden. Het pv moet weer terug naar degene die hem opgesteld heeft, waarmee tijd verlo-
ren gaat. Diverse gesprekspartners hebben aangegeven dat het in de praktijk minimaal twee 
maanden duurt voordat een door de politie aangevuld proces-verbaal weer terug is bij het 
OM.  
 
Door middel van MEOS kunnen door het scannen van een barcode op een identificatiebe-
wijs persoonsgegevens rechtstreeks in de digibon worden overgenomen. Daarnaast kan met 
MEOS een checklist worden afgelopen voor het opmaken van een pv. Het voordeel hiervan 
is dat geen vragen over het hoofd worden gezien en dat aan de juridische vereisten van een 
goed proces-verbaal wordt voldaan. Dit laatste geldt met name voor de kwalificatie van 
feiten. Het opstellen van een proces-verbaal gaat dankzij MEOS met minder fouten gepaard.  
 
Het effect op de doorlooptijd van bekeuringen en strafbeschikkingen van de digibon is evi-
dent. Een boete die in MEOS wordt ingevoerd wordt rechtstreeks digitaal aan het CJIB ge-
stuurd, waar papieren bonnen eerst langs interne kwaliteitscontroleurs en de afdeling Bon-
nen van de politie moesten. Waar een bon zonder MEOS vaak pas na twee maanden bij de 
overtreder thuis werd bezorgd, gebeurt dat nu vaak binnen een week. Hiervan gaat ook 
preventieve werking uit; er is sprake van lik op stuk.  
 
MEOS kent nog wel een aantal kinderziektes en onvolkomenheden. Technisch werkt het 
raadplegen van de systemen nog niet altijd optimaal en één van de gesprekpartners gaf aan 
dat er bekeuringen zijn ‘zoek geraakt’; na het invoeren en versturen via MEOS kwamen ze 
niet terecht bij het CJIB. Een onvolkomenheid is dat de digibon niet op papier uitgedraaid 

                                                           
33 

Hengst, M., den, Schirm, W., Integrale bevraging en veiligheid, 2013, Politieacademie, p. 61. 
34 BVI-IB is de toenmalige ‘werktitel’ van MEOS. 
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kan worden of anderszins gepersonifieerd kenbaar kan worden gemaakt voordat de post 
van het CJIB op de mat ligt. In het geval van een parkeerboete wordt de overtreder van de 
bekeuring op de hoogte gesteld door middel van een algemene kennisgeving (model koffer-
labeltje) onder de ruitenwisser. Dit is ook om te voorkomen dat een andere politieagent 
voor dezelfde overtreding nog een bekeuring uitschrijft. Deze algemene kennisgevingen 
bevatten echter geen specifieke informatie over bijvoorbeeld de overtreding, de verbalisant 
of de datum. Een neveneffect daarvan kan zijn dat bekeurden zelf de algemene kennisge-
ving steeds opnieuw onder de ruitenwisser doen als ze fout parkeren en het daarbij niet 
denkbeeldig is dat ze dan niet opnieuw bekeurd worden.  
 
Het laatste aspect (alleen algemene kennisgevingen) wordt veroorzaakt door een mismatch 
tussen de MEOS-aanpak en de context waarin dit project opereert. Dit hangt nauw samen 
met de regelgeving, die nog niet is afgestemd op het digitaal afdoen en ondertekenen. In de 
praktijk zijn administratieve handelingen vereist die op zichzelf geen ander doel dienen, 
enkel vanwege de regelgeving over ondertekening. Dit is onwenselijk omdat hierdoor onno-
dige bureaucratie ontstaat en in stand blijft. De wetgevingsprojecten uit hoofdstuk 8 moe-
ten hiervoor een oplossing bieden. 

4.4 Conclusie 

De ervaringen met MEOS zijn (zeer) positief. Zowel uit interviews als uit kwantitatieve bron-
nen blijkt dat MEOS leidt tot een aanzienlijke efficiencywinst voor politiemensen op straat 
en ook voor ondersteunende diensten als de meldkamer. Het primaire doel van MEOS is het 
verbeteren van kwaliteit; het verkorten van doorlooptijden in de strafrechtketen is geen 
expliciet doel maar eerder een neveneffect. Als de kwaliteit van bijvoorbeeld processen-
verbaal verbetert doordat er minder foute namen in staan die in een later stadium weer 
hersteld moeten worden zal dat leiden tot kortere doorlooptijden. Het effect hiervan op de 
doorlooptijden is niet gemeten of anderszins inzichtelijk. Een positief effect op de doorloop-
tijden in de voorfase van de strafrechtketen is daarnaast evident aanwezig door de zgn. 
digibon: een bekeuring wordt door MEOS rechtstreeks aan het CJIB gestuurd, waardoor de 
tijd die ligt tussen de overtreding en het moment dat de bekeuring op de mat valt terugge-
drongen wordt van ongeveer twee maanden tot minder dan een week. Aan MEOS zitten op 
dit moment ook nog een paar kinderziektes en (technische) onvolkomenheden, zoals dat 
bekeuringen in incidentele gevallen zoek zijn geraakt en de algemene kennisgevingen van 
bekeuringen, zonder specifieke informatie over bijvoorbeeld de overtreding, de datum en 
de verbalisant.  
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5 

Kwaliteitsverbetering proces van 
opsporing en vervolging 

5.1 Toelichting  

Het project heeft als uitgangspunt dat ‘rework’ bij de politie moet worden voorkomen door 
taken en werkzaamheden in één goed uit te voeren en het patroon te doorbreken dat fou-
ten niet gecorrigeerd worden. In de bestudeerde eenheden zijn in het kader van dit project 
Bureaus Ketensamenwerking ingericht, waar op verschillende abstractieniveaus (strate-
gisch, tactisch en operationeel) wordt samengewerkt door verschillende medewerkers van 
politie en OM. In de praktijk komt het er verder op neer dat er operationeel niveau een be-
perkt aantal per eenheid van ongeveer 3,5 OM-medewerkers (parketsecretarissen) ingezet 
bij de politie. Ze vormen een duo met een politiefunctionaris of lopen mee binnen een ba-
sisteam teneinde ingesleten fouten indien van toepassing te verbeteren. Uitgegaan wordt 
van het principe van ‘Werkend Leren’. 
 
Politie en OM kunnen zelf (per arrondissement) bepalen waar de prioriteiten liggen en op 
welke specifieke aandachtspunten deze zich richten. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om ‘op-
sporingsproducten’. Het verbeteren van het opnemen van aangiftes en opstellen van pro-
cessen-verbaal zijn daarbij vaak terugkerende thema’s. Andere projecten richten zich onder 
meer op de kwaliteit van nota’s over bijzondere opsporingsbevoegdheden en het gebruik 
van het digitale systeem Bosz (Betere Opsporing door Sturing op Zaken). Ook wordt in 
meerdere regio’s gewerkt aan een voorblad (omslag) voor dossiers in de vorm van een 
checklist, stroomschema of aandachtspunten.  
 
Betrokken organisaties Openbaar Ministerie, politie 

Tijdpad Project begonnen in 2014  

Ketenfase Opsporing, vervolging 

5.2 Beleidstheorie 

5.2.1. Beschrijving interventie 

Dit project is gericht op samenwerking tussen politie en OM teneinde gezamenlijk het pro-
ces van opsporing en vervolging te verbeteren. Deze samenwerking is vooral gericht op 
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veelvoorkomende criminaliteit (VVC) en lichte High Impact Crime (HIC). Uitgangspunt is dat 
rework binnen de politie moet worden voorkomen door taken en werkzaamheden in één 
goed uit te voeren en het patroon te doorbreken dat fouten niet gecorrigeerd worden. Uit-
gegaan wordt van het principe van ‘Werkend Leren’.35 Dit is een veranderstrategie voor het 
borgen van structurele veranderingen in organisaties. In de kern draait het hierbij om het 
betrekken van medewerkers bij het zoeken naar oplossingsrichtingen en identificeren van 
problemen. Door de medewerker op te leiden en hem te betrekken bij het wegnemen van 
belemmeringen moet een ‘lerende organisatie’ ontstaan. Verondersteld wordt dat mede-
werkers in staat zijn om de dienstverlening aan te passen aan voortdurende veranderingen. 
Om hen hiertoe aan te zetten staat scholing, vorming, ontwikkeling en het stimuleren van 
eigen initiatief op de voorgrond.  

5.2.2. Doelen 

Het terugdringen van de doorlooptijden vormt geen hoofddoel in dit project, maar is aan te 
merken als een nevendoel. De samenwerking tussen politie en OM heeft twee primaire 
doelen: effectiever werken (het werk in één keer goed doen) en efficiënter werken (geen 
voorraadvorming).36 
 
Voor het realiseren van deze hoofddoelen worden meerdere tussendoelen onderscheiden. 
Deze zijn vooral gericht op gedragsbeïnvloeding van de medewerkers. Hierbij staan een 
meer uniforme werkwijze, professionalisering en het terugdringen van rework op de voor-
grond. Verwacht wordt dat met het behalen van deze doelen gedragspatronen ontstaan die 
bijdragen aan ‘het in één keer goed’ doen. Hierbij valt te denken aan het tegengaan van 
schrijffouten en meer kennis van de voorgeschreven procedures en protocollen. Deze zaken 
komen bijvoorbeeld de kwaliteit van het proces-verbaal ten goede. Daarnaast zijn er tus-
sendoelen geformuleerd die zijn gericht op het tegengaan van voorraadvorming. Om dit te 
realiseren wordt een tijdige afdoening en inzending van zaken benadrukt. Dit moet ervoor 
zorgen dat de vervolgings- en berechtingsfase eerder aanvangen. De onderstaande doel-
boom geeft de verhouding tussen de doelen weer. 
 

                                                           
35 Plan van aanpak Ketensamenwerking politie-OM in Noord-Nederland bij VVC en lichte HIC-zaken (2015), p.4. 
36 Programmaplan Ketensamenwerking politie – OM bij VVC en lichte HIC-zaken (2014), p.7. 
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5.2.3. Mechanismen 

Voor het realiseren van de tussendoelen staat het principe van Werkend Leren centraal bij 
de ontwikkeling van initiatieven.37 De initiateven zouden gericht moeten zijn op de volgende 
aspecten: werkprocessen en productie van OM en politie, samenwerking van ketenbureaus, 
inzet van medewerkers in duo’s, ontwikkelingsinterventies zoals opleiding en vorming, stu-
ring en de monitoring op kwaliteit en tijdigheid van proces-verbaal. 

5.2.4. Context 

Voorgaande verbeterpogingen binnen de politie en het OM leren dat initiatieven lang niet 
altijd tot een (volledig) resultaat leiden. Verklaring hiervoor is dat de “ingezette initiatieven 
niet makkelijk beklijven en vaak ook niet worden geïnternaliseerd door de medewerkers”.38 
Deze ervaring brengt twee randvoorwaarden naar voren voor het geslaagd verbeteren van 
de kwaliteit. Ten eerste, landelijk en lokaal moet er voldoende draagvlak en commitment 
zijn om de verbetervoorstellen uit te voeren. De tweede voorwaarde is dat de regio’s finan-
ciën en capaciteit beschikbaar moeten stellen om uitvoering te geven aan de verbetervoor-
stellen.  

5.3 Ervaringen in de praktijk 

Het project heeft twee primaire doelen: effectiever en efficiënter werken door de politie. In 
de praktijk zijn de in de politie-eenheden ontplooide initiatieven gericht op alleen het eerste 
doel: effectiever werken door meer in één keer te doen en (daardoor) minder rework te 
hoeven verrichten. Werkend leren is het uitgangspunt en dat wordt in de praktijk gestalte 
gegeven door medewerkers van het OM volledig mee te laten lopen in de werkprocessen 
van de politie, al dan niet in de vorm van een vast duo met een politiemedewerker. Wer-
kendeweg wordt de politie daarbij op eventuele fouten gewezen bij bijvoorbeeld het opstel-
len van een proces-verbaal, het opnemen van aangiftes, het doen van screenings, de inzet 
van bijzondere opsporingsbevoegdheden, etc. De gesprekspartners van zowel politie als OM 
zijn enthousiast over het programma en de resultaten van de projecten. Er wordt daadwer-
kelijk een verbeterde kwaliteit van pv’s geconstateerd die afkomstig zijn uit basisteams waar 
in het kader van dit programma een daarop gericht project wordt uitgevoerd.  
 
Eerder in dit hoofdstuk is aangegeven dat eerdere verbeterpogingen bij de politie leren dat 
verbeteringen niet altijd lang beklijven en vaak niet worden geïnternaliseerd. Randvoor-
waarden hiervoor zijn draagvlak, commitment, financiën en capaciteit. Over de mate waarin 
dit project beklijft en geïnternaliseerd wordt zijn binnen het kader van dit onderzoek geen 
uitspraken te doen. Het draagvlak en het commitment wordt door de gesprekspartners over 
het algemeen als positief aangemerkt. De beschikbare financiën, vooral tot uitdrukking ko-
mend in het aantal OM-medewerkers dat in het kader van het project gedetacheerd is bij de 
politie, wordt wisselend beoordeeld. Hoewel het beperkte aantal duo’s waarvan sprake is 
niet garant lijkt te staan voor een brede doorwerking van de kwaliteit van bijvoorbeeld pro-
cessen-verbaal, is in één van de gesprekken met klem bestreden dat dit aantal aan de lage 
kant zou zijn. In een andere eenheid wordt aangegeven dat het aantal duo’s te klein is. In 
één van de bestudeerde eenheden lopen OM-medewerkers ook mee in basisteams. Hun 
bevindingen dragen ze over door middel van presentaties (in totaal zo’n 25 keer aan gemid-
deld vijftien personen), waardoor de doorwerking wellicht groter is. 
 

                                                           
37 Programmaplan Ketensamenwerking politie – OM bij VVC en lichte HIC-zaken (2014), p.8-9. 
38 Programmaplan Ketensamenwerking politie – OM bij VVC en lichte HIC-zaken (2014), p.7-10. 



ALLES IN ÉÉN KEER GOED. NAAR KORTERE DOORLOOPTIJDEN IN DE STRAFRECHTKETEN.  

31 

 

Wat opvalt is dat er veel overlap is tussen de projecten die in de drie bestudeerde eenheden 
zijn opgepakt. Als het gaat om (het toepassen van) vaardigheden is dat logisch. Zo wordt in 
alle drie eenheden ingezet op de kwaliteit van processen-verbaal. Dat kan alleen door daar 
in de verschillende eenheden daadwerkelijk aandacht aan te besteden. Anders is dat bij een 
ander initiatief dat in alle drie eenheden is ontplooid, namelijk het ontwikkelen van een 
checklist voor de inhoud en structuur van strafdossiers. Het zou efficiënter zijn geweest als 
zoiets landelijk of door één eenheid opgepakt zou worden en vervolgens beschikbaar zou 
zijn gesteld aan alle eenheden. Nu lijkt het er op dat drie keer ‘het wiel wordt uitgevonden’. 
De landelijke programmaleiding van het project is wel bezig met het ontwikkelen van een 
landelijke set kwaliteitseisen voor een procesdossier. De verwachting dat deze voor de zo-
mer 2016 wordt opgeleverd.  
 
Net als bij bijvoorbeeld MEOS het geval is, is het aannemelijk dat verbetering van de kwali-
teit van opsporingsproducten (zoals pv’s) leidt tot kortere doorlooptijden in de opsporings- 
en vervolgingsfase, omdat een zaak nu eenmaal niet blijft liggen omdat (bijvoorbeeld) het 
proces-verbaal niet goed of volledig is. Het effect van de in het kader van dit project ont-
plooide initiatieven op de doorlooptijden is door betrokkenen echter niet in te schatten.  

5.4 Conclusie  

De ervaringen van de geïnterviewden met het project ‘Kwaliteitsverbetering proces van 
opsporing en vervolging’ zijn positief. De kwaliteit van opsporings- en vervolgingsproducten 
als processen-verbaal zou erdoor vooruit zijn gegaan. De effecten op de doorlooptijd zijn 
echter onduidelijk. Het project richt zich op kwaliteit (in één keer goed, voorkomen rework). 
Wat we eerder concluderend over MEOS stelden is hier ook van toepassing: het verkorten 
van doorlooptijden in de strafrechtketen is geen expliciet doel maar eerder een nevenef-
fect; als de kwaliteit van bijvoorbeeld processen-verbaal verbetert zal er in een later stadi-
um minder hersteld moeten worden en zal dat leiden tot kortere doorlooptijden. Een ver-
schil is echter dat MEOS breed is uitgezet onder politiemensen op straat en er een 
structureel effect kan worden verwacht, terwijl de structurele internalisering en doorwer-
king van het project Kwaliteitsverbetering minder vanzelfsprekend is.  
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6 

Strafrechtketen Versterkt en Versnelt 
(Lean Six Sigma) 

6.1 Toelichting  

Eind 2010 is het programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (SV&V) van start gegaan. 
Dit programma stelt ketenpartners in staat om zelf continu de werkprocessen te verbeteren 
en te versnellen. Hiertoe wordt de methodiek Lean Six Sigma gebruikt. Deze methodiek is 
niet specifiek voor de strafrechtketen ontwikkeld, maar wordt wereldwijd met succes inge-
zet bij zowel bedrijven als overheden, zoals Shell, ABN AMRO, TNT en het ministerie van 
Defensie.39 
 
Lean Six Sigma voorziet in een opleidingstraject waarbij verschillende rollen onderscheiden 
worden, zoals Black Belt (projectleider), Green Belt (deelprojectleider/projectondersteuner) 
en Champion (opdrachtgever). De methodiek is een combinatie van Lean werken, waarbij 
het gaat om het elimineren van verspillingen, en Six Sigma, waarbij het gaat om het voor-
komen van fouten en het reduceren van afwijkingen. Basisprincipe van de methode Lean Six 
Sigma is dat de klant centraal staat.  
 
De bedoeling van Lean Six Sigma is dat het hele (keten)proces – vanaf opsporing tot de ten-
uitvoerlegging van straffen en maatregelen – wordt doorgelicht en zo wordt vormgegeven 
dat het niet meer tijd in beslag neemt dan nodig is, zonder dat dit ten koste gaat van de 
kwaliteit. De verbeterslag vindt plaats in alle organisaties afzonderlijk, maar het kan ook 
gaan om een ketenwerkproces waarbij meerdere ketenpartners betrokken zijn. De verbete-
ringen worden meestal gerealiseerd door middel van een project . 
 
Sinds 2011 zijn circa 625 projectleiders en projectondersteuners opgeleid. Bij het program-
ma zijn tien ketenpartners betrokken. Het programma wordt in alle tien regio’s uitgevoerd. 
Eind 2015 zijn ruim 160 verbeterprojecten bekend bij het programma SV&V.40  
 
Het programma loopt tot eind 2016. De verwachting is dat alle ketenpartners dan voldoen-
de kennis en ervaring hebben om zelf werkprocessen voortdurend te blijven verbeteren. 

                                                           
39 Website LeanSixSigma, www.sixsigma.nl/wat-is-lean-six-sigma, geraadpleegd 14 april 2016.  
40 Cijfers van september 2015. Informatieblad SV&V, ministerie van Veiligheid en Justitie.  
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Betrokken organisaties Alle organisaties in de strafrechtketen 

Tijdpad Start in 2011  

Ketenfase Opsporing, vervolging, berechting, tenuitvoerlegging 

6.2 Beleidstheorie 

6.2.1. Beschrijving interventie 

De doorlooptijden in de strafrechtketen zijn grotendeels afhankelijk van de primaire hoofd-
processen. Eind 2010 is het programma “Strafrechtketen Versterkt en Versnelt” (hierna: 
SV&V) opgestart om de primaire hoofdprocessen te versnellen. Met deze processen worden 
de hoofdwerkzaamheden in de dagelijkse praktijk bedoeld. Het project SV&V wordt aange-
stuurd door een stuurgroep, waar vertegenwoordigers van de volgende partijen aan deel-
nemen: politie, OM, Rechtspraak, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, 
Slachtofferhulp Nederland en NIFP. 

6.2.2. Doelen 

Het hoofddoel van SV&V is het continu verbeteren en versnellen van processen in de straf-
rechtketen. Een voorbeeld hiervan is de behandeling van dossiers.41 Centraal staat de me-
thodiek van Lean Six Sigma. In de kern draait deze methodiek om het tegengaan van ‘falen-
de’ processen in de organisaties.42 Deze processen zouden zorgen voor onnodige kosten, 
vertragingen en het verlies aan kostbare middelen die beter ingezet hadden kunnen wor-
den. Met behulp van de Lean Six Sigma methode worden de volgende drie tussendoelen 
nagestreefd: 

1. Tegengaan van ‘falende’ processen 
2. Oplossingen vinden die gedragen worden door medewerkers 
3. Succesvolle verbeteringen in organisatie en werkprocessen 

 
Dit leidt tot de volgende doelboom. 

 
 

                                                           
41 Stuurgroep herontwerp (2011). Plan van aanpak ‘traject herontwerp keten strafrechtelijke handhaving’. 
42 Stuurgroep herontwerp (2011). Plan van aanpak ‘traject herontwerp keten strafrechtelijke handhaving’ & Strategiedocu-
ment Programma Herontwerp Strafrechtelijke Handhaving (2012). 
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6.2.3. Mechanismen 

De kern van de methodiek is dat medewerkers zelf met procesverbetering aan de slag gaan. 
Verondersteld wordt dat de medewerkers zelf stapsgewijs en projectmatig processen analy-
seren, meten en verbetermogelijkheden aandragen. Dit proces bestaat volgens de Lean Six 
Sigma methode uit vijf fasen: definiëring van het probleem, meten, analyseren, verbeteren 
en controleren. In tegenstelling tot voorbedachte oplossingen van bovenaf of van externe 
deskundigen, moeten medewerkers zelf analyses uitvoeren en oplossingen bedenken. Ver-
ondersteld wordt dat hierdoor betere oplossingen tot stand komen en het draagvlak voor 
de veranderingen toeneemt. Om medewerkers hiertoe in staat te stellen legt het project 
veel nadruk op het opleiden van de medewerkers. 
 
Wanneer oplossingen zijn gevonden die op draagvlak kunnen rekenen, worden deze in be-
ginsel tijdens de looptijd van het project geïmplementeerd. De opzet was dat er acht proef-
tuinen werden aangewezen die elk een eigen proces zouden analyseren. Goede praktijken 
succesvolle regionale projecten kunnen vervolgens in overleg landelijk uitgerold worden.43  

6.2.4. Context 

Het behalen van het einddoel is afhankelijk van zeven randvoorwaarden.44 Van centraal 
belang zijn de externe druk en steun in termen van belangstelling, moreel en financiën. 
Daarnaast moet zowel aan de top als op de werkvloer steun zijn voor de Lean Six Sigma 
methode. Dit dient tot uiting te komen in houding en gedrag, waarbij leidinggevenden een 
voorbeeldfunctie vervullen. Tegelijkertijd is het van belang dat de mensen die deze metho-
de toepassen, ook over kwaliteit beschikken. Ten vierde, de methode moet vooral worden 
toegepast op projecten waar relatief veel winst valt te behalen. Hier komt bij dat medewer-
kers van alle organisatielagen in staat zijn om de methodiek toe te passen. Dit vereist dat zij 
hiertoe gedreven zijn, genoeg tijd vrij kan worden gemaakt en doorzettingsvermogen aan-
wezig is. Wat nauw samenhangt als zesde voorwaarde is dat professionals bereid zijn om 
over de eigen organisatiegrenzen heen te werken om een ketenprobleem aan te pakken. Dit 
vergt begrip voor de behoeften en uitdagingen waar andere ketenpartners voor staan. De 
zevende voorwaarde is dat successen gecommuniceerd worden om draagvlak te behouden. 

6.3 Ervaringen in de praktijk 

Het programma SV&V heeft geleid tot ruim 150 projecten waar met behulp van de metho-
diek van ‘Lean Six Sigma’ processen binnen de strafrechtketen geanalyseerd en gemeten 
worden met als doel verbeteringen en versnellingen door te voeren. De methodiek is door 
vrijwel alle ketenpartners opgepakt en binnen al deze organisaties zijn ‘belts’ opgeleid. Ook 
wordt de methodiek in alle regio’s van de gerechtelijke kaart toegepast. Lean Six Sigma is 
een beproefde wereldwijd ingezette methode waar veel positieve voorbeelden van bestaan, 
het wordt veelvuldig ingezet in het bedrijfsleven en bij de overheid. De voortgangsrappor-
tage Versterking prestaties strafrechtketen noemt verschillende successen in de strafrecht-
keten; de Centrale Verwerking van het Openbaar Ministerie heeft bijvoorbeeld de doorloop-
tijd van de executie van misdrijven en overtredingen bij feitgecodeerde zaken teruggebracht 
van acht dagen naar gemiddeld 0,8 dag en het Nederlands Instituut voor Forensische Psy-
chiatrie en Psychologie heeft het aantal gedragskundige rapportages dat binnen de normtijd 

                                                           
43 Stuurgroep herontwerp (2011). Plan van aanpak ‘traject herontwerp keten strafrechtelijke handhaving’ & Strategiedocu-
ment Programma Herontwerp Strafrechtelijke Handhaving (2012). 
44 Stuurgroep herontwerp (2012), Strategiedocument Programma Herontwerp Strafrechtelijke Handhaving, p.8-9. 
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is afgedaan verhoogd van 40% naar 70%.45 Onduidelijk is in hoeverre deze successen volle-
dig kunnen worden toegerekend aan het toepassen van de methodiek van Lean Six Sigma, 
of dat ook andere projecten en maatregelen geleid hebben tot een kortere doorlooptijd.  
 
Uit de gesprekken met ketenpartners blijkt dat desondanks de methodiek in de strafrecht-
keten niet goed tot haar recht komt. De methodiek beoogt dat processen ´continu worden 
verbeterd en versneld´, maar in grote organisaties zoals de politie en het OM moeten ver-
anderingen in processen hoger in de organisatie worden voorgelegd voordat deze aange-
past kunnen worden. Dit betekent dat een project waar in eerste instantie enthousiast 
wordt samengewerkt en – zoals de methodiek beoogt – ‘draagvlak wordt gecreëerd voor de 
oplossingen op de werkvloer’, uiteindelijk tot teleurstelling onder medewerkers leidt omdat 
de implementatie van de verbetervoorstellen lang op zich laat wachten of helemaal uitblijft.  
 
Een ander doel van dit project is ‘het landelijk uitrollen van ‘best practices’’. Het idee achter 
het project SV&V is dat wanneer in één regio een bepaalde oplossing gevonden is, deze 
oplossing in bepaalde gevallen ook geïmplementeerd zou kunnen worden in andere regio’s. 
In de praktijk blijkt dit niet te gebeuren. De veronderstelling van de gesprekspartners hier-
over is dat dit niet goed mogelijk is, vanwege de regionale verschillen.  
 
In de interviews bleek dat een aantal belangrijke randvoorwaarden (nog) niet voldoende 
aanwezig zijn in de organisaties. Zo vindt men dat te weinig ketenbrede projecten worden 
gestart. De methodiek wordt nu vooral toegepast binnen individuele organisaties. In het 
overzicht van het programma SV&V waarin alle projecten zijn opgenomen is te zien dat met 
name OM en ZM veel samenwerken in projecten.46 De andere ketenpartners participeren 
wel in projecten, maar doen dat aanzienlijk minder. Een andere randvoorwaarde is dat vol-
doende medewerkers zijn opgeleid tot ‘belts’ om de methodiek in de hele organisatie en 
hele strafrechtketen toe te passen. De organisaties waarin de methodiek nu wordt toege-
past zijn erg omvangrijk, waardoor slechts een klein percentage van de organisatie is opge-
leid. Om binnen de gehele organisatie continu te verbeteren en te versnellen moeten meer 
medewerkers opgeleid zijn, maar daarvoor moeten uiteraard wel personele en financiële 
middelen beschikbaar zijn. Door verschillende gesprekspartners wordt Lean Six Sigma vooral 
als een ontwikkelingsmogelijkheid voor individuele medewerkers gezien en minder als een 
structurele manier om de organisatie te verbeteren. Er zou volgens hen meer steun voor de 
inzet van de methodiek bij de top van organisaties moeten zijn om continu verbeteren en 
versnellen mogelijk te maken. Van belang is voorts dat de methodiek niet alleen projectma-
tig wordt ingezet. Het is in toenemende mate van belang dat binnen de lijnorganisaties, van 
hoog tot laag, de principes van continu verbeteren worden omarmd en toegepast. Concreet 
betekent dit dagelijks en gestructureerd aandacht voor verbeteringen in het operationele 
werk en een managementstijl die dit ondersteunt en faciliteert (Lean management). 
 
Het effect dat deze methodiek heeft op de doorlooptijden in de strafrechtketen is moeilijk 
meetbaar doordat Lean Six Sigma projecten vaak gecombineerd worden met ZSM of Ver-
keerstoren++. Het 7 weken overleg binnen de VT++ is bijvoorbeeld tot stand gekomen door 
de inzet van Lean Six Sigma en de ZSM-inloopzitting die in het volgende hoofdstuk wordt 
besproken is voortgekomen uit een Lean Six Sigma project. De methodiek is wereldwijd 
succesvol, dus dat processen erdoor versneld kunnen worden staat niet ter discussie. Ge-
sprekspartners verwachten wel dat de inzet van deze methodiek kan leiden tot kortere 

                                                           
45 Voortgangsrapportage VPS, juni 2014.  
46 Cijfers van september 2015. Informatieblad SV&V, ministerie van Veiligheid en Justitie. 
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doorlooptijden, maar zij zien ook dat het in eerste instantie een tijdsinvestering kost vanwe-
ge de opleidingstrajecten, verbeterprojecten en implementatietrajecten.  
 
Doordat de Lean Six Sigma projecten zowel gericht zijn op het verbeteren als het versnellen 
van processen bestaat voldoende aandacht voor de kwaliteit. Door gesprekspartners is aan-
gegeven dat in projecten meer gekeken wordt naar het verbeteren en dus naar het vergro-
ten van de kwaliteit dan naar het versnellen. Aanleiding van een project is soms wel de 
doorlooptijd, zoals het verbeteren van de logistiek rond het proces ‘ontnemingen’ (bereke-
ning van het financiële voordeel dat de verdachte heeft gehad bij het plegen van een straf-
baar feit en het terugvorderen daarvan) bij het OM.  

6.4 Conclusie 

Op papier ziet het toepassen van de Lean Six Sigma methodiek er goed uit; het gaat om een 
wereldwijd beproefde methode en ook binnen de strafrechtketen heeft de methodiek sinds 
de start van het programma SV&V in 2011 al verschillende successen opgeleverd. In de 
praktijk worden echter wel belangrijke knelpunten gesignaleerd die met name te maken 
hebben met de context waarbinnen de verbeteringen en versnellingen moeten worden toe-
gepast. De specifieke kenmerken van de strafrechtketen, zoals de complexe processen, het 
aantal ketenpartners dat betrokken is en de bestuurlijke structuur waardoor implementa-
ties niet door enkele medewerkers kunnen worden gerealiseerd, maken dat bij het daad-
werkelijk verbeteren van processen geduld nodig is. Daarnaast zal meer tijd vrijgemaakt 
moeten worden voor de methodiek. Een belangrijk kenmerk van de Lean Six Sigma metho-
diek en één van de programmadoelstellingen van SV&V, namelijk het feit dat ‘continu’ ver-
beterd en versneld wordt, kan op dit moment niet toegepast worden.  
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7 

ZSM en inloopzittingen  

7.1  Toelichting  

In het kader van ZSM (Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Moge-
lijk) wordt beoogd veelvoorkomende misdrijven op daadkrachtige wijze aan te pakken.47 In 
de ZSM-werkwijze beslissen politie, OM en ketenpartners na aanhouding van de verdachte 
zo spoedig mogelijk over het afdoeningstraject. Waar mogelijk wordt direct een afdoenings-
beslissing genomen.  
 
De kern van ZSM is om in eenvoudige zaken heldere reacties voort te brengen van de straf-

rechtketen. Met helder wordt bedoeld dat het optreden zichtbaar, merkbaar en herkenbaar 

is voor de daders, slachtoffers en hun omgeving. Belangrijke doelen en onderdelen van ZSM 

zijn de volgende:  

 Vergroten van strafrechtelijke slagkracht 

 Meer selectieve, effectieve en professionele interventies aan de voorkant 

 Voornamelijk inspelen op standaardzaken 

 Zo snel de mogelijke en wenselijke interventie afstemmen 

 Minder administratieve lasten (en voorkomen dat dossiers opeenstapelen)48 

 
In het kader van dit onderzoek wordt één van de vervolgprojecten van ZSM bestudeerd, 
namelijk het onderdeel ZSM en inloopzittingen dat voortkomt uit het project ZSM en rech-
terlijke interventies. Dit project valt onder de programmalijn Zorgvuldig van het ZSM pro-
gramma. Bedoeling van het project ‘ZSM en rechterlijke interventies’ is om ZSM te verlen-
gen naar de zittingszaal; dat wil zeggen dat bij ZSM-zaken die aan de rechter worden 
voorgelegd dit zo snel als mogelijk gebeurd en in één keer goed. De aansluiting van OM op 
ZM staat centraal, waardoor overlap bestaat met het project VT++. Samen met de mede-
werkers van VT++ wordt geïnventariseerd welke problemen zich voordoen op het koppel-
vlak OM-ZM bij ZSM-zaken. Vervolgens moet bepaald worden welke problemen waar opge-
lost kunnen worden. 
 

                                                           
47 Factsheet ZSM, politie, maart 2012. 
48 Kamerstukken II 2011/12  29 279 nr.147, p.6-7. 
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In 2013 heeft een ketenbrede werkgroep advies uitgebracht. In dat advies werd aangegeven 
dat een aantal pilots uitgevoerd zou moeten worden met het dagvaarden van ZSM zaken op 
acht weken. Destijds is slechts één pilot gestart, in Midden-Nederland, waar de pilot onder-
deel uitmaakte van een bredere aanpak waarbij met behulp van de methodiek Lean Six Sig-
ma het hele proces is onderzocht. In december 2014 is besloten het project een doorstart te 
laten maken. Begin 2015 is de nieuwe werkgroep gestart om te verkennen welke mogelijk-
heden er zijn om ZSM en de zittingen op elkaar te laten aansluiten.  
 
De nieuwe werkgroep is begonnen met een onderzoek bij drie arrondissementen naar de 
doorlooptijden; bij 250 zaken is gekeken naar alle processtappen bij verschillende soorten 
delicten. Daarnaast is men bezig met het ontwikkelen van een ‘menukaart’ waarop verschil-
lende typen ‘gerechten’ zijn weergegeven: supersnelrecht, snelrecht, inloopzittingen en de 
reguliere PR-zitting op een termijn van 10-15 weken. Als onderdeel van het project ‘rechter-
lijke interventies’ zijn pilots met zogenoemde ‘inloopzittingen’ gestart. Bij de voorbereiding 
van de pilot ´inloopzitting´ is in het bijzonder kennis genomen van de ervaringen van de 
hiervoor genoemde pilot in Midden-Nederland, waar een Lean Six Sigma project is uitge-
voerd met zogenaamde inloopzittingen ter verbetering van de doorlooptijden van ZSM-
strafzaken.  
 
Bij een inloopzitting gaat het om een zitting waarop verdachten, die niet in voorlopige hech-
tenis zijn, binnen één tot drie weken berecht worden door de politierechter. Dit is snel, 
maar minder snel dan het snelrecht (17 dagen) en supersnelrecht (3 dagen). Het project 
‘rechterlijke interventies’ inventariseert welke typen zaken geschikt zijn voor de zsm-
inloopzitting. Het gaat om zaken die gelet op de aard van de zaak (eenvoudig qua inhoud en 
behandeling) en de samenhangende logistiek (beschikbaarheid van partijen en deelnemers) 
passen bij de korte doorlooptijd.  
 
Sinds begin 2016 is de naam van de inloopzittingen veranderd naar Snelrecht niet-
gedetineerden.  
 
Betrokken organisaties Openbaar Ministerie, politie, reclassering, RvdK, rechtbank, Slachtoffer-

hulp Nederland  

Tijdpad April 2015 aanvang; doorstart na eerdere poging in 2013. 

In januari 2016 starten de eerste pilots met inloopzittingen. 

Ketenfase Vervolging, berechting 

7.2 Beleidstheorie 

7.2.1. Beschrijving interventie 

Het beleidsstreven van het deelproject ZSM en rechterlijke interventies is het verbeteren 
van de rechtsgang en aanverwante processen. Deze verbetering moet bijdragen aan kortere 
doorlooptijden in de strafrechtketen. Centraal daarbij staat dat snelheid en selectiviteit bij 
zaken die aan de rechter worden voorgelegd worden meegenomen. 
 
Aanleiding van ZSM-inloopzittingen is de aansluiting te verbeteren tussen zaken die vanuit 
ZSM worden gedagvaard en de behandeling ter zitting. Inloopzittingen zijn zittingen die vrij 
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worden gehouden om buiten het (super)snelrecht een ZSM-strafzaak op korte termijn door 
de politierechter te laten afdoen.49 

7.2.2. Doelen 

Het deelproject ZSM en rechterlijke interventies kent volgens het plan van aanpak drie tus-
sendoelen.50 De drie tussendoelen zijn als volgt: 

1. Goede aansluiting van het ZSM-proces en ZM-proces; dit houdt in dat de logistiek 
tussen de ZSM-aanpak en de zitting verbeterd wordt.  

2. De zittende magistratuur handelt in lijn met de ZSM-aanpak; dit houdt in dat de 
ZSM-aanpak aansluit op de werkwijze van ketenpartners.  

3. Goede aansluiting van de tweede lijn (verzet en beroep) op de eerste lijn bij ZSM-
zaken 

 
Met de inloopzittingen wordt vooraf tijd vrijgehouden voor nieuwe, aangehouden en 
spoedzaken Dankzij de vooraf ingeplande zitting is het niet langer nodig om eerst te wach-
ten op beschikbare tijd voor een zitting. Hierdoor kan sneller de berechting en afdoening 
plaats vinden. De doelen zijn als volgt in een doelboom weer te geven. 

7.2.3. Mechanismen 

Volgens de beleidsstukken moet het introduceren van een uniform afhandelmodel van za-
ken leiden tot kortere doorlooptijden. In dit model wordt onderscheid gemaakt tussen vier 
typen zaken: (1) supersnelrecht, (2) snelrecht, (3) inloopzittingen en (4) reguliere PR. Elk 
type zaak heeft zijn eigen termijn en vereisten. Door de meest geschikte route te kiezen bij 
elk individuele zaak, worden de doorlooptijden verkort.  
 
Het adagium van de pilot ZSM-inloopzittingen luidt: “snel als het kan, niet snel als het niet 
kan”.51 Sommige zaken lenen zich niet voor een inloopzitting. Het moet gaan om zaken die 
eenvoudig van aard zijn en waarbij bijvoorbeeld geen uitgebreid rechercheonderzoek nood-
zakelijk is. Door een selectie te maken van zaken welke geschikt zijn voor de inloopzitting, 
moeten de doorlooptijden afnemen.  

                                                           
49 Voorstel pilots ZSM-inloopzittingen (2015). 
50 Plan van Aanpak ZSM en Rechterlijke Interventies (2015). In dit plan van aanpak zijn vier doelen opgenomen, maar het 
laatste doel komt overeen met de algemene doelstelling van het programma VPS en is om die reden geschrapt als doel van dit 
project.  
51 Interview ondersteuner werkgroep ZSM en rechterlijke interventies. 
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7.2.4. Context 

Het project ‘rechterlijke interventies’ ziet op een verbetering in de aansluiting van het OM 
op de rechtspraak. Een belangrijke voorwaarde voor de rechtspraak is dat de zittingen goed 
gevuld moeten blijven.52 Behalve OM en rechtspraak is ook samenwerking met andere ke-
tenpartners een voorwaarde voor het slagen van de aansluiting van de rechtspraak op de 
ZSM werkwijze. De keuze voor het type zitting heeft namelijk gevolgen voor de termijnen 
waaraan andere partners moeten kunnen voldoen.  
 
De beoogde snelle afdoening in dit project kent wel een belangrijke randvoorwaarde.53 Zo 
vereist de behandeling van een strafzaak een volledig dossier met goede en volledige pro-
cessen-verbaal van de politie en adviezen van andere partners zoals slachtofferhulp en re-
classering. Dit betekent dat aan de voorkant zaken geselecteerd moeten worden die ge-
schikt zijn voor snelle afdoening.  

7.3 Ervaringen in de praktijk 

Het doel van ZSM is onder andere om de processen sneller te laten verlopen. ZSM en rech-
terlijke interventies is ingericht op het verbeteren van de aansluiting van de rechtspraak op 
ZSM. Op dit moment gebeurt dat vooral door het organiseren van inloopzittingen. Daarbij 
gaat het erom bepaalde zaken binnen een hele korte termijn op zitting te brengen.  
 
De inloopzitting is nog maar kort geleden van start gegaan. In 2015 heeft een pilot plaatsge-
vonden in Midden-Nederland waar positieve ervaringen zijn opgedaan. De knelpunten die 
tijdens deze pilot naar boven zijn gekomen, waren praktisch van aard en goed oplosbaar. 
Voorbeelden zijn dat zaken niet betekend waren, dat niet op tijd werd doorgegeven dat een 
tolk tijdens de zitting nodig was en dat zaken op zitting verschenen die niet geschikt waren 
omdat de verdachte van meerdere strafbare feiten werd verdacht en het efficiënter zou zijn 
die zaken gezamenlijk te behandelen. Een knelpunt dat nog steeds een belangrijk aan-
dachtspunt blijft, is dat het proces-verbaal op tijd geschreven en afgeleverd moet worden 
bij de rechtbank.  
 
De algemene indruk van alle ketenpartners is dat door inloopzittingen de doorlooptijden 
verkort zullen worden, niet alleen voor individuele zaken, maar ook in algemene zin. Als 
belangrijke randvoorwaarde geldt dat het dossier dat ter zitting behandeld wordt, compleet 
moet zijn. Dit betekent dat het proces-verbaal van de politie snel binnen moet zijn en dat de 
stukken die het OM genereert snel worden verzameld. Wanneer het dossier niet volledig 
blijkt te zijn op zitting, ontstaat juist extra vertraging. Daarom is de selectie van het soort 
zaken erg belangrijk; het dient bijvoorbeeld te gaan om eenvoudige feiten (maximaal drie 
feiten per dagvaarding) die zich lenen voor directe afdoening, geen gevoegde zaken, rechts-
bijstand beschikbaar voor de verdachte en geen gedetineerde verdachten.54  
 
Sommige gesprekspartners zien ´door de bomen het bos niet meer´ omdat er zoveel ver-
schillende zittingen zijn; de inloopzitting bestaat naast het supersnelrecht (3 dagen), het 
snelrecht (14 + 3 dagen) en de al bestaande ZSM zitting (8 weken). De ZSM reguliere zitting 
en de ZSM-inloopzitting moeten echter onafhankelijk van het (super)snelrecht worden ge-
zien, omdat op deze laatste twee zittingen gedetineerden berecht worden, terwijl de ZSM 

                                                           
52 Interview werkgroep ZSM en rechterlijke interventies. 
53 Voorstel pilots ZSM-inloopzittingen (2015), p.1-2. 
54 Voorstel pilots inloopzitting (ter bekrachtiging stuurgroep HSK), 24 september 2015.  
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zittingen bedoeld zijn voor niet-vastzittende verdachten. In de praktijk wordt de scheiding in 
verschillende zittingen niet altijd op deze wijze uitgevoerd; in sommige regio’s wordt één 
zitting gepland waar zaken worden behandeld die onder het snelrecht vallen evenals zaken 
die vallen onder de ZSM-inloopzitting.  
 
In een eerder stadium van dit project waren ketenpartners nog niet betrokken, maar dat is 
inmiddels losgelaten. De ketenpartners zijn op lokaal niveau waar de pilots worden uitge-
voerd nadrukkelijk betrokken. Tijdens het onderzoek was dit nog niet bekend en derhalve is 
niet met deze ketenpartners gesproken. De ketenpartners waar wel mee gesproken is, zou-
den graag aansluiten.  

7.4 Conclusie 

De eerste ervaringen met de inloopzitting zijn positief. Wanneer aan alle randvoorwaarden 
wordt voldaan zal de doorlooptijd bij zaken voor niet-vastzittende verdachten afnemen. 
Wanneer het dossier niet compleet is en de zaak naar een andere zitting wordt verplaatst, 
zou de doorlooptijd wel eens langer kunnen worden in plaats van korter. Een gedegen voor-
bereiding is dus cruciaal. Nog niet iedereen is overtuigd van de toegevoegde waarde van de 
inloopzitting, waardoor de verwachtingen ten aanzien van dit project wat minder positief 
zijn.  
 
De inloopzitting is pas kort geleden gestart dus de komende periode moet blijken in hoever-
re de inloopzitting daadwerkelijk van toegevoegd waarde is. Randvoorwaarde bij dergelijke 
zittingen is in principe hetzelfde als bij reguliere zittingen; het dossier moet bijvoorbeeld 
compleet zijn om de zaak te kunnen beoordelen. Veronderstelling is dat de kwaliteit wordt 
vergroot door snellere afdoening, omdat een snelle uitspraak de rechtszekerheid van de 
verdachte vergroot. Tegelijkertijd moet bij de ‘snellere’ behandeling ook gewaakt worden 
dat snelheid niet ten koste gaat van het betrekken van kleinere ketenpartners en de advoca-
tuur.  
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8 

Modernisering Wetboek van 
Strafvordering: digitalisering  

8.1 Toelichting  

In opmaat naar een toekomst waarin de strafrechtketen volledig digitaal werkt, is de digita-
liseringsdoelstelling opgenomen in het VPS-programma. De eerste voortgangsrapportage 
van het VPS programma van 23 november 2012 spreekt over twee belangrijke voorwaarden 
voor het versnellen van de prestaties in de strafrechtketen: het aanpassen van wetgeving en 
het digitaliseren van de keten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de ambitie om alle proces-
stukken digitaal te kunnen uitwisselen tussen alle ketenpartners, zoals politie, OM, recht-
spraak en reclassering. Hiertoe is het wetsvoorstel digitale processtukken Sv opgesteld. Een 
belangrijk punt bij het mogelijk maken van het digitaliseren van de processtukken, is het 
mogelijk maken dat proces-verbalen elektronisch ondertekend kunnen worden. Dat is mo-
menteel geregeld in het Besluit elektronisch proces-verbaal.  
 
Het wetsvoorstel digitale processtukken Sv en de wijziging van het Besluit elektronisch pro-
ces-verbaal worden in dit hoofdstuk besproken.  

8.2 Beleidstheorie 

8.2.1. Wetsvoorstel digitale processtukken Sv  

Beschrijving van de interventie 

Dit wetsvoorstel wijziging het Wetboek van Strafvordering (Sv) en de Wet op de economi-
sche delicten (WED) in verband met het gebruik van elektronische processtukken. Wat on-
der processtukken valt is geregeld in artikel 149a, tweede lid, Sv; het gaat om alle stukken 
die voor de ter terechtzitting door de rechter te nemen beslissingen redelijkerwijs van belang 
kunnen zijn, behoudens het bepaalde in artikel 149b (in dat artikel is de bevoegdheid van de 
officier van justitie om voeging van bepaalde stukken achterwege te laten gegeven). Omdat 
in verschillende artikelen van Sv verwezen wordt naar het begrip processtukken of naar het 
voegen van bepaalde bescheiden bij de processtukken, moet een groot aantal artikelen 
worden gewijzigd. De WED wordt gewijzigd omdat deze wet verschillende bepalingen kent 

http://maxius.nl/wetboek-van-strafvordering/artikel149b/
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die de verdachte, de erfgenamen van de verdachte of de veroordeelde de mogelijkheid bie-
den een verzoek te richten aan het gerecht; dat kan eveneens elektronisch gebeuren.  
 
Het wetsvoorstel bestaat uit drie verschillende regelingen.  

1) regels voor de integriteit van processtukken in elektronische vorm 

2) grondslag voor een nadere regeling bij amvb voor het ondertekenen of waarmerken 

van elektronische stukken met behulp van een elektronische handtekening  

3) regels voor het elektronisch berichtenverkeer tussen de burger en de rechterlijke 

macht (zoals aangiften, klaagschriften en verzoeken)  

 
Betrokken organisaties Politie, Openbaar Ministerie, rechterlijke macht  

Tijdpad Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer
55

 

Ketenfase Vervolging, berechting 

Doelen 

Het wetsvoorstel beoogt bij te dragen aan de kabinetsdoelstelling de stukkenstroom binnen 
de strafrechtsketen te verbeteren. De transitie van een papieren stukkenstroom naar een 
digitale stukkenstroom neemt hierin een belangrijke plaats in. Om dit te realiseren worden 
in het wetsvoorstel drie aparte regelingen voorgesteld, die wij als tussendoelen definiëren. 
De causale veronderstelling is dat het digitaliseren van het strafproces zal leiden tot snellere 
beschikbaarheid van dossiers, het terugdringen van administratieve lasten en het beter 
kunnen volgen van zaakstromen. Het idee is dat langs deze weg strafzaken sneller, slimmer, 
beter en transparanter worden afgewikkeld.56 
 
Regeling 1: integriteit van processtukken in elektronische vorm 
Het wetsvoorstel geeft regels voor de integriteit van processtukken in elektronische vorm. 
Partijen moeten kunnen uitgaan van de “integriteit” van stukken. Dit houdt in dat het do-
cument volledig is en niet onbevoegdelijk is gewijzigd. Deze eisen gelden ook voor papieren 
stukken, maar bij elektronische stukken geldt dat het op dit moment lastiger is de integriteit 
te beoordelen. In het wetsvoorstel is gekozen voor een doelbepaling, namelijk dat de inte-
griteit van de processtukken moet worden nagegaan doordat iedere wijziging van het elek-
tronische stuk kan worden vastgesteld, en niet is gekozen voor het voorschrijven van be-
paalde methoden of technieken waarmee uitwerking moet worden gegeven aan het 
documentbeheer en het elektronisch verzekeren van documenten. Het is aan procespartijen 
zelf hoe zij dit invullen.57 
 
Regeling 2: elektronisch ondertekenen en waarmerken van processtukken 
In het strafproces doen zich meerdere momenten voor waarop een handtekening of waar-
merking is vereist. Voorbeelden hiervan zijn processtukken zoals een aangifte, bekeuring of 
verklaring van een getuige, maar ook andere documenten zoals een vonnis of arrest. Het 
doel van de ondertekening is dat zekerheid bestaat over de wilsuiting of verklaring van een 
persoon. Het wetsvoorstel bevat een grondslag voor een nadere regeling bij AMvB voor het 
ondertekenen of waarmerken van een processtuk. Doel van deze regeling is beter mogelijk 
te maken dat functionarissen in de opsporings- en vervolgingsketen, zoals de officier van 

                                                           
55 https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34090_digitale_processtukken  
56 Kamerstukken II 2012/13 29 279, nr. 165. 
57 Kamerstukken II 2014/15 34 090, nr.3, p.9-10. 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34090_digitale_processtukken
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justitie en de rechter, en daarnaast ook burgers, gebruik kunnen maken van een betrouwba-
re elektronische handtekening.58 
 
Regeling 3: elektronisch berichtenverkeer tussen burger en rechterlijke macht  
Het uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat techniekonafhankelijke normen ontstaan waar 
de praktijk nadere uitwerking aan kan geven. Ingrijpen in het berichtenverkeer tussen bur-
gers (verdachten, slachtoffers, getuige of getuige-deskundige) en de rechterlijke macht 
wordt noodzakelijk gezien.59 Het introduceren van normen voor elektronisch berichtenver-
keer moet de rechtszekerheid van burgers toenemen, de deugdelijkheid van procesvoering 
waarborgen en het berichtenverkeer beheersbaar(der) maken. Het berichtenverkeer waar 
de regeling op is gericht bestaat uit de volgende vijf functies: 

 Kennisneming van processtukken 
 Aangifte 
 Aanwenden van rechtsmiddelen 
 Schrifturen 
 Klaagschrift en verzoeken 

 
De doelboom van dit project ziet er als volgt uit. 

 

Mechanismen 

Het wetsvoorstel is gebaseerd op vier centrale uitgangspunten.60 De eerste is het gelijkstel-
len van documenten in papieren en elektronische vorm. Veronderstelling is dat door de 
waarborgen die in het wetsvoorstel zijn gegeven met betrekking tot integriteit, elektronisch 
ondertekening en elektronische overdracht van processtukken, belemmeringen in de be-
trouwbaarheid van digitalisering weggenomen worden.61 Het tweede uitgangspunt is dat de 
regels in het wetsvoorstel techniekonafhankelijk geformuleerd zijn, zodat de ruimte gebo-
den wordt aan organisaties om te werken met de nieuwste technieken.62  
 
Ten derde is dit wetsvoorstel niet gericht op het veranderen van bestaande verantwoorde-
lijkheden, maar enkel tot het digitaliseren van de strafrechtketen.63 Verondersteld wordt 

                                                           
58 Kamerstukken II 2014/15 34 090, nr.3, p.11-16. 
59 Kamerstukken II 2014/15 34 090, nr.3, p.21-36. 
60 Kamerstukken II 2014/15 34 090, nr.3, p.6-8. 
61 Kamerstukken II 2014/15 34 090, nr.3, p.6. 
62 Kamerstukken II 2014/15 34 090, nr.3, p.6. 
63 Kamerstukken II 2014/15 34 090, nr.3, p.7. 
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dat ook zonder deze aanpassing het mogelijk is om digitalisering in de strafrechtketen te 
bevorderen. Het vierde uitgangspunt ziet op het beginsel van nevenschikking en gefaseerde 
inwerkingtreding. Het beginsel van nevenschikking ziet op het feit dat zowel papieren als 
elektronische documenten naast elkaar kunnen bestaan. Dit betekent dat in 2015 keten-
partners zelf kunnen bepalen welke maatregelen zij treffen tot digitalisering. Wel moeten zij 
rekening houden met de kabinetsdoelstelling dat in 2016 digitalisering de norm is.64  

Context 

Het berichtenverkeer tussen de justitiabelen en de rechterlijke macht heeft veel invloed op 
de digitalisering van de stukkenstroom.65 Het elektronisch berichtenverkeer moet met 
waarborgen worden omkleed, zodat men verzekerd is van betrouwbare processtukken. 
Voorkomen moet worden dat “burgers willekeurig allerlei elektronische middelen als e-mail, 
sms, of voicemail te gebruiken voor het overdragen van een verzoek of wilsuiting”.66 Dit zou 
leiden tot beheersingsproblemen bij de ontvangende instanties. 
 
In het wetsvoorstel worden regels over het elektronisch berichtenverkeer (regeling 3) niet 
gesteld aan het elektronische berichtenverkeer tussen het OM en de Rechtspraak. Dit is 
voor de papieren stukkenstroom eveneens niet geregeld, omdat binnen deze organisaties 
“organisatorische waarborgen en professionele standaarden gelden”, zoals het werken in 
een ‘gesloten’ computeromgeving.67  
 
Digitalisering van het berichtenverkeer hangt nauw samen met andere wet- en regelge-
ving.68Dit heeft vooral betrekking op het erkennen van elektronische ondertekening als een 
geldige rechtshandeling in het burgerlijk, bestuurs- en strafrecht. 

8.2.2. Wijziging besluit elektronisch proces-verbaal 

Beschrijving interventie 

Het Besluit elektronisch proces-verbaal (Bepv) geeft regels voor het elektronisch onderteke-
nen van het proces-verbaal van een opsporingsambtenaar en voor het scannen van die pro-
cessen-verbaal. De rechtsgrondslag voor het Bepv is artikel 153 Sv, tweede lid, tweede vol-
zin. Daarin is opgenomen: Met een ondertekend proces-verbaal wordt gelijkgesteld een 
proces-verbaal dat langs elektronische weg is opgemaakt of omgezet, mits dit voldoet aan 
de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde eisen.  
 
De voorliggende wijziging van het Bepv beoogt de bij en krachtens de Archiefwet 1995 ge-
stelde eisen aan de vervanging van archiefbescheiden door reproducties (artikel 7) van toe-
passing te laten zijn op het langs elektronische weg omzetten van processen-verbaal. Deze 
eisen gaan ook gelden voor de elektronische afschriften van het proces-verbaal.  
 
Wanneer het wetsvoorstel digitale processtukken Sv in werking treedt zal deze volzin ko-
men te vervalen, waardoor ook het Besluit Elektronisch proces-verbaal ingetrokken worden. 
Doordat het wetsvoorstel digitale processtukken Sv in een regeling voorziet voor elektroni-
sche ondertekening van alle processtukken, is een aparte regeling voor het elektronisch 
ondertekenen van het proces-verbaal straks niet meer nodig. Dit wordt nader uitgewerkt in 

                                                           
64 Kamerstukken II 2014/15 34 090, nr.3, p.8. 
65 Kamerstukken II 2014/15 34 090, nr.3, p.21-37. 
66 Kamerstukken II 2014/15 34 090, nr.3, p.22. 
67 Kamerstukken II 2014/15 34 090, nr.3, p.22. 
68 Kamerstukken II 2014/15 34 090, nr.3, p.37-39. 
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het Beluit digitale processtukken Sv. Artikel 7 uit dat besluit is bijvoorbeeld gebaseerd op 
artikel 4 van het Bepv.  
 
Betrokken organisaties Politie, Openbaar Ministerie, rechtbank 

Tijdpad Het besluit is met ingang van 13 september 2014 in werking getreden 

Ketenfase Opsporing, vervolging, berechting 

Doelen 

Het doel van dit besluit is om digitale informatie-uitwisseling de norm te maken in de straf-
rechtketen en voor de advocatuur en burgers. De snelle technologische ontwikkelingen, met 
name de scantechnologie, vormen de aanleiding voor het formuleren van dit doel.69 In de 
strafrechtketen wordt nog veel gewerkt met een tweevoudig logistiek proces en dubbele 
archivering. Dit houdt in dat papieren stukken overgezet moeten worden naar elektronische 
stukken door middel van scans. Een belangrijke rechtvaardigingsgrond voor het vereenvou-
digen van het logistiek proces is het tegengaan van “vermijdbare kosten”.70 Door de voorde-
len van digitalisering te benutten moet de reproductie en het digitaliseren van papieren 
documenten naar de achtergrond verdwijnen. Dit zou leiden tot een informatie-uitwisseling 

die sneller en efficiënter is.  
 
Dit leidt tot de volgende doelboom. 

Mechanismen 

Door het elektronisch proces-verbaal op gelijke voet te stellen met de papieren versie, is de 
verwachting dat zich een aantal effecten zullen voordoen. In de toelichting bij het besluit 
komen twee centrale veronderstellingen naar voren. In de eerste plaats wordt verwacht dat 
dankzij het besluit dubbele archivering niet meer nodig is. Dit moet besparing opleveren in 
tijd en capaciteit alsmede vermindering van bureaucratie. Ten tweede is de verwachting dat 
het besluit het mogelijk maakt om grootschalig en betrouwbaar papieren proces-verbalen 
om te zetten naar elektronische.  

                                                           
69 Nota van toelichting Wijziging Besluit elektronisch proces-verbaal, p.4-5. 
70 Nota van toelichting Wijziging Besluit elektronisch proces-verbaal, p.5. 
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Context 

De wijziging van het besluit elektronisch proces-verbaal hangt nauw samen met het wets-
voorstel digitale processtukken strafvordering. In dit wetsvoorstel is uiteengezet dat het 
bovengenoemde besluit zal worden ingetrokken, omdat een aparte regeling voor het pro-
ces-verbaal naast een regeling voor andere processtukken als onwenselijk wordt beschouwd 
wegens twee redenen.71 De eerste reden is juridisch van aard. Het was niet langer houdbaar 
dat andere of aanvullende wettelijke eisen gesteld worden aan de reproductie van het pro-
ces/verbaal dan in artikel 6 Archiefbesluit, gelet op de eigen verantwoordelijkheid van de 
ketenpartners zelf. In de tweede plaats is de wijzing praktisch van aard. Het proces-verbaal 
vormt de kern van het politiedossier. Door digitaal werken nog voor de inwerkingtreding 
van de wet mogelijk te maken, moet vertraging in de digitalisering van de informatie-
uitwisseling voorkomen worden. 
 
Meerdere partners zijn zorgdragers van proces-verbalen.72 Dit betekent dat zij een zorg-
plicht hebben met betrekking tot de (digitale) reproductie, vernietiging en het aanmerken 
van proces-verbalen. Bij de omzetting van papieren naar digitale proces-verbalen moeten 
alle zorgdragers in staat zijn om hieraan mee te werken. Dit betekent dat rekening gehou-
den moet worden met de taakuitvoering van andere partners in de strafrechtketen, het 
belang van de gegevens voor de verdachte en zijn verdediging.  

8.3 Ervaringen in de praktijk 

Het doel van de Wet digitale processtukken is het mogelijk maken van een digitale stukken-
stroom. Op dit moment vindt een deel van de stukkenstroom nog op papier plaats, met een 
aantal inefficiënte werkprocessen tot gevolg. Het Besluit elektronisch proces-verbaal dat 
momenteel gewijzigd wordt, is een tijdelijk besluit dat ingetrokken wordt wanneer de Wet 
digitale processtukken in werking treedt. De doelen en veronderstellingen die aan deze Wet 
en dit Besluit ten grondslag liggen, liggen daarmee in elkaars verlengde en zijn in belangrijke 
mate gericht op het versnellen van de werkprocessen en daarmee op het versnellen van de 
doorlooptijd.  
 
Vrijwel alle ketenpartners zien digitalisering als een belangrijke stap om de doorlooptijden 
te verkorten. Zij zijn echter ook sceptisch over ICT veranderingen in de keten en verwachten 
niet dat een digitale stukkenstroom op korte termijn gerealiseerd zal worden. Het aanpas-
sen van de wet wordt als noodzakelijk gezien om verdere digitalisering mogelijk te maken, 
maar het is zeker niet de enige voorwaarde. Gesprekken met de ketenpartners leverden een 
aantal belangrijke randvoorwaarden op, die hieronder besproken zullen worden. 
 
De eerste randvoorwaarde is dat de systemen van de grootste ketenpartners, politie, OM en 
rechtbank, beter op elkaar afgestemd moeten worden. Op dit moment wordt bijvoorbeeld 
een proces-verbaal wel elektronisch opgesteld, maar vervolgens op papier verstuurd naar 
het OM. Het OM en de rechtbank versturen wel digitaal stukken naar elkaar, maar archive-
ren allebei een deel van de stukken op papier. Sinds augustus 2015 wordt voor politie-, kin-
der- en kantonzaken wel met digitale stukken gewerkt in een samenwerking tussen OM, ZM 
en advocatuur. Daar staat tegenover dat bij MK-zaken nog helemaal niet digitaal wordt ge-
werkt, omdat dit niet door het systeem verwerkt kan worden. Het verschilt dus per type 
zaak en organisatie.  

                                                           
71 Nota van toelichting Wijziging Besluit elektronisch proces-verbaal, p.6-7. 
72 Nota van toelichting Wijziging Besluit elektronisch proces-verbaal, p.6. 
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Een tweede randvoorwaarde is dat de technische infrastructuur verder uitgebreid moet 
worden. De wet schrijft techniekonafhankelijke normen over het berichtenverkeer voor met 
als doel om het berichtenverkeer beheersbaar en deugdelijk te maken. Daardoor wordt 
ruimte geboden aan organisaties om zelf te bepalen met welke technieken zij gaan werken. 
Om de technische infrastructuur uit te breiden zijn behoorlijke investeringen nodig. Door 
gesprekspartners is aangegeven dat dit op gespannen voet staat met de bezuinigingen die 
ook plaatsvinden.  
 
Een derde randvoorwaarde is dat medewerkers bij de organisaties open moeten staan voor 
digitalisering. In de keten bestaat een zekere weerstand bestaat tegen digitalisering. Dit 
komt onder andere door eerdere ervaringen met ICT, maar gesprekspartners geven aan dat 
het ook te wijten is aan het feit dat het juridisch beroep een beroep is waarin door sommi-
gen veel waarde wordt gehecht aan papier. Er wordt bijvoorbeeld gedacht dat de betrouw-
baarheid en veiligheid door het gebruik van ICT in het gedrang kan komen door het gebruik 
van ICT.  
 
De verwachting van de ketenpartners is dat een digitale stukkenstroom, waaronder elektro-
nische ondertekening van proces-verbalen, zal leiden tot een verkorting van de doorlooptij-
den, met name doordat de werkprocessen efficiënter ingericht kunnen worden. Deze ver-
korting heeft naar verwachting geen negatieve gevolgen voor de kwaliteit, omdat de 
afwegingen ten aanzien van de inhoud niet sneller zullen plaatsvinden, maar de handelingen 
beter gefaciliteerd zullen worden. Stukken kunnen bijvoorbeeld direct geraadpleegd worden 
en stukken hoeven niet per post verstuurd te worden tussen verschillende locaties. Door 
verbetering van de ICT voorzieningen zullen zaken minder lang blijven liggen.  

8.4 Conclusie 

Het digitaliseren van processen in de strafrechtketen is iets waar alle ketenpartners reikhal-
zend naar uitkijken. Wetgeving op dat gebied is een belangrijke voorwaarde voor het reali-
seren van een digitale stukkenstroom. Enkel wetgeving is echter niet genoeg en daarom 
verwachten de ketenpartners dat een goed functionerende digitale stukkenstroom nog wel 
even op zich zal laten wachten. Over het elektronisch ondertekenen van proces-verbalen 
zijn de verwachtingen positiever; deels is dat al gerealiseerd en het wordt nu vergemakke-
lijkt door aanpassing van het Besluit elektronisch proces-verbaal. Wanneer de wetgeving 
over de digitale stukkenstromen in het wetboek van Sv is opgenomen, zal dit aparte besluit 
niet meer nodig zijn. Uiteindelijk is ieders verwachting dat de digitalisering zal bijdragen aan 
kortere doorlooptijden; de structurele verbetering in de werkprocessen zal vooral zorgen 
voor kortere wachttijden tussen processtappen in. Naar het oordeel van ketenpartners zal 
de kwaliteit – de afwegingen die ten aanzien van de inhoud gemaakt worden – niet afne-
men.  
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9 

Wet uitbreiding gronden voorlopige 
hechtenis 

9.1  Toelichting  

Met deze wet is mogelijk gemaakt dat toepassing van het snelrecht in bijzondere gevallen 
als afzonderlijke grond voor voorlopige hechtenis geldt. Na inwerkingtreding van deze wet 
kan een verdachte in voorlopige hechtenis worden genomen wanneer een misdrijf is ge-
pleegd waardoor maatschappelijke onrust is ontstaan. Daarbij gelden twee voorwaarden:  

1) Het gaat om misdrijven omschreven in de artikelen 141, 157, 285, 300 tot en met 
303 of 350 van het Wetboek van Strafrecht (openlijke geweldpleging, brandstich-
ting, bedreiging, mishandeling en vernieling) 

2) Het misdrijf is begaan op een toegankelijke plaats of het geweld is gericht tegen 
personen met een publieke taak.  

 
Het gaat volgens de memorie van toelichting om misdrijven waardoor het publieke leven 
ernstig wordt verstoord. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de misdrijven zijn begaan 
tijdens evenementen, zoals voetbalwedstrijden, concerten, dansfeesten en oudejaarsvierin-
gen. Misdrijven die in deze omstandigheden plaatsvinden hebben volgens de wetgever een 
ernstig gevaarzettend karakter voor personen en veroorzaken ernstige verstoringen van de 
openbare orde, wat kan leiden tot grote maatschappelijke onrust en verontwaardiging. In 
dergelijke gevallen acht de wetgever het wenselijk dat een snelle en zichtbare justitiële re-
actie op dergelijke strafbare feiten volgt.  
 
Met deze wet is enkel een grond voor voorlopige hechtenis toegevoegd aan het wetboek 
van Sv. Voor het daadwerkelijk in voorlopige hechtenis stellen is meer nodig: een geval van 
voorlopige hechtenis (art. 67 lid 1 en 2 Sv), ernstige bezwaren (art. 67 lid 3 Sv) en een antici-
patietoets uitgevoerd door de rechter (art. 67a lid 3 Sv). 
 
In de praktijk betekent deze wet een verruiming van de toepassing van voorlopige hechtenis 
in gevallen, zoals hiervoor aangegeven, waarin dat voordien niet mogelijk was. De officier 
van justitie kan de voorlopige hechtenis bij de rechter-commissaris vorderen. De rechter-
commissaris beslist over de bewaring (de eerste veertien dagen van de voorlopige hechte-
nis).  
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Betrokken organisaties Politie, Openbaar Ministerie 

Tijdpad De wet is met ingang van 14 mei 2014 in werking getreden  

Ketenfase Vervolging, berechting, tenuitvoerlegging 

9.2 Beleidstheorie 

9.2.1. Beschrijving interventie 

Aanleiding voor deze wet was een toezegging van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justi-
tie in het overleg over geweld tegen hulpverleners met de Tweede Kamer op 20 januari 
2011. Door de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis is de toepassing van 
het snelrecht in bijzondere gevallen mogelijk. Een belangrijke overweging om dit te regelen 
is het ‘ernstig gevaarzettend karakter’ van deze delicten ‘die verstorend voor de openbare 
orde kunnen zijn’ en de noodzaak van een snelle reactie op deze feiten.  

9.2.2. Doelen 

Het doel is dat het wetsvoorstel bijdraagt aan een betere toepassing van het (su-
per)snelrecht wanneer sprake is van geweld in de publieke ruimte of geweld tegen perso-
nen met een publieke taak. In het wetsvoorstel komt een aantal veronderstellingen naar 
voren over de meerwaarde van de toepassing van de voorlopige hechtenis.73 Doordat ver-
dachten in meer gevallen in voorlopige hechtenis gehouden kunnen worden, moet het snel-
recht beter toepassing vinden. Reden hiervan is dat minder tijd verloren gaat met voortzet-
ting van verhoren van de verdachte omdat hij al op het bureau aanwezig is. Dat is vooral 
relevant in situaties waar sprake is van meerdere verdachten. Naarmate de politie er sneller 
in slaagt om de verschillende verdachten te verhoren, zal zij eerder duidelijkheid kunnen 
verkrijgen over de toedracht van de feiten. Bijvoorbeeld bij geweldpleging in het kader van 
openbare evenementen, waarbij sprake is van snel opeenvolgende en complexe gebeurte-
nissen. In deze gevallen is het zaak om snel te kunnen vaststellen wie welk aandeel in de 
gebeurtenissen heeft gehad en verdachten met elkaar en hun verklaringen te confronteren. 
Doordat het opsporingsonderzoek sneller kan worden voltooid, met inbegrip van rapporta-
ge van de reclassering, is het mogelijk om binnen de termijn van 17 dagen een zitting te 
plannen voor de berechting. In de gevallen dat een verdachte geen gebruik maakt van een 
rechtsmiddel, is het vonnis (met een langere duur dan 17 dagen) meteen vatbaar voor aan-
sluitende tenuitvoerlegging.  
 
Met de verruiming van de gronden voor voorlopige hechtenis is niet beoogd dat in totaliteit 
meer vrijheidsstraf wordt opgelegd; de ernst van het feit moet zodanig zijn dat het opleggen 
van een vrijheidsstraf aan de orde is. 
 
Het project is in de vorm van een doelboom als volgt schematisch weer te geven. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Kamerstukken II 2011/12 33 360, nr.3, p.1-3 



ALLES IN ÉÉN KEER GOED. NAAR KORTERE DOORLOOPTIJDEN IN DE STRAFRECHTKETEN.  

51 

 

 

9.2.3. Mechanismen 

De verruiming van gronden voor voorlopige hechtenis dient verruimde toepassing van het 
snelrecht en het demonstreren van een justitiële reactie. Veronderstelling is dat de beno-
digde handelingen sneller en gemakkelijker kunnen plaatsvinden. Het onderzoek kan snel 
plaatsvinden, onder andere doordat (nadere) verhoren zonder tijdverlies kunnen worden 
afgenomen, de toedracht kan sneller worden weergegeven en in een zo volledig mogelijk 
proces-verbaal verslag worden gedaan van de vaak snel opeenvolgende en complexe ge-
beurtenissen.74 In aansluiting daarop zouden afspraken met de reclassering moeten worden 
gemaakt opdat ten tijde van de berechting rapportage over de achtergrond van de verdach-
te en een advies over een mogelijke straf of maatregel beschikbaar is. 

9.2.4. Context 

Zowel de Eerste Kamer als de Raad van State twijfelden over de noodzaak en effectiviteit 
van deze wet. De Raad van State vindt de begrippen die gebruikt zijn niet bepaald genoeg 
en criteria ontbreken bijvoorbeeld om vast te stellen wanner sprake is van ‘maatschappelij-
ke onrust’. De Eerste Kamer uit de wens om de voorlopige hechtenis zeer spaarzaam toe te 
passen en niet als voorschot op de uiteindelijk op te leggen straf (anticipatiegebod). 

9.3 Ervaringen in de praktijk 

Het doel van deze wet is het leveren van een bijdrage aan een betere toepassing van het 
(super)snelrecht wanneer sprake is van geweld in de publieke ruimte of geweld tegen per-
sonen met een publieke taak. Het opsporingsonderzoek kan sneller voltooid worden, waar-
door binnen de termijn van het snelrecht (14 + 3 dagen) een uitspraak gedaan kan worden. 
Het wetsvoorstel heeft niet als doelstelling om de doorlooptijden te verkorten. De keten-
partners verwachten ook niet dat door deze wet een verkorting van de doorlooptijd zal 
plaatsvinden. Uitbreiding van de gronden lijkt ook weinig zinvol, omdat de verdachte voor-
afgaand aan de voorlopige hechtenis in verzekering kan wroden gesteld en gedurende deze 
periode kan het noodzakelijke onderzoek al worden verricht. Sommige gesprekspartners 

                                                           
74 Kamerstukken II 2011/12 33 360, nr.3, p.3. 
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denken dat dit deze wet wellicht voor een heel specifiek type zaak een verkorting van de 
doorlooptijden zal opleveren, maar tegelijkertijd is de verwachting niet dat door deze wet 
meer zaken via het snelrecht worden afgedaan; het gaat vooral om een verbetering bij de 
toepassing van het huidige snelrecht.  
 
Er is weinig ervaring opgedaan met deze wet. De meeste respondenten spreken van een 
ingewikkelde wet waarbij veel verschillende criteria beoordeeld moeten worden. Voor de 
politie zal volgens één van de gesprekspartners het aanleggen van het dossier extra werk-
zaamheden met zich meebrengen door het aantoonbaar maken van het begrip ‘maatschap-
pelijke onrust’. Maatschappelijke onrust kan bijvoorbeeld aangetoond worden wanneer het 
delict tot veel rumoer op social media leidt. De politie zal daarom meer aandacht aan dit 
medium moeten besteden.  
 
Tijdens de parlementaire bespreking van het wetsvoorstel is aan de orde gekomen of de 
rechten van de verdachte niet teveel ingeperkt worden door deze wet. Daarmee is de vraag 
of deze wet niet teveel gericht is op de versnelling van het opsporingsproces en te weinig op 
de kwaliteit van het strafrechtsysteem. Gesprekspartners zien deze bezwaren niet; wanneer 
iemand in voorlopige hechtenis genomen wordt, moet dit goed gemotiveerd worden. Dat 
verandert niet door deze wet en de verwachting is niet dat de afweging voordat tot voorlo-
pige hechtenis wordt besloten, zal veranderden. Gesprekspartners verwachten niet dat door 
deze wet een toename zal plaatsvinden van het aantal voorlopige hechtenissen.  

9.4 Conclusie 

De bespreking van deze wet in het kader van een onderzoek naar verkorting van de door-
looptijden is bijzonder. Het verkorten van de doorlooptijden in de strafrechtketen kan alleen 
een neveneffect van deze wet zijn, omdat het om het inperken van het fundamentele recht 
op vrijheid gaat. In de memorie van toelichting wordt verdedigd dat de voorlopige hechtenis 
van korte duur zal zijn, omdat de grond uit de Wugvh alleen bij delicten kan worden toege-
past die in het snelrecht behandeld worden en dan alleen bij een specifiek type delict. Ge-
sprekspartners verwachten niet dat deze wet ervoor zal zorgen dat vaker een voorlopige 
hechtenis zal worden opgelegd, maar zien de wet in samenhang met andere wetgeving die 
voorlopige hechtenis mogelijk maakt.  
 
Verkorten van de doorlooptijden kan geen doel van deze wet zijn en is dat ook niet. Het 
gaat om een snelle reactie op een strafbaar feit. De gesprekspartners verwachten niet dat 
deze wet bij veel delicten kan worden ingezet.  
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10 

Beantwoording van de deelvragen  

10.1 Inleiding 

In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen drie onderzoeksthema’s bestaande uit in 
totaal vijftien deelvragen. Het gaat om de volgende thema’s:  
 

1. reconstructie beleidstheorie 
2. verwachtingen en ervaringen van ketenpartners met betrekking tot de doeltref-

fendheid 
3. analyse en vergelijking 

 
In de volgende paragrafen worden per deelonderzoek de onderzoeksvragen beantwoord. 

10.2 Deelonderzoek 1: reconstructie beleidstheorie  

1. Wat zijn de doelen gericht op snelheid en doorlooptijden van de verschillende pro-
jecten en hoe kunnen deze schematisch in een doelboom worden weergegeven? 

2. Is in de doelen een uitsplitsing gemaakt naar type zaak en procesfase? Zo ja, hoe? 
 
In de hoofdstukken 3 tot en met 9 is per project telkens in de tweede paragraaf ingegaan op 
de beleidstheorie, bestaande uit de doelen met betrekking tot doorlooptijden en de achter-
liggende interventietheorieën. Bij de beschrijving van de beleidstheorie is uitgegaan van het 
ICMO-model; achtereenvolgens zijn de interventie, de doelen met betrekking tot doorloop-
tijden, de mechanismen en de context beschreven. Voor elk project is een doelboom weer-
gegeven, waarin is aangegeven op welke procesfase de doelen zien en indien mogelijk om 
welk type zaak het gaat.  
 
De veronderstellingen en doel-middelrelaties die we in de voorgaande hoofdstukken heb-
ben blootgelegd waren in de brondocumenten vaak impliciet aanwezig. Vaak bevatten de 
brondocumenten wel pijlers en uitgangspunten maar onderlinge relaties waren niet altijd 
duidelijk. Dat geldt ook voor het gewicht en het belang van de pijlers en uitgangspunten. 
Door de gevoerde gesprekken konden elementen uit onze reconstructie gewogen worden 
en meer of minder prominent in de doelboom naar voren komen. De (uiteindelijke) veron-
derstellingen en uitgangspunten van de projecten zijn in de meeste projecten logisch en 
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aannemelijk te noemen. Een uitzondering is de Wet uitbreiding gronden voorlopige hechte-
nis (Wugvh); daarvan is het op voorhand niet aannemelijk of logisch dat de doorlooptijden 
in de strafrechtketen erdoor verkort kunnen worden omdat de wet ziet op een verbetering 
van de toepassing van het snelrecht en dit naar alle waarschijnlijkheid niet zal leiden tot een 
uitbreiding van de soort zaken waar snelrecht wordt toegepast.  
 
In het geval van MEOS kwam de huidige praktijk van het project niet meer volledig overeen 
met de oorspronkelijke projectplannen. Het is het langstlopende van de bestudeerde pro-
jecten binnen een context (ICT) waarbij de ontwikkelingen het snelst gaan. Sinds 2010, toen 
het project begon, zijn andere toepassingen van MEOS beschikbaar gekomen en waren de 
oorspronkelijk beoogde doelen op een gegeven moment achterhaald. Het project is in de 
loop van de jaren steeds verder doorontwikkeld en geïnnoveerd. Dat is niet altijd op papier 
vastgelegd. In de in hoofdstuk 4 gereconstrueerde beleidstheorie is uitgegaan van de feite-
lijke (en dus niet de papieren) veronderstellingen, doelen en middelen. 
 

3. Wat is de interventietheorie per project ten aanzien van snelheid en doorlooptijden? 
Wat zijn de veronderstelde mechanismen (oorzaak-gevolg relaties), inclusief de 
randvoorwaarden, ten aanzien van snelheid?  

 
Per hoofdstuk is een paragraaf opgenomen over de veronderstelde mechanismen; daarin is 
de interventietheorie beschreven. Het gaat om een beschrijving welke veronderstellingen 
ten grondslag aan het beleid liggen, hoe het beleid is bedoeld en hoe het beoogt te functio-
neren.  
 
De veronderstellingen ten aanzien van snelheid en doorlooptijden in de bestudeerde pro-
jecten zijn vergelijkbaar en vullen elkaar aan. In belangrijke mate zijn de veronderstellingen 
gericht op één of meer van de volgende aspecten:  

 het verbeteren van processen 
 meer samenwerking tussen ketenpartners 
 integraal werken  
 verbetering van de aansluiting van de ICT-systemen van de verschillende ketenpart-

ners op elkaar.  
 
In alle projecten bestaat de veronderstelling dat door het verbeteren van het proces of de 
werkwijze ook de doorlooptijden verkort worden. Het verkorten van de doorlooptijden gaat 
hand in hand met het verbeteren van de kwaliteit. Dat blijkt ook uit feit dat in de meeste 
van de bestudeerde projecten niet het verkorten van de doorlooptijden centraal stond (of 
als belangrijke doelstelling was geformuleerd) maar het verbeteren van de kwaliteit. Een 
neveneffect daarvan is dat doorlooptijden korter worden. 
 
Een belangrijk aandachtspunt dat in verschillende projecten terugkomt is ‘alles in één keer 
goed’. MEOS is bijvoorbeeld gericht op het zoveel mogelijk ter plekke digitaal afhandelen 
van zaken, waarbij de juiste gegevens invoeren centraal staat zodanig dat geen ´rework´ 
plaatsvindt. Datzelfde geldt ook voor het project Kwaliteitsverbetering; dat project tracht 
‘rework’ bij de politie te voorkomen door het OM mee te laten lopen met de politie via het 
principe van ‘werkend Leren’. Een ander aspect van in één keer goed is het completeren van 
dossiers. Dit is een belangrijke randvoorwaarde bij een aantal projecten. Inloopzittingen 
kunnen bijvoorbeeld alleen doorgang vinden wanneer de zaken goed voorbereid zijn, het-
geen een compleet dossier veronderstelt. Hetzelfde geldt voor de geplande zittingen door 
VT++. De digitalisering van processtukken zal hieraan een belangrijke bijdrage kunnen leve-
ren.  
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Eén van de randvoorwaarden bij de bestudeerde projecten is de beschikbaarheid van vol-
doende gekwalificeerd personeel en draagvlak onder dat personeel. Een voorbeeld is de 
uitvoering van Lean Six Sigma in organisaties; medewerkers moeten bereid zijn het eigen 
functioneren onder de loep te nemen en over de grenzen heen te kijken van hun eigen or-
ganisaties wil deze methodiek succesvol toegepast kunnen worden. Een ander voorbeeld is 
het project Kwaliteitsverbetering. Ook daar staat het principe van een ‘lerende organisatie’ 
centraal en draait het in de kern om het betrekken van medewerkers bij het zoeken naar 
oplossingsrichtingen en het identificeren van problemen.  
 

4. Hoe is de borging van kwaliteit in die interventietheorie verdisconteerd ten opzichte 
van de versnelling op doorlooptijden?  

 
Een van de onderdelen van dit onderzoek is de vraag of de beoogde verkorting van de door-
looptijden niet ten koste gaat van de kwaliteit van de opsporing, vervolging, berechting en 
uitvoering, onder het mom van ’haastige spoed is zelden goed’. In de literatuur over straf-
rechtelijke interventies – waarbij de strafrechtketen als het productieproces van de straf-
rechtelijk interventie wordt beschouwd – gelden als algemene kwaliteitseisen snelheid, 
zekerheid, strengheid en rechtsgehalte.75 Voorwerp van het onderhavige onderzoek is snel-
heid. Bij zekerheid gaat het erom het effect van strafrechtelijk optreden vergroot wordt 
naarmate de zekerheid dat er een interventie zal plaatsvinden, toeneemt. Strengheid ziet op 
de proportionaliteit van de interventie. Het rechtsgehalte gaat om de grenzen die verbon-
den zijn aan het optreden van de overheid; de samenleving wil criminaliteitsbestrijding, 
maar niet tegen elke prijs. 
 
Wat de beleidsreconstructie en de in het kader daarvan gevoerde gesprekken duidelijk 
maakt is dat kwaliteit en snelheid elkaar niet bijten. Sterker nog, zoals we hiervoor ook al 
hebben aangegeven is ‘kwaliteit(sverbetering)’ vaak het primaire doel van een project en 
zijn de kortere doorlooptijden een positieve bijvangst. Illustratief is dat in meerdere pro-
jecten (MEOS, kwaliteitsverbetering proces opsporing en vervolging) de term ‘in één keer 
goed’ als doelstelling wordt gebezigd. Dit voorkomt dat werk opnieuw wordt gedaan en dus 
dat daarmee tijd verloren gaat, maar het belang dat gehecht wordt aan adequate gegevens 
en werkprocessen is leidend. Hetzelfde geldt voor het project Strafrechtketen Versterkt en 
Versnelt (SV&V) met Lean Six Sigma als methodiek. Snelheid gaat in deze projecten niet ten 
koste van kwaliteit maar kwaliteit zorgt juist voor snelheid.  
 
Bij een aantal andere projecten is verkorting van de doorlooptijden in de strafrechtketen 
wel één van de hoofddoelen of het primaire hoofddoel. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de 
twee deelprojecten van ZSM en de Verkeerstoren++. Deze projecten zijn (mede) gericht op 
de logistiek en planning van zittingen. Ook hierbij geldt dat de verkorting van de doorloop-
tijden niet ten koste gaat van kwaliteit. De tijdwinst wordt namelijk geboekt door de over-
gang tussen de verschillende fasen in de strafrechtketen te verkorten, oftewel, de wachttijd 
als gevolg van logistieke knelpunten totdat vervolging, berechting en uitvoering plaatsvindt. 
Als deze wachttijd wordt verkort doet dat geen afbreuk aan de tijd die de professionals bin-
nen de ketenpartners inhoudelijk met een zaak bezig zijn. 
 

                                                           
75 Deze kwaliteitseisen zijn onder meer opgenomen in de memorie van toelichting bij de wijziging van het Wetboek van Straf-
recht en het Wetboek van Strafvordering, Kamerstukken II 2013-2014, 33 816, nr. 3, p. 8. De oorspronkelijke bron is: D.W. 
Steenhuis, Doelmatigheid van de strafvervolging, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid, 1988, p. 9. 
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Een andere categorie projecten die we bestudeerd hebben is gericht op digitalisering en de 
tijdwinst die daarmee geboekt kan worden. Hierbij gaat het om MEOS, het wetsvoorstel 
digitale processtukken strafvordering en de wijziging van het besluit elektronisch proces-
verbaal. Ook hierbij gaat snelheid niet ten koste van kwaliteit. Met deze projecten wordt 
aangesloten op digitale ontwikkelingen cq. wordt het toepassen van digitale ontwikkelingen 
in de strafrechtketen mogelijk gemaakt. De strafrechtketen gaat daarmee met zijn tijd mee.  
 
Bij één wetgevingsproject zou snelheid wel ten koste van kwaliteit kunnen gaat. Dat betreft 
de Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis. Eén van de kernveronderstellingen van de 
uitbreiding is dat deze bijdraagt aan een snellere berechting (vooral in gevallen waarin ge-
weld in de openbare ruimte is gepleegd of tegen personen met een publieke taak). Snelheid 
is dus een doel. Bij snelheid kan gedacht worden aan het verkorten van de doorlooptijden 
en snelheid vanuit ‘lik-op-stuk’ beleid. Bij het eerste gaat het om een procesdoelstelling, bij 
het tweede om een kwaliteitsdoelstelling. Bij dit wetgevingsproject is het hoofddoel niet 
zozeer kortere doorlooptijden in de strafrechtketen, maar een bijdrage aan het gezag van 
de rechtsstaat. Als een verdachte eerder in voorlopige hechtenis zou kunnen worden geno-
men teneinde de doorlooptijden in de strafrechtketen te verkorten, zouden de hiervoor 
genoemde kwaliteitsaspecten ‘strengheid’ en ‘rechtsgehalte’ in het gedrang komen. Kortere 
doorlooptijden zijn (hoogstens) een positief neveneffect maar dat is geen doel van de uit-
breiding van de gronden voor voorlopige hechtenis. Daarbij is het overigens ook de vraag of 
doorlooptijden op meta-niveau inderdaad korter worden als gevolg van deze wet. Het is 
aannemelijker dat er sprake is van een verschuiving: de gevallen waarvoor een verdachte 
door de wetswijziging in voorlopige hechtenis wordt genomen gaan sneller maar dit gaat 
ten koste van andere gevallen die daardoor minder prioriteit kunnen krijgen.  
 

5. Welke actoren/ketenpartners zijn bij deze veronderstelde mechanismen op welke 
wijze betrokken?  

 
In de desbetreffende hoofdstukken is per project opgenomen welke ketenpartners betrok-
ken zijn. De reconstructie van de beleidstheorie laat zien dat veel verwachtingen over de 
deelprojecten afhankelijk zijn van telkens andere ketenpartners en hun medewerkers. Door 
de verschillende fasen heen in de strafrechtketen zijn partners afhankelijk van elkaar voor 
het verkorten van doorlooptijden. Dit brengt met zich mee dat veel zaken afgestemd moe-
ten worden om werkwijzen te veranderen of nieuwe toepassingen te gebruiken. Een voor-
beeld hiervan is het project MEOS waarbij de politie vooruit loopt in het gebruik van mobie-
le applicaties. Tegelijkertijd zijn de partners sterk afhankelijk van de bereidheid van de eigen 
medewerkers om anders te werken of applicaties te gebruiken.  
 
De drie grootste ketenpartners – politie, OM en ZM – staan centraal in de bestudeerde pro-
jecten. In de projecten MEOS, VT++ en Kwaliteitsverbetering gaat het uitsluitend om één of 
meerdere van deze ketenpartners. Ook bij de ZSM inloopzitting worden de ‘kleinere’ keten-
partners nog niet structureel betrokken. Deze ketenpartners zijn wel nieuwsgierig naar de 
projecten en zijn bereid hun bijdrage te leveren in deze projecten.  

10.3 Deelonderzoek 2: verwachtingen en ervaringen in de praktijk  

6. Wat zijn de ervaringen, percepties en verwachtingen van betrokkenen (program-
mamanagers, wetgevingsjuristen, ketenpartners) met betrekking tot de doeltref-
fendheid van de geselecteerde (wetgevings)projecten op het gebied van snelheid en 
doorlooptijden? 
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Betrokkenen ervaren en verwachten bij een aantal projecten positieve effecten op de door-
looptijden. Het plannen binnen de VT++ wordt als positief voor de doorlooptijden ervaren. 
Men ervaart toegevoegde waarde van het gezamenlijk roosterbureau doordat de medewer-
kers van de VT++ in één ruimte zitten, de lijnen daardoor zeer kort zijn en er altijd onmiddel-
lijk afstemming mogelijk is. Daardoor vindt het plannen van zittingen efficiënter plaats. Ver-
ondersteld wordt dat dit een positief effect heeft op de doorlooptijden, maar ook met een 
VT++ kunnen er nog zaken misgaan in de planning, waardoor het effect moeilijk objecti-
veerbaar is. Vooral ‘control’, het ervoor zorgen dat geplande zittingen ook daadwerkelijk 
effectief benut worden, draagt volgens gesprekspartners bij aan het verkorten van de door-
looptijden omdat zaken niet aangehouden hoeven te worden en er geen zittingsdagen ver-
loren gaan. De inrichting van de VT++ is vooralsnog vooral beperkt tot het plannen van za-
ken voor de meervoudige kamer. Ook valt roosteren er nog buiten.  
 
Het project MEOS richt zich in eerste instantie vooral op het efficiënter inrichten van de 
toezicht en handhaving van de politie en niet zozeer op de strafrechtelijke handhaving. Toch 
is de verwachting dat een efficiënter werkende politie zal zorgen voor een soepeler verloop 
in de strafrechtketen, wat effect kan hebben op de doorlooptijden. Met name door de digi-
bon, die leidt tot een veel snellere verzending van de bekeuring naar het CJIB, zorgt voor 
versnelling van de doorlooptijden. Hetzelfde geldt voor het project Kwaliteitsverbetering; 
het lijkt gesprekspartners aannemelijk dat verbetering van de kwaliteit van opsporingspro-
ducten zoals pv’s leidt tot kortere doorlooptijden, omdat een zaak daardoor niet meer, of 
minder snel, blijft liggen omdat het pv bijvoorbeeld niet goed of volledig is.  
 
Ook met het project ZSM-inloopzittingen bestaan positieve ervaringen. De verwachting van 
de gesprekspartners is dat dit project zal bijdragen aan kortere doorlooptijden. Dit is mede 
afhankelijk van goed gevulde zittingen. In hoeverre dit realiseerbaar is zal de komende peri-
ode moeten blijken. De inloopzittingen zijn na een succesvolle pilot in Midden-Nederland 
pas recent van start gegaan in andere regio’s. Van de digitaliseringswetgeving verwacht 
iedereen dat het zal leiden tot kortere doorlooptijden. Op dit moment worden bijvoorbeeld 
veel stukken nog op papier verstuurd en vindt dubbele archivering plaats, hetgeen tijdro-
vend is. Een verkorting van de doorlooptijden vindt hier met name plaats omdat door het 
efficiënter inrichten van de werkprocessen de periodes tussen de verschillende handelingen 
verkort worden.  
 
Medewerkers van ketenpartners die de methodiek Lean Six Sigma toepassen zijn over het 
algemeen positief over de methodiek, maar niet over de manier waarop deze toegepast kan 
worden binnen hun eigen organisatie. Het programma SV&V heeft het ´continu verbeteren 
en versnellen´ als doelstelling, maar dit blijkt in de praktijk niet gerealiseerd te kunnen wor-
den. Dit wordt wel door de methodiek Lean Six Sigma verondersteld, maar het moet ook 
realiseerbaar zijn, en dat blijkt in de grote organisaties waar slechts enkele ‘belts’ zijn opge-
leid, lastig. Er zijn wel enkele voorbeelden waar het project doeltreffend was en de door-
looptijden verkort zijn, maar het is onduidelijk in hoeverre ook andere factoren (projecten) 
binnen de strafrechtketen hiervan oorzaak waren.  
 
De gesprekspartners verwachten niet dat de Wugvh zal leiden tot een verkorting van de 
doorlooptijden. Sommige gesprekspartners denken dat dit wellicht voor een heel specifiek 
type zaken wel het geval zal zijn, maar de wet betreft vooral een verbetering van de toepas-
sing van het snelrecht (lik op stuk beleid). Het verkorten van de doorlooptijden is geen doel-
stelling. Om deze reden zal deze wet bij de beantwoording van de volgende deelvragen niet 
worden meegenomen.  
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7. Welke kwantitatieve data zijn beschikbaar om de doeltreffendheid van de geselec-

teerde (wetgevings)projecten te beoordelen en tot welke conclusies met betrekking 
tot de doorlooptijden leiden deze data?  

8. Is het reeds mogelijk t.a.v. het project bepaalde resultaten (output: cijfers, aantallen) 
vast te stellen aan de hand van voortgangrapportages?  

 
Omdat een belangrijk deel van de projecten slechts kort geleden gestart is en twee van de 
wetgevingsprojecten nog niet in werking zijn getreden zijn nauwelijks kwantitatieve data 
beschikbaar om de doeltreffendheid te kunnen beoordelen. Wel is informatie beschikbaar 
over de projecten MEOS en SV&V; deze projecten zijn in 2010 respectievelijk 2011 gestart 
en daarover is al enkele malen gerapporteerd.  
 
Het project MEOS leidt volgens de cijfers aantoonbaar tot meer efficiency, onder meer 
doordat de meldkamer niet meer ingeschakeld hoeft te worden om het kenteken van een 
auto of antecedenten van een persoon te checken. De Politieacademie heeft positieve ge-
bruikerservaringen aan het licht gebracht waaruit blijkt dat gebruikers de BVI-IB prettig is 
om mee te werken (72%) en snel (67%) actuele (76%) en accurate (72%) informatie geeft. 
Verbeterde efficiency leidt echter niet automatisch tot het verkorten van de doorlooptijden, 
er is geen cijfermateriaal beschikbaar dat effecten op de doorlooptijden aantoont. Een posi-
tief effect ligt evenwel in de lijn der verwachtingen en is evident aanwezig door de zgn. digi-
bon, waardoor de tijd die ligt tussen de overtreding en het moment dat de bekeuring op de 
mat valt teruggedrongen wordt van ongeveer twee maanden tot minder dan een week.  
 
Het project SV&V heeft geleid tot ruim 150 projecten waar met behulp van de methodiek 
´Lean Six Sigma´ processen geanalyseerd worden. In de Voortgangsrapportages VPS zijn 
verschillende voorbeelden gegeven waarbij de doorlooptijden verkort zijn. Bij deze resulta-
ten moet als kanttekening geplaatst worden dat onduidelijk is in hoeverre deze successen 
volledig kunnen worden toegeschreven aan de inzet van dit project, of dat ook andere pro-
jecten hierop invloed hebben uitgeoefend. Zo wordt Lean Six Sigma vaak ingezet bij proces-
sen die vallen binnen ZSM.  
 

9. Hebben de (eventueel) verhoogde snelheid en verlaagde doorlooptijden binnen de 
geselecteerde (wetgevings)projecten volgens betrokkenen (programmamanagers, 
wetgevingsjuristen, ketenpartners) gevolgen voor de kwaliteit van de strafrechtke-
ten? Zo ja, hoe? 
 

De bestudeerde projecten hebben volgens betrokkenen geen negatieve gevolgen voor de 
kwaliteit van de strafrechtketen. De bevindingen over de beleidstheorie die zijn genoemd bij 
de beantwoording van deelvraag 4, worden ondersteund door onze gesprekspartners. De 
projecten zijn vaak gericht op het verbeteren van de kwaliteit, met kortere doorlooptijden 
als positieve bijvangst. De projecten die wel primair gericht zijn op kortere doorlooptijden, 
VT++ en ZSM-inloopzittingen, zijn gericht op het verkorten van de overgang tussen de ver-
schillende fasen (de wachttijd als gevolg van logistieke knelpunten) waardoor dat geen af-
breuk doet aan de tijd dat professionals inhoudelijk met de zaak bezig zijn.  
 

10. Wat zijn volgens betrokkenen de (eventuele) risico- en succesfactoren en (ne-
ven)effecten van de verhoogde snelheid en verlaagde doorlooptijden in de geselec-
teerde (wetgevings)projecten?  
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Bij MEOS wordt als risico genoemd dat er een mismatch is tussen de MEOS-aanpak en de 
context waarbinnen het project opereert, namelijk het nog niet kunnen digitaal afdoen en 
ondertekenen als gevolg van de nog niet ingevoerde wetgevingsprojecten. Een andere on-
volkomenheid van de aanpak is dat gewerkt wordt met het achterlaten van algemene ken-
nisgevingen zonder datum onder de ruitenwisser, de bekeurde kan deze kennisgeving onder 
de ruitenwisser laten zodat hij geen nieuwe bekeuring ontvangt.  
 
Voor zowel het project Kwaliteitsverbetering als het programma SV&V (Lean Six Sigma) 
geldt dat een risico is dat het project niet breed in de organisaties is uitgezet; dit project en 
dit programma zijn wel bij alle regio’s uitgezet, maar binnen de organisaties past slechts een 
handjevol medewerkers de methodiek of werkwijze toe. Dit risico manifesteert zich in de 
praktijk ook in die zin dat hoewel de methodiek/werkwijze op zichzelf werkt, het door de 
manier waarop het binnen organisaties uit is gezet vaak niet meer dan ´een druppel op een 
gloeiende plaat´ is. Bij beide projecten geldt ook dat het delen van de ervaringen met ande-
re regio´s slechts sporadisch gebeurt.  
 
Een risico bij de digitaliseringswetgeving is dat het digitaliseren van de stukkenstroom in de 
strafrechtketen van meer afhankelijk is dan alleen de wetgeving. In de gesprekken zijn ver-
schillende randvoorwaarden aangewezen, waaronder het uitbreiden van de technische in-
frastructuur, het op elkaar afstemmen van de systemen van de ketenpartners en draagvlak 
bij de medewerkers die ermee moeten werken. Zonder aan deze randvoorwaarden te vol-
doen zal het project niet kunnen slagen. De ervaringen met (falende) ICT-projecten bij de 
overheid, de politie en het OM doen bij veel gesprekspartners wat dat betreft het ergste 
vrezen. Ook hebben de ketenpartners te maken met bezuinigingen, terwijl voor digitalise-
ring de komende jaren een flinke investering nodig zal zijn.  

 
11. Welk oordeel is op basis van de antwoorden op de voorgaande deelvragen te geven 

over de doeltreffendheid?  
 
Met uitzondering van de Wugvh veronderstellen de gesprekspartners dat de projecten al-
lemaal een bijdrage zullen leveren aan kortere doorlooptijden. Voor de projecten VT++, 
MEOS, ZSM-inloopzittingen en de digitaliseringswetgeving wordt dit verwacht vanwege het 
efficiënter inrichten van de werkprocessen. Bij de andere twee projecten, Kwaliteitsverbete-
ring en SV&V, geldt ook dat deze doeltreffend (kunnen) zijn, maar omdat ze niet breed in de 
organisaties zijn uitgezet vindt deze doeltreffendheid in mindere mate plaats. In 2018, wan-
neer alle projecten wat langer lopen, moet duidelijk worden in hoeverre er al effecten op de 
doorlooptijden gerealiseerd zijn.  

10.4 Deelonderzoek 3: analyse en vergelijking  

12. Hoe verhouden de conclusies van de deelonderzoeken 1 (veronderstelde doel-
middel-relaties en mechanismen) en 2 (veronderstelde doeltreffendheid) zich tot el-
kaar?  

13. Welke (wetgevings)projecten hebben de snelheid en doorlooptijden het meest in po-
sitieve zin beïnvloed of van welke projecten wordt verwacht dat ze meest positieve 
invloed zal hebben? Hoe is dat te verklaren en hoe is de kwaliteit daarbij geborgd? 

 
De positieve effecten van de projecten op de doorlooptijden in de strafrechtketen lijken het 
grootst wanneer sprake is van:  

 een brede implementatie binnen de organisatie(s);  
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 een concrete aanpak;  
 digitalisering.  

 
De projecten die aantoonbaar invloed hebben op de doorlooptijden of waarvan verwacht 
wordt dat ze de meest positieve invloed hierop zullen hebben zijn MEOS en de digitalise-
ringswetgeving. Bij beide projecten wordt aan alle drie hierboven genoemde voorwaarden 
voldaan. MEOS wordt in alle drie eenheden waar dit onderzoek is uitgevoerd inmiddels on-
der ongeveer driekwart van de toezichthouders en handhavers van de politie gebruikt. 
Daarnaast gaat het om concrete (administratieve) werkzaamheden waardoor verlichting in 
de taken optreedt en de versnelling vindt voornamelijk plaats door gebruik te maken van 
digitalisering; persoonsgegevens kunnen hierdoor rechtstreeks in de digibon worden over-
genomen. De digitaliseringswetgeving waardoor een digitale stukkenstroom en elektroni-
sche ondertekening mogelijk worden gemaakt geldt voor het hele land, het gaat om concre-
te activiteiten ten aanzien van het verbeteren van de werkprocessen en het gebruik maken 
van de digitaliseringsmogelijkheden staat centraal. Bij beide projecten geldt uiteraard wel 
dat met de randvoorwaarden en risico’s die bij de eerder genoemde deelvragen zijn ge-
noemd, rekening moet worden gehouden.  
 
Andere projecten die volgens betrokkenen aantoonbaar een positieve invloed hebben of 
waarvan verwacht wordt dat ze een positieve invloed zullen hebben zijn de VT++ en de 
ZSM-inloopzittingen. Zij voldoen beide aan twee van de drie hierboven genoemde voor-
waarden. VT++ wordt in alle regio’s uitgevoerd en het gaat om een concrete aanpak, name-
lijk plannen, ‘control’ en het (nog niet uitgevoerde) roosteren. De ZSM-inloopzittingen zijn 
nog niet in alle regio’s ingevoerd, maar het project is zeer recent (in 2016) pas van start ge-
gaan. De komende tijd zal het uitgezet worden in meerdere regio’s en zal zich uit moeten 
kristalliseren in hoeverre de zittingsruimte van de inloopzitting gevuld kan worden. Het gaat 
om concrete activiteiten, namelijk het zo snel mogelijk plannen van zaken op de inloopzit-
ting.  
 
De eventuele effecten van de projecten Kwaliteitsverbetering en SV&V op de doorlooptijden 
zijn het minst zichtbaar. Dat wil niet zeggen dat er geen Lean Six Sigma projecten zijn die de 
doorlooptijden verkort hebben of dat de kwaliteit van bepaalde werkprocessen (zoals het 
opstellen van processen-verbaal) niet verbeterd is. De projecten hebben wel degelijk suc-
cessen geboekt, maar deze resultaten lijken slechts in beperkte mate doorwerking te heb-
ben binnen de eigen organisatie. Dit is met name te wijten aan het feit dat de projecten niet 
breed in de organisaties zijn uitgezet. Er wordt fragmentarisch gewerkt doordat beide pro-
jecten door slechts enkele medewerkers van de betreffende organisaties worden uitge-
voerd. Ook worden zeker in het geval van Lean Six Sigma ervaringen uit de ene regio niet of 
nauwelijks gedeeld met de andere regio´s.  
 
In de bestudeerde projecten blijkt een focus op kwaliteit vaak een positieve invloed te heb-
ben op de doorlooptijden. Kwaliteit en snelheid gaan hand in hand.  

 
14. Is bij bepaalde typen zaken, bepaalde procesfasen of bij bepaalde organisaties een 

positievere invloed waarneembaar dan bij andere zaken, fasen en/of organisaties?  
 

De verschillende projecten zien op verschillende typen zaken en procesfasen. Om welk type 
zaken het gaat of om welke procesfase het gaat lijkt niet tot een positievere invloed op de 
doorlooptijden te leiden dan bij andere zaken of fasen. Zo hebben VT++ en ZSM-
inloopzittingen beide een positieve invloed op de doorlooptijden, terwijl het bij VT++ om 
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MK-zaken gaat en bij ZSM om standaardzaken. MEOS is gericht op de opsporingsfase en 
digitaliseringswetgeving op de vervolgings- en berechtingsfase.  
 
Ook lijkt het niet uit te maken op welke organisaties het project gericht is. De invloed op de 
drie grote ketenpartners – OM, ZM en politie – lijkt vergelijkbaar. Andere ketenpartners zijn 
weinig betrokken bij de projecten, maar zouden dit wel willen.  

 
15. Hoe kunnen de snelheid en doorlooptijden in de geselecteerde (wetgevings)projecten 

(verder) worden verbeterd?  
 
Uit dit onderzoek blijkt dat het focussen op kwaliteit een positieve invloed heeft op het ver-
korten van de doorlooptijden. ‘Alles in één keer goed’ is een belangrijk uitgangspunt. Wan-
neer bijvoorbeeld pv’s niet teruggestuurd worden en dossiers compleet zijn, wordt ‘rework’ 
voorkomen en dit heeft een positieve invloed op de doorlooptijden. Daarnaast zijn de drie 
hiervoor genoemde voorwaarden van belang voor het succesvol verkorten van de doorloop-
tijden: breed uitzetten in organisaties, concrete werkzaamheden aanpakken en digitalise-
ren.  
  



ALLES IN ÉÉN KEER GOED. NAAR KORTERE DOORLOOPTIJDEN IN DE STRAFRECHTKETEN.  

62 

 

 

 Bijlage 1: lijst met afkortingen 

Bepv   Besluit elektronisch proces-verbaal 
BOSZ   Betere opsporing door sturing op zaken 

CJIB    Centraal Justitieel incassobureau 

DJIB    Dienst Justitiële Inrichtingen 

KEI   Kwaliteit en innovatie rechtspraak 

MEOS   Mobiel effectief op straat 
MK   Meervoudige Kamer 

OM   Openbaar Ministerie 
RvdK   Raad voor de Kinderbescherming 

SV&V   Strafrechtketen versterkt en versnelt 

Sv   Wetboek van Strafvordering 

V&J   Veiligheid en Justitie 
VPS   Versterking Prestaties Strafrechtketen 

VT++   Verkeerstoren++ 

WED   Wet op de economische delicten 
WODC    Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

Wugvh   Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis 
ZM   Zittende Magistratuur 

ZSM   Zo, samen, snel, slim, selectief, simpel en samenlevingsgericht mogelijk 
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Bijlage 2: gesprekspartners 

Project Naam  

MEOS Edwin Delwel 

Kwaliteitsverbetering proces opsporing en 
vervolging 

Patricia Pasker  

Verkeerstoren ++ Paul van de Beek  

Strafrechtketen Versterkt en Versnelt  Mark Blaauw 

ZSM en rechterlijke interventies en ZSM 
inloopzitting 

George Rasker  

Modernisering Wetboek van Sv:  
Wet uitbreiding gronden voorlopige hech-
tenis 

Margaret Abels 

 
 
Ketenpartner Naam en functie  

Rechtspraak  mr. E. de Greeve 

 mr. A. C. Schroten 

 mr. G.F.H. Lycklama à Nijeholt  

 mr. Z.J. Oosting  

 Jessie Strohmeijer 

 Jan Oudsen 

OM Noord Nederland Sanne Kromdijk 

 Nynke Mook 

 Theorine Scholte 

OM Amsterdam Anne Kroesen 

 Marieke de Baan 

 David Niemeijer 

 Sue Preenen 

OM Midden-Nederland Brigitte vd Bergh 

 Hans van Beusekom 

 Rianne Wildenberg  

 Yvette Groenhart 

Politie, eenheid Amsterdam Gerhard Keurentjes 

 Vicky Kessener 

Politie, eenheid Midden-Nederland Henk Borger 

 Jan Hoogstraten 
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 Roel Roelevink 

Politie, eenheid Noord-Nederland  Hugo van Klaveren 

 Erna Mezach 

 Davina Both 

Politie landelijk  Edwin Koedam 

 Regien Courtz 

 Marnix Goos 

Halt Rik Quint 

Reclassering Jan Henk Stegeman  

RvdK Corina de Volder 

Advocatuur Mathieu van Linde 
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Bijlage 3: English summary 

Introduction 
Although they have long been seen as a problem within the criminal justice system, the 
throughput times in the criminal justice system have only been high on the political agenda 
and criminal justice system agenda itself since 2012. The criminal justice system is formed 
by organisations responsible for the different phases of law enforcement, in chronological 
order: investigation, prosecution, trial and implementation of sentences and measures.  
 
Throughput times refer to the time between the start and end of a process, in this case the 
criminal justice process. Excessive throughput times are seen as a policy problem because 
these compromise the credibility of a constitutional state.  
 
As part of this research a qualitative assessment was made of the perceived extent to which 
the throughput times targets in several projects aimed at improving the output of the Dutch 
criminal justice system, so called ‘VPS’ projects, have been achieved. In 2015 and early 2016, 
with the assistance of the WODC (the Dutch Research and Documentation Centre), the 
Criminal Law Directorate of the Dutch Ministry of Security and Justice conducted quantita-
tive research into the current throughput times in the criminal justice system. Both studies 
are intended to facilitate the Working Group on (further) developing management infor-
mation with regard to the criminal justice system in formulating well-founded throughput 
times targets for cases in all phases of the criminal justice system.  

Research question and selected projects 
The central research question reads as follows: 

What, as regards swiftness and throughput times, are the goals and underlying in-

tervention theory of the VPS projects selected within the context of the research 

project, and what are the experiences, perceptions and expectations about the ef-

fectiveness of swiftness and throughput times in relation to quality? 

Within the context of the research the research commissioner selected the following (legis-
lative) projects: 

 Traffic control towers ++ (hereafter, VT++) 
 Mobile solutions in operational use (hereafter, MEOS) 
 Quality improvements in the investigation and prosecution process 
 A swifter and better criminal justice system (use of Lean Six Sigma) (hereafter, 

SV&V) 
 ASAP follow-up projects ‘fast-tracked hearings’ and ‘court interventions’ 
 Modernising the Penal Code: digitisation  
 Act extending the grounds for pre-trial detention 
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The research was conducted in three phases. In phase 1 a reconstruction of the policy theo-
ry is made for all the projects. In phase 2 the expectations and experiences of the effective-
ness of these projects is investigated by way of interviews with the organisations operating 
in the criminal justice system. Phase 3 contains the analysis.  

Reconstructing the policy theory 
The policy theory, comprising targets for the throughput times and the underlying interven-
tion theories was examined in relation to each project. The policy theory was defined using 
the ICMO model; the intervention, the throughput times targets, the mechanisms and the 
context are described consecutively. For each project the report contains a flowchart illus-
trating the targets. Because the assumptions and target-means relationships were often 
implicit in the source documents, elements of our reconstruction have been weighted by 
the interviews with project leaders. 
 
For each project the underlying mechanisms (intervention theories) are described. This re-
gards the assumptions that underlie the policy, the purpose of the policy and how the policy 
is intended to function. The assumptions relating to swiftness and throughput times in the 
studied projects are similar and complementary. The assumptions largely focus on one or 
more of the following aspects:  

 improving the processes 
 more cooperation between the organisations operating in the system 
 an integrated approach  
 improving the compatibility of the ICT systems of the different organisations operat-

ing in the system.  
 
Under the pretext ‘more haste less speed’, part of this research looks into whether the qual-
ity of the investigation, the prosecution, the trial and the implementation is not compro-
mised by the intended shortening of the throughput times. The study of nine projects shows 
that shortening the throughput times often goes hand in hand with quality improvements. 
This is also evident from the fact that in most of the projects studied not the shortening of 
the throughput times was central (or formulated as a key objective) but improving quality, 
which might shorten throughput times as a side-effect. It is illustrative that in several pro-
jects (MEOS, improving the quality of the investigation and prosecution process), the term 
'right first time' is used as an objective. This avoids ‘rework’ and time being lost in the pro-
cess, but the importance attached to adequate data and work methods is leading. The same 
is true for the project aiming for a swifter and better criminal justice system (SV&V) using 
the Lean Six Sigma method. In these projects swiftness is not at the expense of quality, on 
the contrary, it is the quality that ensures swiftness.  
 
In a number of other projects shortening the throughput times in the criminal justice system 
is, however, one of the main targets of the primary objective. This, for example is the case in 
the two subprojects of ASAP and VT++. These projects focus partly on the logistics and plan-
ning of hearings. Here too, shortening throughput times does not affect quality. The time 
saving is in fact achieved by shortening the transition between the different phases of the 
criminal justice system, or, more specifically, the waiting time, due to logistical bottlenecks, 
until prosecution, trial and implementation can take place. If this waiting time is shortened 
this does not detract from the time that the professionals are substantively engaged in a 
case at the organisations operating in the system. 
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Experiences and expectations of organisations operating in the system 
In several projects those involved experience and expect positive effects on the throughput 
times. The planning within the VT++ is perceived as beneficial for throughput times. Added 
value is felt to be created by the common scheduling office because the VT++ staff are gath-
ered in one space making lines short and facilitating immediate coordination at all times. 
Consequently hearings are planned more efficiently. This is believed to have a positive ef-
fect on throughput times, but even with a VT++ things can still go amiss in the planning, 
making the effect hard to objectify. Interviewees said that ‘control’ in particular, ensuring 
that planned hearings are actually utilised effectively, helps to shorten throughput times 
because cases do not need to be suspended and no hearings are cancelled. The VT++ is still 
mainly limited to planning cases for the full three-judge panels, and is not involved in 
scheduling.  
 
The MEOS project focuses primarily on the more efficient organisation of supervision and 
enforcement by the police rather than on enforcement through the criminal justice system. 
Yet still, it is anticipated that increased output by the police will ensure that matters pro-
ceed more smoothly in the criminal justice system, and thus accelerate throughput times. 
The ‘digibon’ in particular (digital penalty charge notice), which leads to a much faster 
transmission of the penalty charge to the Fine Collection Agency (CJIB) , ensures accelera-
tion of the throughput times. The same applies to the Quality Improvement project; the 
people we talked to believe it to be likely that improvements in the quality of investigation 
products such as police reports will lead to shorter throughput times, as because of these 
cases will no longer or will be less likely to be put on hold because, for instance, the police 
report is not correct or complete.  
 
Experiences with the project ASAP fast-tracked hearings are also favourable. Our interview-
ees anticipate that this project will help to shorten throughput times. This also partly de-
pends on well-utilised hearings. The extent to which this can be achieved will become ap-
parent in the coming period. After the successful pilot in Midden-Nederlands, the fast-
tracked hearings have recently been introduced in other regions in the Netherlands. Every-
one expects the digitisation legislation to create shorter throughput times. Currently, for 
instance, many printed versions of documents are still being sent and documents are ar-
chived twice, which is time consuming. Throughput times are shortened here primarily be-
cause more efficient methods reduce the periods of time lying between the different ac-
tions.  
 
Staff at organisations operating in the criminal justice system who use the Lean Six Sigma 
method are generally positive about the method, but not about how this can be applied in 
their own organisation. While the SV&V programme has as its aim ‘continual improvement 
and acceleration’, in practice this cannot be achieved. This is, however an assumption of the 
Lean Six Sigma method, but it has to be achievable, and in the big organisations where only 
small ‘belts’ have been trained this is proving to be difficult. But there are some examples 
where the project has been effective and throughput times shortened, although it is unclear 
to what extent this was caused by other factors (projects) in the criminal justice system.  
 
The interviewees do not expect the Act extending the grounds for pre-trial detention to 
reduce throughput times. Some interviewees think that this might occur for a very specific 
type of cases, but that the act primarily regards an improvement of the application of fast-
tracked criminal justice (strike-hard policy). Shortening throughput times is not a target. For 
this reason this act will no longer be referred to when answering the following sub ques-
tions.  
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With the exception of the Act extending the grounds for pre-trial detention, the interview-
ees assume that the projects will all help to shorten throughput times. With regard to the 
projects VT++, MEOS, ASAP fast-tracked hearings and the digitisation legislation, this is ex-
pected because of the more efficient organisation of the work processes. While the other 
two projects, Quality Improvements and SV&V are or could be effective, because they are 
not being run organisation-wide, this effectiveness is smaller scale. In 2018, when all pro-
jects have been running longer, the impact on the throughput times will become clear.  

Analysis and comparison 
The positive effects of the projects on the throughput times in the criminal justice system 
seem to be the biggest when there is:  

 organisation(s)-wide implementation;  
 a practical approach;  
 digitisation.  

 
The projects with demonstrable influence over throughput times or which are expected to 
have the most favourable impact on these are MEOS and the digitisation legislation. In both 
projects all three of the above conditions are met. In all three units where this research was 
carried out MEOS is now used by about three quarters of the police regulators and enforc-
ers. In addition it involves practical (administrative) activities as a result of which tasks are 
lightened and the acceleration occurs mainly through the use of digitisation; personal data 
can as a result be transferred directly into the ‘digibon’. Digitisation legislation that facili-
tates a digital flow of documents and electronic signatures applies to the all of the Nether-
lands, it involves practical activities aimed at improving the work processes and the use of 
digitisation capabilities is central.  
 
Other projects that according to those involved demonstrate a positive impact or which are 
expected to have a positive impact are the VT++ and the ASAP fast-tracked hearings. They 
meet two of the three conditions listed above. VT++ runs in all regions and involves a practi-
cal approach, specifically, planning, ‘control’ and the (not yet implemented) scheduling. The 
ASAP fast-tracked hearings are not yet running in all regions, but the project was launched 
very recently (2016). In the coming period it will be started in more regions and the extent 
to which the scheduled fast-tracked hearings can be utilised will become clear. These are 
practical activities, more specifically, scheduling cases as soon as possible for the fast-
tracked hearing.  
 
The impact of the Quality Improvement and SV&V projects on throughput times is the most 
difficult to assess. This does not mean that none of the Lean Six Sigma projects have re-
duced throughput times or that there have been no quality improvements in particular work 
processes (such as writing police reports). The projects have indeed had successes but it 
seems that these results have only limited consequences within the organisation. This is 
particularly due to the fact that the projects have not been run organisation-wide. The ap-
proach was fragmented because both projects are implemented by only a few employees of 
the organisations concerned. In addition, especially where Lean Six Sigma is concerned, 
hardly any experiences were exchanged between the regions.  
 
This research shows that focusing on quality has a positive impact on shortening throughput 
times. ‘Right first time’ is an important starting point. For instance when police reports are 
not returned and files are complete, ‘rework’ is avoided and this has a positive impact on 
throughput times. In addition the three conditions listed above are important for successful-
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ly shortening throughput times: organisations-wide implementation, practical approaches 
to work and digitisation.  
 


