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Voorwoord 
 

In dit rapport doen wij verslag van een onderzoek dat wij in opdracht van het Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, op 

verzoek van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, hebben uitgevoerd naar – kort gezegd – de 

noodzakelijkheid van aanpassing van de strafvorderlijke wetgeving met het oog op de verdergaande 

digitalisering van de strafrechtspleging. Het onderzoek is opgedragen met het oog op de 

modernisering van het Wetboek van Strafvordering. 

 Het onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie onder de kundige leiding van 

prof.mr. Marc Groenhuijsen. Zie voor de samenstelling van de begeleidingscommissie bijlage 1. Wij 

zijn de leden van de begeleidingscommissie zeer dankbaar voor de vele waardevolle adviezen en voor 

de aangename sfeer waarin wij met elkaar van gedachten hebben gewisseld. Ook zijn wij veel dank 

verschuldigd aan de personen die wij hebben geïnterviewd. Dankzij deze interviews hebben wij een 

veel beter beeld gekregen van de stand van zaken van de digitalisering van de strafvordering en van 

de opvattingen die leven met betrekking tot de verdergaande digitalisering. Verder zijn wij onze 

student-assistent, Thijs Wever, erkentelijk voor zijn inspanningen, in het bijzonder voor het uitwerken 

van de interviews. Ten slotte bedanken wij onze oud-collega Mark Hornman, die aan het begin van 

het onderzoek een eerste opzet heeft gemaakt van onderdelen van hoofdstuk 3. 

 

 

Amsterdam, 15 april 2019 

 

Bas de Wilde 

Anne de Hingh 

Arno Lodder 
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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

 

De ontwikkelingen op technologisch gebied, waaronder digitale ontwikkelingen, gaan razendsnel. 

Deze ontwikkelingen hebben invloed op de aard van de criminaliteit en van de opsporing. Steeds meer 

strafbare feiten hebben een digitale component. Sommige delicten worden (geheel) digitaal begaan, 

zoals oplichting via Marktplaats of het uitvoeren van een DDoS-aanval.1 Ook bij veel andere, meer 

klassieke delicten spelen digitale aspecten een rol. De winkeldief is bijvoorbeeld zichtbaar op de 

camerabeelden van een winkel, de verdachte heeft telefonisch contact gehad met de medeverdachte 

en daarbij een bepaalde zendmast aangestraald, in de Whatsapp-berichten van de verdachte kunnen 

afspraken worden teruggelezen of er is een peilbaken onder een auto geplaatst dat zichtbaar maakt 

waar deze auto is geweest.2 De opsporing is in toenemende mate gericht op die digitale sporen. 

 Digitale opsporing levert digitaal beschikbaar bewijsmateriaal op: camerabeelden, harde 

schijven van computers, smartphones, e-mails, etc. De verslaglegging van onderzoekshandelingen is 

in 2019 echter nog sterk papier-georiënteerd. Opsporingsambtenaren maken in beginsel een proces-

verbaal op van iedere opsporingshandeling die zij verrichten.3 Wanneer een smartphone in beslag is 

genomen en onderzocht, wordt bijvoorbeeld een proces-verbaal gemaakt van de inbeslagneming en 

een apart proces-verbaal van zowel het maken van een image van die smartphone4 als de beschrijving 

en analyse van gegevens op de smartphone. Al deze processen-verbaal worden in een digitaal 

bedrijfsprocessensysteem geschreven, maar vervolgens doorgaans op papier geprint, met pen 

ondertekend en gescand. Vervolgens worden de ondertekende papieren processen-verbaal fysiek 

gearchiveerd.  

Wanneer een zaak naar het openbaar ministerie gaat om te worden afgedaan, wordt een 

procesdossier samengesteld uit het geheel van voor de zaak relevante processen-verbaal en eventuele 

andere documenten, dat handmatig met een stempeltje een doorlopende nummering krijgt. In 

toenemende mate wordt het (papieren) procesdossier gedigitaliseerd en in GPS – een 

informatiesysteem van het openbaar ministerie voor zaken waarin met een digitaal procesdossier 

wordt gewerkt – opgenomen. In GPS zitten onder meer gescande processen-verbaal, die dus de weg 

van elektronisch (invoer) via fysiek (printen) naar elektronisch (scannen) hebben afgelegd. De digitale 

bestanden uit GPS worden ook opgenomen in Divos, het digitale informatiesysteem waarmee de 

rechtbank werkt.5 Ondertussen bevat het fysieke procesdossier, met de met pen ondertekende 

processen-verbaal erin, de originele processtukken waar de rechter zich op baseert. Dat is ook het 

geval wanneer met een digitaal procesdossier wordt gewerkt. Dat fysieke procesdossier zal ter zitting 

aanwezig zijn en heel wat materiaal, zoals een video-opname, is alleen beschikbaar in dat fysieke 

dossier, omdat Divos uitsluitend pdf-bestanden kan bevatten. Wanneer hoger beroep is ingesteld, 

                                                           
1 DDoS staat voor Distributed Denial of Service. Bij een DDoS-aanval stuurt een groot aantal computers 
informatie naar één server, die daardoor traag of zelfs onbereikbaar wordt. 
2 Een peilbaken is een GPS-volgsysteem dat op een voertuig kan worden geplaatst en waarmee vrij exact kan 
worden bepaald waar het voertuig op welke tijden is geweest.  
3 Artikel 152 Sv. 
4 Een image is een exacte kopie van de (digitale) inhoud van een opslagmedium zoals een server of een 
smartphone.  
5 Divos kan worden beschouwd als een leessysteem: een systeem om de in GPS opgenomen bestanden in een 
eigen digitale omgeving te kunnen lezen.  
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worden de stukken uit het digitale procesdossier geprint. De prints worden naar het gerechtshof 

gestuurd en daar opnieuw gedigitaliseerd.6 Het is verre van efficiënt dat binnen organisaties 

informatie verschillende keren transformeert van fysiek naar elektronisch, zeker indien, zoals ten 

aanzien van de genoemde processen-verbaal, (herhaaldelijk) documenten worden gescand die 

oorspronkelijk elektronisch tot stand zijn gekomen. 

Deze werkwijze maakt verschillende dingen zichtbaar. In de eerste plaats worden de 

mogelijkheden van digitaal werken verre van optimaal benut. Processen-verbaal kunnen bijvoorbeeld 

van meet af aan digitaal worden opgemaakt (digital born) en worden voorzien van een digitale 

handtekening, zodat de papieren schakel ertussen uit kan vallen.7 Procesdossiers kunnen geheel 

digitaal worden gevormd, waarna de verschillende bij de strafvordering betrokken personen kunnen 

werken met precies hetzelfde procesdossier, dat dan niet meer wordt gekopieerd en toegezonden, 

maar waarvan door middel van autorisaties kennis kan worden genomen. In de tweede plaats werken 

de bij de strafvordering betrokken instanties in hun eigen informatie-omgeving, met hun eigen 

informatiesystemen en gebruiken. Dat is historisch zo gegroeid en kan ook worden verklaard door de 

verschillende taken en bevoegdheden die de betrokken instanties hebben. De efficiëntie zou sterk 

toenemen als met unieke versies van digitale informatieproducten zou worden gewerkt waartoe de 

bij de strafvordering betrokkenen toegang hebben. In plaats van uitwisseling van, nu veelal ook nog 

fysieke, informatie, zou dan kunnen worden volstaan met het verlenen van autorisaties voor toegang 

en gebruik van informatieproducten. 

De afgelopen jaren is de wet- en regelgeving in verschillende opzichten aangepast, om een 

meer digitale werkwijze mogelijk te maken. Zo is op 1 december 2016 de Wet digitale processtukken 

Strafvordering in werking getreden,8 die onder meer voorziet in de mogelijkheid om stukken zoals 

processen-verbaal elektronisch te ondertekenen. Gelijktijdig met de Wet digitale processtukken 

Strafvordering is het Besluit digitale stukken Strafvordering in werking getreden, waarin uitwerking 

wordt gegeven aan een aantal wettelijke bepalingen.9 

Niet alleen biedt de wet- en regelgeving mogelijkheden om op een meer digitale wijze te 

werken. Er worden ook veel initiatieven ontplooid, in het bijzonder bij de politie en het openbaar 

ministerie, die tot doel hebben het digitale werken te bevorderen. Zo is er een pilot uitgevoerd met 

het werken met volledig digitaal tot stand gekomen processen-verbaal en is een systeem ontwikkeld 

waarin camerabeelden van winkeldiefstallen snel kunnen worden geüpload in een digitaal systeem, 

waarna deze beelden met behulp van een link door alle personen die daartoe geautoriseerd zijn, 

kunnen worden bekeken. Bij de berechting wordt het werken met (uitsluitend) papieren dossiers 

steeds minder gebruikelijk. Digitale dossiers worden meer en meer de standaard, al blijft het papieren 

                                                           
6 Dit is de praktijk bij stukken die door de Rechtbank Noord-Holland naar het Gerechtshof Amsterdam worden 
gestuurd. Wij weten dat bij het Gerechtshof Den Haag binnengekomen papieren stukken eveneens worden 
gedigitaliseerd. Vermoedelijk vindt bij alle gerechtshoven een digitaliseringsoperatie plaats, die onnodig is en 
leidt tot kwaliteitsverlies wanneer een print van een gescand origineel stuk wordt gedigitaliseerd en niet het 
originele stuk zelf.  
7 Dit gebeurt ook al, maar nog op zeer bescheiden schaal, in pilotprojecten. Zie Rb. Rotterdam 3 november 2007, 
ECLI:NL:RBROT:2017:8531 en Rb. Rotterdam 20 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10537. 
8 Wet van 17 februari 2016, Stb. 2016/90, in werking getreden op 1 december 2016 (Besluit van 15 november 
2016, Stb. 2016/432). 
9 Besluit van 6 oktober 2016, Stb. 2016/359. 
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procesdossier op de achtergrond beschikbaar.10 Advocaten en slachtoffers krijgen stukken minder 

vaak via de post toegestuurd. Steeds vaker kunnen zij deze raadplegen via een webportaal. 

 

In de Contourennota met betrekking tot de modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt 

aangegeven dat een van de doelen van die modernisering ‘facilitering van een digitaal strafrecht’ is.11 

De Minister van Veiligheid en Justitie overweegt als volgt: ‘Om volledig recht te kunnen doen aan de 

beleidsdoelstellingen van het programma VPS12 is modernisering van het Wetboek van Strafvordering 

nodig, omdat onderdelen van het wetboek onvoldoende rekening houden met nieuwe technieken of 

onnodige en vermijdbare lasten veroorzaken. Het probleem van nieuwe technieken doet zich onder 

andere voor bij de digitalisering van de strafrechtspleging, waarbij het procesdossier in elektronische 

vorm wordt verwerkt en niet is voorzien in de mogelijkheid van het elektronisch ondertekenen van 

stukken.’13 

In de memorie van toelichting bij boek 1 van het ter consultatie openbaar gemaakte concept-

Wetboek van Strafvordering wordt uiteengezet wat onder digitalisering wordt verstaan, welk doel dit 

heeft en welke gevolgen het kan hebben: ‘Digitalisering houdt in dat verwerkingen van informatie 

(kunnen) worden uitgevoerd met behulp van computers en dat communicatie langs elektronische weg 

verloopt. Doel van de digitalisering is zowel de professional als de justitiabele en andere 

belanghebbenden tijdig en veilig te voorzien van alle informatie die zij nodig hebben om hun taken uit 

te oefenen en hun rechten en bevoegdheden te benutten. De aard van de informatie die wordt 

verwerkt, verandert niet met de beschikbaarheid van technische middelen; de wijze waarop taken 

worden uitgevoerd en bevoegdheden worden uitgeoefend en de wijze waarop gegevens worden 

verzameld en verwerkt, daarentegen wel.’14 De minister heeft ook een langetermijnvisie 

gepresenteerd op de digitalisering van de strafrechtspleging. Daarin heeft hij een informatie-

ecosysteem geschetst.15  

 

De hiervoor genoemde ontwikkelingen en visie roepen de vraag op of de digitalisering van de 

strafrechtspleging gevolgen moet hebben voor de wettelijke regelingen ten aanzien van de 

totstandkoming, verwerking en kennisneming van (proces)stukken en het bewijs. Deze vraag is 

relevant, omdat de huidige regelingen tot ontwikkeling zijn gekomen in een tijd waarin digitale 

procestukken en bewijsmiddelen nog niet, althans niet op grote schaal werden gebruikt. Nieuwe 

technologische ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de toedeling van 

verantwoordelijkheid voor de processtukken en de regels met betrekking tot de totstandkoming, 

verwerking en kennisneming van processtukken. 

                                                           
10 Er wordt als pilot al gewerkt met een geheel digitaal tot stand gekomen Digitaal Politie Dossier (zie de hiervoor 
genoemde uitspraken van de Rechtbank Rotterdam), maar het vonnis van de rechter zal nog op papier moeten 
worden ondertekend, omdat de rechtbank nog niet beschikt over een elektronische handtekening waarmee het 
vonnis kan worden ondertekend. 
11 Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278 (Contourennota), p. 4. 
12 VPS staat voor Versterking prestaties strafrechtketen. Dit was een tijdelijk programma. De activiteiten uit dat 
programma zijn inmiddels ondergebracht bij het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB), het Landelijk Ketenberaad (LKB) 
en de Directie Strafrechtketen. Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/09/01/vraag-
antwoord-bkb-lkb-directie-strafrechtketen. 
13 Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278 (Contourennota), p. 1. Toen de Contourennota werd geschreven, was 
de Wet digitale processtukken Strafvordering, die elektronische ondertekening mogelijk maakt, nog niet in 
werking getreden. 
14 MvT bij Boek 1 van het Concept-Wetboek van Strafvordering, p. 42. 
15 Zie over deze visie hoofdstukken 2 en 5. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/09/01/vraag-antwoord-bkb-lkb-directie-strafrechtketen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/09/01/vraag-antwoord-bkb-lkb-directie-strafrechtketen
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Het streven van de minister is om te komen tot een ‘techniekonafhankelijk wetboek’.16 In een 

techniekonafhankelijk wetboek worden procedurele regels zoveel mogelijk geformuleerd vanuit de 

inhoud en minder vanuit de vorm. Daardoor zal het niet noodzakelijk zijn om het wetboek aan te 

passen wanneer zich nieuwe, nog niet voorziene technologische ontwikkelingen voordoen. Een 

techniekonafhankelijk wetboek is daarmee een toekomstbestendig wetboek. 

 

1.2 Doelstelling 

 

In dit onderzoek zal worden onderzocht op welke punten de wettelijke regeling van de strafvordering 

zou moeten worden aangepast om bestand te zijn tegen toekomstige ontwikkelingen met betrekking 

tot de digitalisering van informatie en processen. Het doel van het onderzoek is om de wetgever in 

staat te stellen keuzes voor de inrichting van het nieuwe Wetboek van Strafvordering en daarop 

gebaseerde regelgeving te maken en te onderbouwen. 

 

1.3 Centrale onderzoeksvraag en deelvragen 

 

1.3.1  Centrale onderzoeksvraag 

 

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 

 

Is het noodzakelijk om strafvorderlijke wetgeving aan te passen om de totstandkoming, 

verwerking en kennisneming van digitale informatieproducten en de daarop gebaseerde 

besluitvorming in de toekomst mogelijk te maken en, zo ja, op welke wijze? 

 

In dit onderzoek wordt de term ‘informatieproduct’ gebruikt, ter aanduiding van de vorm waarin 

informatie kan worden vastgelegd en geraadpleegd. In hoofdstuk 4 wordt nader toegelicht wat onder 

een informatieproduct wordt verstaan. 

 Als toekomstperspectief is het jaar 2033 gekozen, vijftien jaar na de start van dit onderzoek. 

Dat jaar ligt zo ver in de toekomst dat te verwachten is dat bepaalde technieken die nu reeds 

beschikbaar zijn of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze beschikbaar zullen komen, 

te zijner tijd zullen (kunnen) worden toegepast. In dit onderzoek wordt een toekomstscenario 

gepresenteerd. Er zal worden beschreven welke soorten informatieproducten beschikbaar zullen zijn, 

op welke wijze deze worden verwerkt in informatiesystemen, op welke wijze daarvan kennis zal 

kunnen worden genomen en op welke wijze de strafrechter deze zal kunnen gebruiken om tot een 

bewijsbeslissing te komen. Bij het ontwikkelen van het scenario is rekening gehouden met de 

wenselijkheid en de juridische toelaatbaarheid. Bij de bepaling van de wenselijkheid spelen onder 

andere de belangen van de procesdeelnemers en andere belanghebbenden, het belang van efficiëntie 

en belangen die betrekking hebben op de informatieproducten zelf – zoals de integriteit en 

duurzaamheid van de informatie – een rol. Bij de bepaling van de noodzakelijkheid is ook de juridische 

toelaatbaarheid een relevante factor. Het scenario moet verenigbaar zijn met mensenrechten en met 

algemeen aanvaarde strafprocessuele beginselen of vereisten.  

Uiteraard is het niet zeker dat het toekomstscenario waarvan wordt uitgegaan, (geheel) zal 

worden gerealiseerd. Wel schatten wij de kans dat delen van het scenario waarheid zullen worden, 

                                                           
16 MvT bij Boek 1 van het Concept-Wetboek van Strafvordering, p. 41 e.v.  
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vrij groot in. Het is namelijk grotendeels gebaseerd op de toekomstvisie van de Minister van Veiligheid 

en Justitie uit 2016, op ontwikkelingen in de praktijk van de opsporing, vervolging en berechting die 

wij hebben vastgesteld en op de positieve reacties van geïnterviewde personen die wij onderdelen 

van het (concept)scenario hebben voorgelegd. Het ontwikkelen van een scenario is overigens geen 

doel op zichzelf geweest bij dit onderzoek. Het scenario is ontwikkeld om de vraag te kunnen 

beantwoorden of het Wetboek van Strafvordering gewijzigd zou moeten worden om de in het 

scenario beschreven werkwijze mogelijk te maken. Wij hebben onderzocht of het huidige Wetboek 

van Strafvordering belemmeringen bevat voor het realiseren van het toekomstscenario waarin de 

strafvordering vergaand is gedigitaliseerd. Belemmeringen kunnen in het bijzonder bestaan wanneer 

bepalingen zijn geformuleerd met het oog op een papieren werkwijze en die formulering een digitale 

werkwijze niet toelaat. In dat geval is geen sprake van een techniekonafhankelijke formulering. 

Wanneer het in onze opvatting noodzakelijk is om de strafvorderlijke wetgeving te wijzigen, hebben 

wij daarvoor concrete voorstellen gedaan. 

 Het onderzoek richt zich op de ‘totstandkoming, verwerking en kennisneming’ van digitale 

informatie. De wijze waarop deze informatie wordt verkregen en de normering daarvan vallen 

derhalve buiten de reikwijdte van het onderzoek. De term ‘strafvorderlijke wetgeving’ omvat naast 

het Wetboek van Strafvordering ook andere relevante wet- en regelgeving, in het bijzonder het Besluit 

digitale processtukken Strafvordering en het Besluit digitale stukken Strafvordering. 

 

1.3.2 Deelvragen 

 

Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is het antwoord op deelvragen relevant. 

De volgende deelvragen worden aan de orde gesteld: 

 

1. Wat is de stand van zaken van de digitalisering met betrekking tot de totstandkoming, 

verwerking en kennisneming van digitale informatieproducten in de strafvordering? 

(hoofdstuk 2) 

2. Welke fundamentele rechten, strafvorderlijke beginselen en belangen moeten in acht worden 

genomen bij de totstandkoming, verwerking en kennisneming van digitale 

informatieproducten? (hoofdstuk 3) 

3. Welke typen digitale informatieproducten zijn in 2019 en in de toekomst beschikbaar? 

(hoofdstuk 4) 

4. Hoe vindt strafvorderlijke dossiervorming plaats en hoe wordt kennis genomen van 

informatieproducten die voor de strafvordering relevant zijn in 2019 en in de toekomst? 

(hoofdstuk 5) 

5. Onder welke voorwaarden mag de strafrechter in 2019 en in de toekomst 

informatieproducten gebruiken als bewijsmiddelen? (hoofdstuk 6) 

6. Welke digitale informatieproducten zou een strafzaak in de toekomst kunnen opleveren, hoe 

worden deze verwerkt en op welke wijze zou daarvan kennis kunnen worden genomen door 

de bij de strafvordering betrokken personen? (hoofdstuk 7) 

 

Hert antwoord op de centrale onderzoeksvraag wordt in hoofdstuk 8 gegeven. 
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1.4 Onderzoeksmethoden 

 

Deelvraag 1 

Voor de inventarisatie van de stand van zaken van de digitalisering hebben wij beleidsdocumenten en 

onderzoeksrapporten bestudeerd. Daarnaast hebben wij veel kennis ontleend aan de semi-

gestructureerde interviews die wij hebben afgenomen. Wij hebben gesproken met een rechter, een 

rechter-commissaris, een medewerker van een strafgriffie, een advocaat, twee medewerkers van 

Slachtofferhulp Nederland, drie deskundigen op het gebied van informatietechnologie, vijf 

medewerkers van het openbaar ministerie, waaronder drie officieren van justitie, en negen 

medewerkers van verschillende onderdelen van de politie. Bijlage 2 bevat de vragenlijst die ten 

behoeve van de interviews is gebruikt. 

 

Deelvraag 2 

De vraag welke fundamentele rechten, strafvorderlijke beginselen en belangen in acht moeten 

worden genomen bij de (verdergaande) digitalisering van de totstandkoming, verwerking en 

kennisneming van digitale informatieproducten is beantwoord aan de hand van literatuur- en 

jurisprudentieonderzoek.  

 

Deelvraag 3 

De vraag welke typen informatieproducten beschikbaar zijn, is voornamelijk beantwoord aan de hand 

van literatuuronderzoek en, in mindere mate, de afgenomen interviews (zie onder deelvraag 1). Ook 

de weinige rechterlijke uitspraken die van belang waren, zijn bij de beantwoording van deze vraag 

betrokken. 

 

Deelvraag 4 

Bij de beantwoording van de vraag op welke wijze dossiervorming en kennisneming van strafvorderlijk 

relevante informatieproducten in de huidige praktijk plaatsvindt, hebben wij ons gebaseerd op 

wetgeving en jurisprudentie, die voornamelijk betrekking hebben op de vraag welke stukken als 

processtukken moeten worden aangemerkt en in welke gevallen de verdediging moet kunnen 

kennisnemen van processtukken. Bij de beantwoording van deze deelvraag zijn de interviews (zie 

onder deelvraag 1) van grote betekenis geweest. Daaruit hebben wij tevens geput bij de 

beantwoording van de vraag hoe de dossiervorming en kennisneming van stukken in de toekomst zal 

plaatsvinden. Wij hebben ons daarvoor ook gebaseerd op beleidsdocumenten waarin wordt 

aangegeven welke visie en ambitie de verantwoordelijke ministers hebben. 

 

Deelvraag 5 

De vraag onder welke voorwaarden de strafrechter nu en in de toekomst informatieproducten mag 

gebruiken als bewijsmiddelen, is beantwoord aan de hand van onderzoek naar wetgeving, 

jurisprudentie en literatuur. Ook enkele interviews (zie onder deelvraag 1) zijn hierbij behulpzaam 

geweest. 

 

Deelvraag 6 

De vraag hoe een strafzaak in 2033 zal verlopen, welke informatieproducten dan beschikbaar komen, 

hoe deze worden verwerkt en op welke wijze daarvan kennis kan worden genomen, behelst een 
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praktische uitwerking van hetgeen in de hoofdstukken 4, 5 en 6 is beschreven. De beantwoording van 

deelvraag 6 bestaat uit de beschrijving van een toekomstscenario van een concrete strafzaak. 

 

Centrale onderzoeksvraag 

Voor het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag hebben wij het volledige Wetboek van 

Strafvordering doorgenomen en zijn per bepaling nagegaan of deze een belemmering zou opleveren 

voor verdergaande digitalisering. Wanneer dat het geval was, hebben wij een voorstel gedaan voor 

de wijze waarop de belemmering zou kunnen worden weggenomen. 
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2 De digitalisering van de strafvordering: een stand van zaken 

 
2.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de stand van zaken van de digitalisering in de 

strafrechtketen. De volgende deelvraag is daarbij leidend: 

 

Wat is de stand van zaken van de digitalisering met betrekking tot de totstandkoming, 

verwerking en kennisneming van digitale informatieproducten in de strafvordering? 

 

Wij doelen hiermee op de stand van zaken op het terrein van beleidsontwikkeling, politieke 

besluitvorming, wetenschappelijk onderzoek en in de (keten)praktijk zelf.  

 

De term digitalisering in deze deelvraag heeft twee dimensies. De eerste omvat de ontwikkeling en 

het gebruik van informatie in digitale vorm (als digitale informatieproducten) binnen de keten. De 

verwerking en kennisneming van deze digitale informatieproducten impliceert het gebruik van een 

digitaal dossier. Deze informatieproducten zijn hetzij gedigitaliseerd (omgezet van een niet-digitale 

naar een digitale vorm), hetzij in oorsprong digitaal (digital born). De tweede betekenis van de term 

digitalisering in de deelvraag ziet op het gebruik van een gemeenschappelijke digitaal 

informatiesysteem (of informatie-ecosysteem) binnen de keten. Een dergelijk systeem maakt het 

mogelijk kennis te nemen van digitale informatieproducten en deze te verwerken en te delen. De 

digitale informatieproducten komen uitvoeriger aan de orde in hoofdstuk 4. Digitale dossiervorming 

wordt in hoofdstuk 5 besproken. 

Over digitalisering in de strafrechtketen is al veel geschreven in talloze beleidsdocumenten en 

wetenschappelijke publicaties. Ter beantwoording van de onderzoeksvraag binnen onderhavige 

studie is uit deze veelheid aan bronnen een selectie bestudeerd waarvan het onderzoeksteam 

verwachtte dat deze relevant zouden zijn. Ook gesprekken met actoren uit het veld leverden een schat 

aan informatie op over de stand van zaken van de digitalisering in de strafrechtketen. Respondenten 

afkomstig uit de diverse geledingen binnen de strafrechtketen (met name politie, OM, rechtspraak, 

advocatuur en Slachtofferhulp) gaven ons inzicht in de wijze waarop het verwerken en het ontvangen 

van (digitale) informatie binnen de eigen organisatie en de uitwisseling ervan tussen de verschillende 

ketenorganisaties momenteel verloopt. Zij konden aangeven waar deze processen verbetering 

behoeven en welke knelpunten ten aanzien van die informatie-uitwisseling volgens hen bestaan. 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst bespreken we de voornaamste recente 

beleidsdocumenten betreffende de digitalisering in de strafrechtketen. Een belangrijke aanzet werd 

daarbij gegeven door het rapport Prestaties in de strafrechtketen van de Algemene Rekenkamer uit 

2012. Dit rapport signaleerde enkele grote knelpunten in de strafrechtspleging en gaf aanleiding tot 

diverse samenwerkings- en digitaliseringsprojecten en (visie-)documenten voortkomend uit de 

ketenorganisaties zelf en/of uit het departement. Deze komen aan de orde in § 2.2. In § 2.3 geven we 

een beknopt overzicht van verschillende bijdragen die de wetenschappelijke wereld aan de discussie 

heeft geleverd. In § 2.4 geven we kort weer hoe onze respondenten zich uitlieten over het 

digitaliseringsproces binnen de strafrechtketen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 

deelconclusie (§ 2.5). 
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2.2 Stand van zaken beleid (departement en keten) 

 

Prestaties in de strafrechtketen (2012) 

In februari 2012 verscheen het rapport Prestaties in de strafrechtketen van de Algemene 

Rekenkamer.17 Het zou een belangrijke eerste aanzet geven tot de omslag in het denken over 

ketenbrede samenwerking en digitale informatievoorziening in de strafrechtspleging.18 De 

Rekenkamer deed in haar rapport verslag van het onderzoek naar het presteren van de 

strafrechtketen. In het bijzonder ging het daarbij om de in- en uitstroom van zaken en de sturing op 

en de informatievoorziening over prestaties. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek betrof de 

vaststelling dat het op dat moment ontbrak aan een informatiestrategie voor de strafrechtketen en 

een ‘op de keten toegesneden informatiearchitectuur’.19  

De Rekenkamer formuleerde naar aanleiding van deze onderzoeksuitkomsten een aantal 

aanbevelingen en doelstellingen voor de strafrechtketen. Die betroffen onder meer de noodzaak tot 

het opstellen van een visie op digitalisering door de Minister van Veiligheid en Justitie en het realiseren 

van de digitale uitwisseling van stukken tussen politie, OM en rechtspraak.  

 

Versterking Prestaties Strafrechtketen en Digitaal Werken in de Strafrechtketen (2012/2013/2016) 

Die laatste aanbeveling van de Algemene Rekenkamer kreeg vorm in het programma Versterking 

Prestaties Strafrechtketen (VPS) dat in 2012 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie van start ging. 

Het programma gaf invulling aan het realiseren van de digitale overdracht en uitwisseling van 

processtukken tussen politie, OM en rechtspraak, onder meer door middel van het programma 

Digitaal Werken in de Strafrechtketen (DWS).20  

Het project DWS, dat in oktober 2013 van start ging, formuleerde zijn ambitie als volgt: ‘In 

2016 is digitale uitwisseling van processtukken tussen partners in de strafrechtketen, met partners in 

de executiefase en met advocatuur en burgers de norm’.21 Deze digitale uitwisseling van 

processtukken werd beschouwd als een eerste stap op weg naar het volledig digitaal (samen-)werken 

in de strafrechtketen.22 In het Kernteam en de stuurgroep DWS namen leden afkomstig van ZM, OM, 

politie, Justid, CJIB en het Ministerie van Veiligheid en Justitie zitting. Naar eigen zeggen was het ‘uniek 

dat de gehele top van de strafrechtketen zich heeft gecommitteerd aan de opgave om in de komende 

jaren samen de keten te digitaliseren’.23 

In maart 2016 verscheen vanuit de DWS-gelederen de tussentijdse publicatie ‘Programma 

Digitaal Werken in de Strafrechtketen’ waarin de balans werd opgemaakt. De geambieerde norm om 

in 2016 tot een digitale uitwisseling in de keten te komen was niet behaald, maar – zo werd vastgesteld 

– in het kader van het programma waren wel kleine stappen gezet. Zo waren inmiddels onder meer 

portalen in gebruik genomen voor de uitwisseling van informatie met de burger en de advocatuur, 

                                                           
17 Algemene Rekenkamer, Prestaties in de strafrechtketen, Kamerstukken II 2011/12, 33173, 2 (hierna: 
Algemene Rekenkamer 2012). 
18 Algemene Rekenkamer 2012. 
19 Algemene Rekenkamer 2012, p. 29.  
20 Programma Digitaal Werken in de Strafrechtketen 2016, zie 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/03/01/programma-digitaal-werken-in-de-
strafrechtketen. 
21 Programma Digitaal Werken in de Strafrechtketen 2016, p. 2.  
22 Zie ook Naar digitaal werken in de strafrechtsketen 2016 (Visiedocument) p. 13. 
23 Programma Digitaal Werken in de Strafrechtketen 2016, p. 1. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/03/01/programma-digitaal-werken-in-de-strafrechtketen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/03/01/programma-digitaal-werken-in-de-strafrechtketen
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proeftuinen opgezet om nieuwe systeemaanpassingen te testen, en nieuwe werkprocessen voor het 

digitaal werken getest.24 

 

Besluit tot duurzame samenwerking strafrechtketen (2015): BKB, LKB (2016) 

Intussen werd in oktober 2015 besloten de opgebouwde samenwerking tussen de organisaties in de 

strafrechtketen te bestendigen en deze een duurzaam karakter te geven. Hiertoe werd eind 2015 het 

Besluit tot duurzame samenwerking strafrechtketen getekend.25 Dit besluit leidde in maart 2016 tot 

de oprichting van het Bestuurlijk Ketenraad (BKB), het Landelijk Ketenberaad (LKB) en de Directie 

Strafrechtketen.26 Het BKB is het beraad van de strafrechtketen waarin ketenorganisaties en het 

departement afspraken maken over de samenwerking en de prestaties van de keten. De Directie 

Strafrechtketen richt zich op het ondersteunen van de partners – taakorganisaties en departement – 

bij de verbetering van de prestaties van de keten. Het LKB is het landelijk overleg in de strafrechtketen 

en vormt de schakel tussen het BKB, de landelijke organisaties en de regio’s. Het is met name deze 

‘landelijke tafel’ die zich richt op het digitaliseringstraject. Om die reden heeft de stuurgroep van het 

programma Digitaal Werken in de Strafrechtketen (DWS) in mei 2016 afgesproken haar rol over te 

dragen aan het LKB waarna het onderwerp digitalisering formeel is belegd bij het LKB. 

 

Naar digitaal werken in de strafrechtketen. Perspectief en richting (2016) 

Een andere aanbeveling van de Algemene Rekenkamer in 2012 betrof de ontwikkeling van een 

informatiestrategie en het opstellen van een visie op de digitalisering en informatievoorziening in de 

strafrechtketen. In 2016 verscheen die aangekondigde langetermijnvisie op digitalisering in de vorm 

van het zogeheten Visiedocument Naar digitaal werken in de strafrechtsketen.27 

In zijn brief van 17 februari 2016 zette de minister zijn ideeën over de informatievoorziening 

binnen de strafrechtketen en zijn visie op het vervolg uiteen. De minister signaleerde onder meer de 

opkomst van de ketenbenadering waarbij de keten wordt beschouwd als proces dat door de 

verschillende organisaties heen loopt en deze verbindt. In de ‘keten als proces’ worden – in de visie 

van de minister – regelgeving, organisatie, processen en technologie aangepast om de samenwerking 

over de grenzen van de eigen organisatie heen te ondersteunen.  

De minister beschreef tevens zijn ambitie om de overdracht van processtukken tussen de 

politie, het openbaar ministerie en de rechtspraak geheel digitaal te laten verlopen. Een belangrijk 

uitgangspunt daarbij was dat informatie die van belang kan zijn voor een strafzaak eenmalig in digitale 

vorm wordt gegenereerd en vervolgens volledig digitaal wordt verwerkt, uitgewisseld, opgeslagen, 

beheerd en, na afloop van de verwerkingstermijn, vernietigd.  

                                                           
24 Programma Digitaal Werken in de Strafrechtketen 2016. 
25 Door de toenmalige plv. Korpschef van de Politie, de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, de 
voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, de 
directeur-generaal Straffen en Beschermen, de directeur-generaal Politie en de directeur Wetgeving en 
Juridische Zaken. 
26 In maart 2016 is het Bestuurlijk Ketenberaad gestart. Het BKB komt eens in de twee maanden bijeen. Zie 
www.strafrechtketen.nl/onderwerpen/bestuurlijk-ketenberaad. Het LKB is in september 2016 voor het eerst 
bijeengekomen en richt zich op concrete onderwerpen, zoals digitalisering en ZSM, waarvoor voor een goede 
uitvoering in de keten landelijke afspraken nodig zijn. Zie www.strafrechtketen.nl/onderwerpen/landelijk-
ketenberaad. 
27 Naar digitaal werken in de strafrechtsketen. Perspectief en richting, Kamerstukken II 2015/16, 29279, 298 
(hierna: Naar digitaal werken in de strafrechtsketen 2016 (Visiedocument)). 

http://www.strafrechtketen.nl/onderwerpen/bestuurlijk-ketenberaad
http://www.strafrechtketen.nl/onderwerpen/landelijk-ketenberaad
http://www.strafrechtketen.nl/onderwerpen/landelijk-ketenberaad
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In het visiedocument was voor het eerst sprake van het concept ‘informatie-ecosysteem’, als 

een alternatief voor één allesomvattend, gemeenschappelijk informatiesysteem van de gehele 

strafrechtspleging.28 In de MvT bij concept-Boek 1 schreef de minister dat elektronische gegevens op 

één plaats zullen worden opgeslagen en onderhouden, waarbij de toegang tot de documenten is 

beperkt tot personen die daartoe geautoriseerd zijn.29 In het digitale informatie-ecosysteem dat de 

minister op het oog heeft, zouden alle bestaande systemen en nieuw te ontwikkelen systemen een 

plek (moeten) krijgen.  

 

De toekomst van de strafrechtspleging (2017) 

In maart 2017 verscheen het eindrapport van de commissie-Van den Emster, De toekomst van de 

strafrechtspleging.30 Drie organisaties uit de strafrechtketen formuleerden hierin hun gezamenlijke 

visie op verbeteringen in de hele keten en vroegen voor de uitvoering daarvan expliciet politieke steun 

aan het kabinet Rutte III. In het rapport werden door de commissie vier ambities geformuleerd om te 

komen tot een substantiële en structurele verbetering en versterking van de strafrechtspleging. Deze 

ambities zouden moeten bijdragen aan het ideale, gewenste kwaliteitsniveau van de keten in 

maatschappelijk, juridische en logistiek opzicht. In het kader van onderhavige de studie zijn met name 

twee van deze ambities van belang, te weten ‘versterken en verduurzamen ketensamenwerking, 

ketenkwaliteit en ketencultuur’ en ‘versterken digitalisering en informatievoorziening’.31  

Door de commissie-Van den Emster werd geconcludeerd dat de informatievoorziening tussen 

politie, OM en Rechtspraak niet goed verloopt. Verdergaande digitalisering werd aangewezen als 

cruciale randvoorwaarde voor het verhogen van de kwaliteit en de transparantie, en voor het 

terugdringen van doorlooptijden, dubbel werk en administratieve lasten. Opgemerkt werd dat 

digitalisering verder gaat dan het vervangen van een papieren door een digitaal dossier.32 Het gaat 

immers ook om het mogelijk maken van informatie-gestuurd werken, multimediale toepassingen, het 

vergroten van transparantie richting andere procesdeelnemers en de samenleving, en het aansluiten 

van de strafrechtketen op de steeds sterker gedigitaliseerde samenleving. De commissie constateerde 

dat de verschillende verbetertrajecten die al eerder waren ingezet om diverse redenen nog geen 

vruchten hadden afgeworpen. Dit zou hoofdzakelijk samenhangen met het feit dat – nog steeds – 

wordt voortgebouwd op bestaande systemen met achterhaalde techniek binnen de bestaande kokers. 

Een gezamenlijke informatie-omgeving ontbreekt.33 

Hierop voortbouwend luidde een concrete doelstelling in het rapport: het op korte termijn 

door-ontwikkelen van een gezamenlijke informatieomgeving en het maken van bindende afspraken 

op het gebied van informatie. Bovendien, zo benadrukte de commissie, moet de dubbeling van 

papieren en digitale processen zo snel mogelijk worden beëindigd en moet de digitale handtekening 

zo snel mogelijk worden gerealiseerd. 

 

  

                                                           
28  Naar digitaal werken in de strafrechtsketen 2016 (Visiedocument), p. 2: er wordt ook wel gesproken van het 
‘informatiehuis’ van het strafrechtelijk systeem. 
29 MvT bij Boek 1 van het Concept-Wetboek van Strafvordering, p. 43. 
30 Rapport Commissie-Van den Emster 2017. 
31 Rapport Commissie-Van den Emster 2017, p. 9. 
32 Rapport Commissie-Van den Emster 2017, p. 22. 
33 Rapport Commissie-Van den Emster 2017, p. 17. 
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Eindrapport Aanvalsprogramma Politie (2017)  

Eind 2017 liep het zogeheten Aanvalsprogramma Politie (AVP) af. Het AVP was in 2011 gestart door 

de Minister van Veiligheid en Justitie om een aantal nijpende ICT-problemen binnen de 

politieorganisatie op te lossen en te zorgen voor verbeterde, vernieuwde en stabiele 

informatievoorziening van de politie. Dit gebeurde op voorstel van de Algemene Rekenkamer.34 

De doelen van het AVP luidden: 

1. Meer gebruiksgemak en grotere bruikbaarheid van systemen voor politiemensen 

2. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens 

3. Meer en betere informatie-uitwisseling binnen de politie en tussen politie en partners 

4. Meer flexibiliteit en toekomstvastheid van informatievoorziening 

5. Lagere kosten van de informatievoorziening en ICT, vooral op het terrein van beheer 

 

Sommige onderdelen van het AVP konden niet binnen de programmaperiode worden afgerond. 

Hierdoor is men onder meer nog niet toegekomen aan het vervangen van de operationele systemen 

BVH en Summ-IT door het nieuwe OPP (Operationeel Politie Proces).35 

 

Ketenplan van Aanpak (2018) 

Tot slot noemen we het Ketenplan van Aanpak dat het BKB in juni 2018 uitbracht en de begeleidende 

brief van de ministers Dekker en Grapperhaus daarbij.36 In dit Ketenplan wordt wederom de 

ontwikkeling van de keteninformatievoorziening (waaronder digitalisering van werkprocessen) 

gelabeld als ‘geprioriteerde opgave’.  

In het Regeerakkoord 2017-2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de digitalisering van 

werkprocessen in de strafrechtketen. Hiermee kunnen processtukken in de gehele strafrechtketen 

worden gedigitaliseerd, zowel ten behoeve van de informatievoorziening binnen de strafrechtketen 

zelf als de informatievoorziening tussen de keten en ‘derden’ (waaronder gemeenten en 

zorginstellingen).37 Met het oog op de besteding van die middelen worden in het Ketenplan van 

aanpak vier sporen onderscheiden: 1. het verstevigen en flexibiliseren van het fundament, 2. een 

gestroomlijnde logistiek en digitalisering van de strafrechtketen waaronder het digitale strafdossier, 

3. informatievoorziening in (nieuwe) samenwerkingsverbanden, en 4. een innovatieve en 

toekomstbestendige strafrechtketen, door het toepassen van nieuwe technologieën. Binnen het 

tweede spoor worden als concrete thema’s onder meer onderscheiden: (I) papier de keten uit en (II) 

multimedia de keten in.38 

In het Ketenplan wordt een aantal concrete te verwachten resultaten benoemd. Zo moeten 

in 2021 onder meer alle processen-verbaal digitaal de keten ingaan (‘digital born’) en strafrechtelijke 

beslissingen digitaal worden opgesteld en verwerkt ten behoeve van de executie. Bovendien wordt 

                                                           
34 Eindrapport Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2017.  
35 Eindrapport Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2017, p. 5. De staande organisatie neemt de 
(door)ontwikkeling van OPP over en zal in de komende jaren steeds meer geplande resultaten opleveren 
waardoor een steeds groter deel van het werk in OPP kan worden gedaan. 
36 Ketenplan van aanpak 2018.  
37 Ketenplan van aanpak 2018, p. 6 en 14. 
38 Ketenplan van aanpak 2018, p. 6. De Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS) heeft 
in 2018 streefdoelen geformuleerd, waaronder: papier uit de keten, multimedia in de keten (mondelinge 
mededeling respondent). 
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nagestreefd dat in 2021 alle beeld- en audio-materiaal relevant voor het procesdossier 

(bewijsmateriaal) beschikbaar zal zijn voor alle partijen, waar dan ook, in de strafrechtketen.39 

Uit een gesprek met een van onze respondenten (politie) werd duidelijk dat de zogeheten 

Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS) zich eraan heeft gecommitteerd 

om deze doelen op korte termijn te behalen. Daar hoort de ambitie bij om te komen tot een 

informatie-ecosysteem voor de keten. Hieronder wordt, evenals in het visiedocument, niet één 

gezamenlijk systeem verstaan maar een netwerk dat gevormd wordt door de verschillende systemen 

die momenteel in gebruik zijn. Meer specifiek wordt (ook) gedoeld op het (samen-)werken op 

gezamenlijke servers.40 Bij het gebruik van een dergelijk netwerk staat voorop dat de koppeling tussen 

de afzonderlijke systemen is gewaarborgd.41  

 

Alle Zaken Digitaal (2018) 

Recentelijk is het programma Alle Zaken Digitaal (AZD) – een nauwe samenwerking tussen de 

Rechtspraak en het Openbaar Ministerie – van start gegaan. Het programma heeft tot doel dat alle 

strafzaken digitaal voorbereid en op zitting gebracht kunnen worden en sluit aan bij de eerder 

genoemde doelstelling ‘alle papier de keten uit’, zoals dat in het Ketenplan is geformuleerd.42 Uit een 

gesprek met een van onze respondenten die betrokken is bij het AZD-programma, werd duidelijk dat 

de politie niet rechtstreeks betrokken is bij dit project. 

 

2.3 Stand van zaken wetenschap 

 

Het wetenschappelijk onderzoek naar digitalisering in het kader van het strafrecht beslaat een aantal 

decennia.43 In het algemeen valt de discrepantie tussen theorie en praktijk op. Illustratief is de in 1998 

beschreven opmars van de straftoemetingssystemen die nu, meer dan twintig jaar later, geenszins 

gemeengoed zijn, voor zover ze gebruikt worden.44 Sinds begin jaren negentig wordt al geschreven 

over automatisering bij het OM45 en in meer algemene zin over informatietechnologie en 

strafprocesrecht.46 Ook hebben zeker sinds begin jaren tachtig verschillende onderzoekers zich gewijd 

aan onderzoek naar systemen die automatisch straffen opleggen.47 Eind jaren negentig werd door het 

OM het op de Polaris strafvorderingsrichtlijnen gebaseerde Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) 

ingevoerd.48 Hoewel toepassing van de richtlijnen verplicht was, gold dit niet voor het BOS. Het BOS 

is weliswaar ingevoerd, maar is in de praktijk (vrijwel) niet gebruikt.49  

                                                           
39 Kamerstukken II 2017/18, 29279, 449 (brief ministers 29 juni 2018), p. 3. 
40 Waarmee eigenlijk wordt gedoeld op werken in de cloud, aldus de respondent.  
41 Dit verwijst naar het rapport van de Commissie-Van den Emster, dat concludeert dat onder meer ‘de 
weerbarstigheid op de onderlinge koppelvlakken’ het digitaliseringstraject binnen de keten vertraagt. Rapport 
Commissie-Van den Emster, p. 22. 
42 Bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 29279, 449, p. 3. 
43 Rademaker 1996 geeft een beschrijving van de eerste decennia van de aanloop naar een digitale 
strafrechtspleging. 
44 Oskamp (E.W.) & Schmidt 1998. 
45 Van Maanen & Blankenburg 1991. 
46 Lodder, Oskamp (A.) & Duker 1998.  
47 De Mulder e.a. 1982; Potas 1991; Tata, Wilson & Hutton 1996; Oskamp (E.W.) 1998; Duker & Lodder 1999; 
Franko Aas 2005. 
48 Myer 1999; Lodder 2001. 
49 Het BOS is sinds 1 maart 2015 niet meer in gebruik. Op die datum is de nieuwe Aanwijzing kader voor 
strafvordering in werking getreden, gelijktijdig met nieuwe richtlijnen. 
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De literatuur waarnaar hierboven is verwezen geeft geenszins een uitputtend overzicht. Naast 

het ons bekende onderzoek zijn diverse onderzoeken uitgevoerd waar wij de resultaten niet van 

kennen, in het bijzonder als deze buiten Nederland plaatsvonden. Zo heeft het Norwegian Research 

Center for Computers and Law naast het hierboven genoemde rapport uit 1982 van De Mulder c.s. 

verschillende onderzoeken uitgevoerd waar wij niet bekend mee zijn, al was het maar omdat deze 

deels enkel in het Noors zijn verschenen. Ook binnen Nederland zijn er zulke onderzoeken waar slechts 

een enkeling mee bekend is, zoals het in 2007 in opdracht van het Ministerie van Justitie geschreven 

eSV? Analyse van artikelen die vanwege het vereiste van ondertekening een elektronische 

strafvordering in de weg staan.50 Of het onder leiding van Vinken en met medewerking van onder 

andere Franken en Van den Herik uitgevoerde onderzoek naar automatisering van het strafproces 

medio 2008 waarvoor De Vey Mestdagh en Apistola in 2009 een uitgebreid rapport hebben 

geschreven, getiteld Verkennend Onderzoek Automatisering Rechtspraak. Inventarisatie van 

knelpunten in het werkproces van de politierechter en aanbevelingen voor verder onderzoek.51Het 

voorwoord opent met: 

 

‘Er valt nog veel te verbeteren aan de automatisering van de rechtspraak. Het primaire proces 

van verwerking van juridische informatie en kennis door rechters kent ondanks grote 

praktische inspanningen op het gebied van de automatisering en de fors toegenomen 

wetenschappelijke inzichten nog steeds een groot aantal knelpunten.’ 

 

In opdracht van het WODC zijn recent enkele relevante onderzoeken uitgevoerd en gepubliceerd, 

zoals het in 2014 door de Vrije Universiteit uitgevoerde onderzoek Big Data, Big Consequences? Een 

verkenning naar privacy en Big Data gebruik binnen de opsporing, vervolging en rechtspraak.52 Voor 

het onderhavige onderzoek zijn met name de WODC-rapporten Digitalisering in strafrechtketens 

(2014) Beginselen digitaal. Digitalisering en de beginselen van de strafrechtspleging (2016) van belang. 

 

Digitalisering in strafrechtketens (2014)53 

In het onderzoeksrapport Digitalisering in strafrechtketens. Ervaringen in Denemarken, Engeland, 

Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief wordt verslag gedaan van een vergelijkend 

onderzoek naar het digitaliseringstraject in Nederland en vergelijkbare trajecten in het buitenland. 

Het onderzoek was erop gericht inzicht te krijgen in de keuzes die in andere landen zijn gemaakt bij 

het ontwerpen, invoeren en gebruiken van digitale informatie-uitwisseling in de strafrechtketen en de 

ervaringen daarmee. Dergelijk onderzoek zou behulpzaam kunnen zijn bij de verdere ontwikkeling van 

digitaal werken in de strafrechtketen in Nederland. Het gekozen perspectief, van de supply chain, 

benadrukt de onderlinge afhankelijkheid van organisaties doordat iedere ketenpartner afneemt, 

verwerkt en/of toevoegt en levert aan de volgende schakel in de keten. De schrijvers van het rapport 

concludeerden onder meer dat ketendigitalisering in de praktijk lastig van de grond lijkt te komen 

doordat historisch en vanuit de gedachte van autonoom werkende organisaties, de diverse partners 

                                                           
50 Lodder & Kaspersen 2007.  
51 Het Verkennend Onderzoek Automatisering Rechtspraak is uitgevoerd in opdracht van de Werkgroep 
Verkenning Automatisering Rechtspraak (WVAR). De WVAR bestaat uit vertegenwoordigers uit het bestuur 
(ministerie van Justitie), de praktijk (Raad voor de Rechtspraak) en de wetenschap. De werkgroep stelt zich ten 
doel de kwaliteit en efficiëntie van de rechtspraak te verbeteren door het initiëren van een samenhangend 
programma van toepassingsgericht onderzoek op het terrein van de Informatie- en Communicatietechnologie. 
52 Lodder e.a. 2014. 
53 De Blok e.a. 2014. 



 
16 

veelal denken vanuit de eigen organisatie en hiërarchie, eigen doelstellingen, eigen budgetten en 

werkprocessen. Dit vormt een belemmering bij invoering van een ketenbenadering in de 

strafrechtketen. De resultaten lijken erop te wijzen dat werkprocessen en de digitalisering ervan, het 

eigen karakter van het werk binnen elke ketenpartner moeten respecteren. De combinatie van het 

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

creëren van afhankelijkheden en uitwisselingsmogelijkheden tussen de ketenpartners, lijkt in andere 

landen tot succesvolle digitalisering geleid te hebben. De onderzoekers concluderen dat het met name 

van belang is aandacht te hebben voor organisatorische belemmeringen, veelal gegroeid uit gewoonte 

en historie. Digitalisering en aanpassingen aan het wettelijk kader zouden niet zozeer het doel zijn 

maar een middel om stroomlijning binnen de keten verder te faciliteren. Een belangrijke uitdaging 

blijft daarbij om een balans te vinden tussen inhoudelijke zorgvuldigheid en professionele autonomie 

enerzijds en de kosten, procedurele afstemming door de keten en snelheid anderzijds. 

 

Beginselen digitaal (2016) 

Ook het rapport Beginselen digitaal. Digitalisering en de beginselen van de strafrechtspleging raakt 

aan vergelijkbare knelpunten in het digitaliseringstraject.54 Het uitgevoerde onderzoek richtte zich 

weliswaar primair op de mogelijke bedreigingen en/of knelpunten die IT-ontwikkelingen binnen de 

strafrechtketen met zich zouden kunnen meebrengen voor strafvorderlijke grondbeginselen, zoals het 

legaliteitsbeginsel, de toegang tot de onafhankelijke rechter en equality of arms. In de context van dit 

hoofdstuk is echter vooral de vaststelling in dit onderzoek van belang dat de knelpunten voortkomend 

uit digitalisering van de strafrechtketen zich niet manifesteren op het terrein van genoemde juridische 

grondbeginselen. Volgens de onderzoekers hangen de problemen eerder samen met gebreken in de 

regie, in kennis en in de communicatie tussen de betrokken professionals die betrokken zijn bij het 

digitaliseringsproces in de strafrechtketen. De onderzoekers waagden zich niet aan een op onderzoek 

gebaseerde verklaring van die matige vooruitgang in de digitalisering van de strafrechtketen.55 Wel 

wezen zij op het kennisaspect en op het feit dat ketenpartners wellicht nog niet voldoende vertrouwen 

in elkaar hebben om op dit punt met behoud van eigen wettelijke verantwoordelijkheid samen te 

werken. 

Overigens stelt het Onderzoeksrapport Beginselen digitaal tevens de term ‘keten’ ter 

discussie. Het wijst op het feit dat ‘de beweging in de vervolging en berechting niet beperkt is tot een 

eenrichting stroom van gegevens, van de ene naar de volgende strafrechtelijke autoriteit in de keten’. 

Zij signaleren dat dit beeld complexer is alleen al vanwege de ruimere kring van actoren in de 

strafrechtspleging. Hierbij wordt gerefereerd aan het onderscheid tussen ketenprocessen en meer 

complexe netwerkprocessen.56 Deze vaststelling impliceert dat het beter zou zijn te spreken van het 

strafrechtnetwerk dan van de strafrechtketen.  

 

Digitalisering in de strafrechtsketen (2015) 

In 2015 verscheen het TNO-onderzoeksrapport Digitalisering in de strafrechtsketen.57 In dit rapport is 

een onafhankelijke analyse uitgevoerd van de impact die digitalisering op de strafrechtsketen kan 

hebben. Dit gebeurde in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering met het 

oog op eventuele wijzigingen in het wetboek zodat belangrijke waarborgen stand kunnen houden. De 

                                                           
54 Dijkstra e.a. 2016. 
55 Dijkstra e.a. 2016, p. 79-80. 
56 Dijkstra e.a. 2016, p. 79. 
57 Roosendaal & Kernkamp 2015. 
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‘uitdagingen’ voor de strafvordering/de strafrechtsketen zijn daarbij samengevat in een viertal 

clusters. Het betreft allereerst uitdagingen die ontstaan met betrekking tot de integriteit en 

betrouwbaarheid van elektronische documenten. De tweede categorie bestaat uit uitdagingen die te 

maken hebben met het waarborgen van de ketenopvolging in het strafproces, waaronder 

machtigingen, vorderingen, bevelen en verzoeken op grond van de bevoegdheden die een 

functionaris op vaststaande punten in het strafproces heeft. Ook de controleerbaarheid van het juiste 

verloop van het strafproces vormt een nieuwe uitdaging, evenals allerlei indirecte effecten die de 

digitalisering op de strafrechtketen kan hebben. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het 

door digitalisering veranderende sociaal-maatschappelijk verwachtingspatroon ten aanzien van de 

invulling van periodes en termijnen, en ook de nieuwe mogelijkheden die geboden worden door de 

inzet van technologie, zoals volledig digitale bewijsstukken, of de inzet van streaming video om 

verhoren of zittingen op afstand te doen plaatsvinden. Dit vergt, zo staat in het rapport te lezen, onder 

andere nieuwe competenties van rechters om betrouwbaarheid te toetsen, maar ook overwegingen 

over de manier waarop iemand ‘in persoon’ kan verschijnen of iets ‘in persoon’ uitgereikt of 

medegedeeld kan krijgen. Van deze aspecten is in dit onderzoek de impactscore vastgesteld. Concrete 

aanbevelingen ten aanzien van de noodzakelijke wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering doet 

het rapport niet. 

 

Opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving (2018) 

Als laatste noemen we het rapport van de Commissie-Koops, een wetenschappelijke publicatie over 

het opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk, geschreven in opdracht van de minister in het kader 

van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.58 Dit onderzoek gaat over de normering 

van (nieuwe) opsporingsbevoegdheden onder invloed van de toegenomen technologisering en 

digitalisering van de samenleving. Verschillende conclusies zijn relevant voor het onderhavige 

onderzoek. Zo stelt de Commissie-Koops onder meer vast dat een van de relevante technische 

ontwikkelingen die momenteel een belangrijke invloed hebben op (digitale) opsporing, de 

digitalisering van het dagelijkse leven in algemene zin betreft en de daarmee gepaard gaande toename 

in vastlegging en hergebruik van gegevens. De Commissie schrijft: ‘In vroeger tijden werden de meeste 

fysieke gedragingen of gedachtenuitingen niet vastgelegd op een wijze die ze voor latere één-op-één 

reproductie of voor velerlei hergebruik geschikt maakte. Dat is met de komst van sensoren zoals 

camera’s en het geautomatiseerd monitoren van Internetgebruik veranderd. Gedragingen van 

personen wordt in steeds toenemende mate digitaal vastgelegd en kunnen mede daardoor ook steeds 

gemakkelijker uitgewisseld of gereproduceerd worden. (…) Deze ontwikkeling wordt versterkt door 

de steeds grotere beschikbaarheid van persoonlijke apparatuur die op elk moment van de dag een 

grote diversiteit aan gegevens kan vastleggen of verwerken; foto’s, aantekeningen, communicatie met 

anderen, locatiegegevens, internetgegevens, aankopen, interesses, lichamelijke gegevens – de 

mogelijkheden zijn feitelijk onbegrensd.’59 

Interessant is wat de Commissie opmerkt over de aard van de informatie die ter beschikking 

komt voor opsporingsonderzoek. Allereerst stelt zij vast dat met de komst van de smartphone 

communicatie steeds minder in spraak en steeds meer in tekst en beelden plaatsvindt, die worden 

uitgewisseld via een veelheid aan platforms (WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Signal, 

Telegram, enz.). Dit heeft directe repercussies voor de aard en de vorm van informatieproducten die 

                                                           
58 Rapport Commissie-Koops 2018. 
59 Rapport Commissie-Koops 2018, p. 11. 
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uiteindelijk in het (digitale) strafdossier terechtkomen. Verder signaleert de commissie de 

mogelijkheden tot centrale opslag en verwerking van digitaal onderzoeksmateriaal. Hiermee ‘zal het 

steeds eenvoudiger zijn om expert-kennis te delen en beschikbaar te maken voor de rechercheurs. Dit 

kan gaan om het labelen van domeinnamen in internethistorie (financiële pagina, nieuwswebsite, 

kinderpornoforum) maar ook om het herkennen van objecten op foto’s (IS-vlaggen, wapens, enz.)’.60 

In hoofdstuk 4 gaan wij verder in op de wijze en de mate waarin de door de Commissie-Koops 

geïdentificeerde nieuwe (digitale) technologieën directe invloed zouden kunnen hebben op de 

samenstelling, de aard en de vorm van het dossier in de strafrechtketen.  

 

2.4 Stand van zaken digitalisering volgens onze respondenten 

 

Inleiding 

In het kader van het onderhavige onderzoek hebben wij gesprekken gevoerd met personen die op 

enige wijze betrokken zijn (geweest) bij het digitaliseringstraject vanuit een bepaalde positie binnen 

de strafrechtketen.61 Vanwege hun specifieke expertise en ervaring zijn zij bevraagd aan de hand van 

de onderzoeksvragen die voor dit onderzoek zijn geformuleerd. Daarbij namen de geïnterviewden 

zonder uitzondering de gelegenheid te baat om ook meer algemene opmerkingen, kanttekeningen en 

zorgen ten aanzien van het digitaliseringsproces met ons te delen. De algemene tendens is dat 

betrokkenen de traagheid van het proces betreuren. Men wil over het algemeen liever vandaag dan 

morgen beginnen met digitale uitwisseling van informatie binnen een gezamenlijk systeem. De 

gesignaleerde problemen en vertragende factoren laten zich als volgt samenvatten: 

 

Er wordt gewerkt met een veelheid aan ICT-systemen die soms verouderd zijn en/of de koppelvlakken 

ontberen voor onderlinge aansluiting binnen de keten.  

De veelheid aan systemen die binnen de keten in gebruik zijn (BVH, Summ-IT, GPS, Divos) brengt met 

zich dat er even zoveel koppelvlakken tussen die verschillende systemen zouden moeten worden 

aangebracht wil er gesproken kunnen worden over een gezamenlijk informatiesysteem. Eén van de 

geïnterviewden van de politie zei hierover: ‘De politie werkt enerzijds met het sterk verouderde BVH, 

een oud DOS-systeem waarin alleen platte tekst en geen foto’s kunnen worden bijgevoegd, voor de 

dagelijkse politietaak. En anderzijds met het recherchesysteem Summ-IT dat uit het Windowstijdperk 

stamt. Op termijn gaat dat vast wel gemoderniseerd worden.’ 

Een dossiervormer bij de politie vertelde over de aansluiting tussen systemen: ‘Wij werken 

met Summ-IT waarin procesdossiers digitaal kunnen worden opgemaakt en worden voorzien van 

hyperlinks naar digitale bronnen, zoals filmbeelden, foto’s, tapgesprekken. Het OM heeft helaas geen 

toegang tot Summ-IT. Dus dan zetten wij het hele dossier op een usb-stick of een schijfje en dan zal 

de officier van jusititie dat op haar privélaptop moeten zetten die losgekoppeld is van het netwerk, 

want het zijn execute files en de meeste systemen krijgen daar geen toegang toe. Voor zover wij weten 

zijn er geen computers bij het OM met toegang tot Summ-IT, en dat zou wel snel moeten. Wij leveren 

eigenlijk iets aan wat de klant niet kan lezen. De vraag is: gaan wij ons product aanpassen of gaat de 

klant zorgen voor aanpassingen? En dat zal een centenkwestie zijn, denk ik.’  

                                                           
60 Rapport Commissie-Koops 2018, p. 15. 
61 In de inleiding werd reeds aandacht besteed aan de methodologie die wij voor dit onderzoek hebben 
gehanteerd. 
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Eén van de respondenten van het OM zei over GPS: ‘Je hebt bepaalde onderzoeken waarin 

veel multimedia een rol spelen, dat is lastig in GPS. Evenals het rubriceren van grote hoeveelheden 

informatie, of het aanbrengen van een mappenstructuur. Dat systeem is ook al weer 20 jaar oud en 

in feite gemaakt voor de kleinere zaken. We proberen GPS nu de dynamiek te geven om er ook de 

hele grote zaken mee te doen maar dat is niet eenvoudig. Ze zijn te omvangrijk en ‘passen’ niet in GPS, 

er worden eerder fouten gemaakt vanwege een teveel aan informatie, en nieuwe vormen van 

informatie, zoals multimedia: in welke formats draag je die aan, kun je daar in zoeken?’ De 

verschillende (vaak verouderde) systemen communiceren, kortom, niet of niet goed met elkaar. 

Een andere respondent uit de politieorganisatie sprak over eilanden van systemen in de keten. 

‘Als je die zou willen vervangen door één systeem, dan denk ik dat de overheid zich bij de ontwikkeling 

en de bouw daarvan gaat overeten. Ik geloof wel in het maken van koppelvlakken om de verschillende 

systemen voor de verschillende fases op elkaar te laten aansluiten. In die opeenvolgende fases kan 

dan het dossier dat je ergens in de lucht hebt neergezet steeds verder worden verrijkt met 

documenten.’ 

  

Er is sprake van een cultuurprobleem of een gebrek aan vertrouwen in de keten, meer dan van een IT-

probleem. 

Een respondent (niet werkzaam binnen de keten) zei hierover: ‘Men doet echt moeite, en hier en daar 

worden echt wel dingen tot stand gebracht [met betrekking tot de digitalisering in de strafrechtketen]. 

Maar als je het van iets meer afstand bekijkt dan zie je dat de partijen in de strafrechtketen helemaal 

niet willen samenwerken. De politie ziet zich als een onafhankelijke partij, het OM doet dat en de 

rechtspraak ook. Zolang ik weet wil men de ketensamenwerking verbeteren, er is een speciale directie 

voor ingericht, maar het levert niets op.’ 

‘De oorzaak daarvan is cultuur en wantrouwen. Het is niet zozeer het proces of de inhoud 

waar het op misloopt – en die laatste zijn juist de aspecten waarvoor vooral aandacht bestaat. Maar 

een goed programma kent een balans tussen proces en inhoud enerzijds en de verschillende cultuur- 

en relatieaspecten anderzijds. Pas als dat goed zit dan krijg je wat voor elkaar. Op dit moment zou het 

een goede interventie zijn om de extra middelen voor de digitalisering te investeren in cultuur en 

relaties binnen de keten.’ Vanuit het OM werd hierover opgemerkt: ‘Jaren geleden heeft de ZM 

gezegd, wij gaan uit GPS. Nu is het staand beleid dat de ZM niet in het OM-gedeelte van GPS mag 

kijken. Daarom is DIVOS gekomen, vanwege de onafhankelijkheid van de rechter.’ 

Onbekend zijn dit soort geluiden uiteraard niet. In het DWS-programma was reeds te lezen: 

‘Het programma DWS is vooral een veranderkundig traject met IT componenten. Digitaal werken 

betekent een andere werkwijze en vraagt om aandacht voor de noodzakelijke (cultuur)omslag in de 

organisaties.’62 

Een geïnterviewde uit de politieorganisatie zei over die cultuuromslag: ‘Het gaat om de 

verandering van organisaties. Die blijven liever in het spoor zitten waarin ze al jaren zitten, de 

comfortzone. Die [cultuur]verandering vraagt enorm veel tijd. De techniek, daar geloof ik wel in. Maar 

we moeten investeren in het veranderen van die cultuur en elkaar [binnen de keten] leren begrijpen 

in taal maar ook in belangen in die organisaties die zij vertegenwoordigen. Als je in een keten 

samenwerkt dan moet je anderen ook iets gunnen wat ten voordele is van de ander. Dat vraagt om 

andere competenties. Daar lopen wij keihard tegenaan.’  

                                                           
62 Programma Digitaal Werken in de Strafrechtketen 2016, p. 9. 
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Door meerdere respondenten is opgemerkt dat binnen de strafvordering eigenlijk geen sprake 

is van een keten maar meer van een netwerk van organisaties, zeker vanwege het grote aantal andere 

spelers in de strafrechtketen. ‘Het ketenproces is een museumstuk’, zegt één van de geïnterviewden 

van de politie. ‘Je moet echt veel meer integraal gaan samenwerken met partners en buiten de 

gebaande paden, dat wil zeggen veel meer netwerken dan alleen die keten’. Sommigen beweren dat 

door de strafrechtpleging onterecht te blijven beschouwen als een keten in plaats van als een netwerk, 

de problemen rond digitaliseringstrajecten zullen blijven bestaan. 

 

Er is sprake van een ontbreken van de regie in de keten. 

Een geïnterviewde (OM) gaf aan dat volgens hem ‘na al die jaren digitalisering het probleem niet 

bestaat uit IT of een gebrek aan financiële middelen, maar louter uit een ontbreken van regie in de 

keten, coördinatie en een masterplan met een helder geformuleerd doel.’ Een andere respondent 

benadrukte dat een regie op de eigen processen door politie, OM en rechtspraak niet werkt en dat 

het departement de regierol op zich zou moeten nemen. ‘Dat is in de vreemdelingenketen ook 

gebeurd, een lichte regierol vanuit het departement en de inhoud blijft bij de betrokken partijen: dat 

werkt goed. Maar dat vraagt om een bijzonder soort sturing en persoonlijk leiderschap om het 

vertrouwen te winnen.’ 

 

Meerdere van de respondenten die in het kader van onderhavige studie zijn geïnterviewd wijzen op 

een of meer van bovenstaande structurele knelpunten. Opmerkelijk genoeg werden door de 

geïnterviewden zelden juridische obstakels genoemd om te komen tot een verdere digitalisering van 

de strafrechtketen. We kunnen concluderen dat het wijzigen van het Wetboek van Strafvordering in 

het kader van de modernisering ervan wel als het minst ingewikkelde van alle mogelijke problemen 

wordt beschouwd. 

 

2.5 Deelconclusie 

 

In dit hoofdstuk hebben wij getracht een beeld te schetsen van de stand van zaken van de digitalisering 

binnen de strafrechtspleging. Dit deden wij aan de hand van de deelvraag ‘Wat is de stand van zaken 

van de digitalisering met betrekking tot de totstandkoming, verwerking en kennisneming van digitale 

informatieproducten in de strafvordering?’. 

Politiek, beleidsmakers, actoren in de strafrechtketen en wetenschappers zijn al enkele 

decennia intensief betrokken bij de digitalisering van de strafrechtspleging. Zij wijzen zonder 

uitzondering zowel op de urgentie van het proces als ook op de traagheid ervan. De digitalisering van 

de strafrechtspleging wordt na al die jaren nog steeds als een hoogstnoodzakelijke prioriteit gezien. 

Dit hangt samen met de digitalisering van de samenleving in het algemeen, waarbij de strafrechtketen 

niet teveel kan achterlopen. Naast contact met de burger zijn ook efficiency, tijdsbesparing en 

verlichting van administratieve lasten belangrijke motieven voor een snelle digitalisering in de keten. 

Geconcludeerd kan worden dat er op allerlei terreinen al veel werk is verzet, vaak in de vorm 

van lokale experimenten of pilots.63 Wel moeten we vaststellen dat het proces van digitalisering in het 

algemeen uitermate stroperig verloopt. Niet zozeer juridische obstakels (strafvorderlijke wet- en 

                                                           
63 In hoofdstuk 4 bespreken wij bijvoorbeeld twee rechtszaken die uitwezen dat bij het (experimentele) gebruik 
van de elektronische handtekening, het gebruik van het digitale (digital born) politiedossier en het digitale 
procesdossier, en de doorzending van het digitale dossier vanuit de politie naar het OM en van het OM naar de 
rechtspraak geen problemen rezen. 
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regelgeving die niet is ingericht op verdergaande digitalisering), maar vooral verouderde, niet op 

elkaar aansluitende ICT-systemen en onderlinge cultuurverschillen vertragen het digitaliseringsproces 

in de keten. Naast de wijzigingen aan het Wetboek van Strafvordering zijn dus ook en vooral 

investeringen in ICT en in de onderlinge relaties binnen de strafrechtketen noodzakelijk. 
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3 In acht te nemen mensenrechten, beginselen en belangen 

 
3.1 Inleiding 

 

Het strafprocesrecht opereert binnen de kaders van mensenrechten en beginselen. Wanneer in de 

conclusie van dit rapport wijzigingen van de strafvorderlijke wetgeving worden voorgesteld, moeten 

deze toelaatbaar zijn binnen deze kaders. In dit hoofdstuk wordt daarom onderzocht welke 

mensenrechten en beginselen relevant zijn bij de totstandkoming, verwerking en kennisneming van 

digitale informatieproducten. Ook wordt in kaart gebracht welke informatiekundige uitgangspunten 

moeten worden geëerbiedigd. De deelvraag die zal worden beantwoord, luidt: 

 

Welke fundamentele rechten, strafvorderlijke beginselen en belangen moeten in acht worden 

genomen bij de totstandkoming, verwerking en kennisneming van digitale 

informatieproducten? 

 

3.2 Dataprotectierecht 

 

Algemeen 

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de strafvordering, maakt in 

beginsel inbreuk op het recht op privacy. Privacy is een veelomvattend begrip dat zich lastig laat 

definiëren en afbakenen.64 Privacy is wel omschreven als een ‘paraplubegrip’, waarvan de betekenis 

wordt bepaald door meerdere, onderling verbonden deelaspecten.65 In het kader van de 

strafvordering kan de privacy op meerdere manieren in het geding komen. Zo raakt de afname van 

DNA-materiaal direct aan de fysieke privacy van het onderzoekssubject en het doorzoeken van zijn 

woning aan diens ruimtelijke privacy. Voor de beantwoording van de in dit onderzoek gestelde onder-

zoeksvraag is echter alleen de informationele privacy van wezenlijke betekenis: hoe wordt 

omgesprongen met persoonsgegevens? De kring van personen wier informationele privacy moet 

worden beschermd is ruim, ook wanneer alleen de verwerking van strafvorderlijke 

gegevensuitwisseling in aanmerking wordt genomen. Zo bevinden zich in een procesdossier gegevens 

die de privacy raken van verdachten, getuigen, slachtoffers en willekeurige derden. Zo kunnen zowel 

verdachten als niet-verdachten vermeld worden in processen-verbaal of voorkomen in video-

materiaal. 

 

Relevante bronnen 

Het recht op privacy is onder andere opgenomen in artikel 10 Grondwet, artikel 8 EVRM en artikel 7 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het recht op informationele privacy ziet op het 

op behoorlijke wijze verwerken van persoonsgegevens. Dit recht wordt doorgaans aangeduid met de 

term dataprotectierecht of gegevensbeschermingsrecht.66 In artikel 8 van het Handvest wordt het 

recht op bescherming van persoonsgegevens gegarandeerd. De EU heeft een verordening en een 

                                                           
64 Van der Leij 2015, p. 12 en 33-36. 
65 Zie hierover uitvoerig Koops e.a. 2016, p. 66-68. Koops e.a. onderscheiden verschillende typologieën van 
privacy: fysieke privacy, ruimtelijke privacy, communicatieve privacy, eigendomsprivacy, intellectuele privacy, 
beslissingsprivacy, verenigingsprivacy, gedragsprivacy en informationele privacy. 
66 Koops e.a. 2016, p. 72. 
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richtlijn uitgevaardigd die hierop betrekking hebben: de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming67 (AVG) en de Richtlijn inzake de verwerking van persoonsgegevens door politie 

en justitie68 (Richtlijn). De verordening is rechtstreeks van toepassing in de Nederlandse rechtsorde en 

vervangt de Richtlijn 95/46/EG, in Nederland omgezet in de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Voor dit onderzoek is de AVG minder relevant, omdat de AVG niet van toepassing is op de ‘verwerking 

van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de 

opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van 

de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid, en het vrije verkeer 

van die gegevens’ (art. 2 lid 2 sub d AVG). De Richtlijn is van toepassing op de verwerking van 

persoonsgegevens door ‘bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de 

opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van 

de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid’ (art. 1 lid 1 Richtlijn 

2016/680).69  

 Onder een ‘persoonsgegeven’ wordt verstaan ‘elk gegeven betreffende een geïdentificeerde 

of identificeerbare natuurlijke persoon’. Als identificeerbaar wordt beschouwd ‘een natuurlijke 

persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator 

zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer 

elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, 

culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon’ (art. 4 sub 1 AVG en art. 3 sub 1 Richtlijn). 

De Richtlijn heeft geen rechtstreekse werking binnen de Nederlandse rechtsorde en moest derhalve 

– uiterlijk op 6 mei 2018 – omgezet worden in nationale wetgeving. Dat heeft geresulteerd in 

wijzigingen in de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg).70 

 

Wpg en Wjsg 

De Wpg reguleert de verwerking van politiegegevens die door de politie, de bijzondere 

opsporingsdiensten, de Koninklijke marechaussee en de Rijksrecherche worden vergaard in het kader 

van de uitoefening van de politietaak. De Wjsg regelt de verwerking van justitiële gegevens, 

strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens en tenuitvoerleggingsgegevens. 

Strafvorderlijke gegevens zijn persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon die zijn 

verkregen in het kader van een strafvorderlijk onderzoek en die het openbaar ministerie in een 

strafdossier of langs geautomatiseerde weg in een gegevensbestand verwerkt (art. 1 onder b Wjsg). 

Justitiële gegevens zijn persoonsgegevens die in een gegevensbestand zijn of worden verwerkt (art. 1 

onder a Wjsg). Het gaat hier om de justitiële documentatie van de verdachte. Persoonsgegevens die 

zijn verkregen in het kader van het behandelen en beslissen van strafzaken door een rechter worden 

                                                           
67 2016/679/EU. 
68 Voluit: ‘Richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en 
de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad’ (2016/680/EU). 
69 Onder ‘verwerking’ wordt verstaan: ‘een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, 
zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, 
gebruiken, bekendmaking door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, 
aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens’ (art. 3 sub 2 Richtlijn). 
70 Wet van 17 oktober 2018, Stb. 2018/401, in werking getreden op 1 januari 2019. Het Kaderbesluit 
2008/977/JBZ, dat is vervangen door de Richtlijn uit 2016, was al geïmplementeerd bij de wet van 6 oktober 
2011, Stb. 2011/490 
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aangemerkt als gerechtelijke strafgegevens (art. 1 onder e Wjsg). Tenuitvoerleggingsgegevens zijn de 

gegevens die betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (art. 1 onder 

d Wjsg). In 2014 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer geschreven dat hij 

overwoog om de Wpg en de Wjsg samen te voegen tot één wet, ‘als dat dienstig zou zijn voor de 

noodzakelijke samenhang en afstemming’.71 Ons is verteld dat dit voornemen anno 2019 inderdaad 

bestaat. 

 

De Wpg en de Wjsg bevatten gelijksoortige regelingen. Met betrekking tot het onderhavige onderzoek 

zijn vooral de volgende aspecten relevant: 

• Verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens 

• Uitgangspunt van doelbinding: gegevens mogen alleen worden verwerkt voor bepaalde doelen 

• Juistheid, volledigheid en beveiliging van gegevens 

• Vernietiging van persoonsgegevens 

• Autorisatie voor de verwerking van persoonsgegevens 

• Termijn waarbinnen verwerking toegelaten is en bewaartermijn 

• Ter beschikking stellen van persoonsgegevens 

 

3.3 Recht van verdediging op kennisneming van relevante informatie 

 

EHRM-kader 

Het recht op een eerlijk proces omvat een groot aantal deelrechten, waarvan sommige expliciet tot 

uitdrukking komen in de tekst van artikel 6 EVRM, terwijl andere uit de jurisprudentie van het EHRM 

kunnen worden afgeleid. In het bijzonder gaat het om het recht op equality of arms en het recht op 

een adversaire procedure. Het EHRM betrekt deze rechten, waarop hierna uitvoeriger zal worden 

ingegaan, dan ook dikwijls bij de beoordeling van klachten die primair onder één of meer deelrechten 

van artikel 6 lid 3 EVRM worden onderzocht. Uiteindelijk is doorslaggevend op de procedure als geheel 

eerlijk is geweest (overall fairness). 

 Het recht op kennisneming van relevante informatie – ook wel het recht op disclosure of 

evidence genoemd – komt weliswaar niet expliciet tot uitdrukking in artikel 6 EVRM, maar ligt wel 

besloten in het recht op een eerlijk proces. De kennisneming van informatie is essentieel om het recht 

op voldoende tijd en faciliteiten om de verdediging te kunnen voorbereiden (art. 6 lid 3 sub b EVRM) 

effectief te kunnen uitoefenen, terwijl voor de effectieve uitoefening van het recht om getuigen te 

ondervragen (art. 6 lid 3 sub d EVRM) ook relevant is dat de verdediging beschikt over voldoende 

informatie. In de jurisprudentie van het EHRM worden klachten over het onthouden van 

kennisneming van voor het strafproces relevante informatie doorgaans dan ook in het kader van deze 

deelrechten van het recht op een eerlijk proces beoordeeld, waarbij ook het recht op equality of arms 

en het recht op een adversaire procedure worden betrokken.72  

Equality of arms houdt in strafzaken in dat de verdediging een redelijke gelegenheid moet 

worden geboden om zijn zaak te presenteren onder voorwaarden die niet nadelig zijn ten opzichte 

van de officier van justitie.73 De term ‘equality’ brengt overigens niet met zich dat de verdediging in 

                                                           
71 Kamerstukken II 2013/14, 33842, 2, p. 3. 
72 Zie bijvoorbeeld EHRM (Grand Chamber) 16 februari 2000, appl.no. 29777/96 (Fitt/Verenigd Koninkrijk), § 37 
en 44.  
73 EHRM 22 februari 1996, appl.no. 17358/90 (Bulut/Oostenrijk), § 47. 
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exact dezelfde positie moet worden gebracht als het openbaar ministerie.74 Het recht op een 

adversaire procedure betekent in strafzaken dat aan de verdediging de gelegenheid moet worden 

geboden om kennis te nemen van zowel het belastende als het ontlastende bewijsmateriaal en van 

de standpunten van het openbaar ministerie en dat zij ook de gelegenheid moet krijgen om daarop te 

reageren door zelf standpunten in te nemen.75 In deze aan de EHRM-jurisprudentie ontleende 

omschrijving van het recht op een adversaire procedure wordt niet gerept over de relevantie van de 

stukken waarvan kennisneming door de verdediging mogelijk moet zijn. Wanneer bepaalde niet-

onthulde informatie niet relevant is voor het effectief uitoefenen van de verdedigingsrechten, zal het 

onthouden van kennisneming daarvan echter niet leiden tot een schending van artikel 6 EVRM.76 De 

onthouding van kennisneming kan in die gevallen weliswaar als een inbreuk op het recht op disclosure 

of evidence worden beschouwd, maar de inbreuk is van onvoldoende gewicht om van een schending 

te kunnen spreken. Alleen onthouding van informatie die in de weg staat aan een effectieve 

uitoefening van een verdedigingsrecht zal een schending kunnen opleveren.77  

 Om de verdediging effectief te kunnen voorbereiden, moet de verdediging op grond van de 

EHRM-jurisprudentie derhalve als regel de beschikking krijgen over al het materiaal dat relevant kan 

zijn voor de beoordeling van de zaak door de rechter. Wanneer dat niet is gebeurd en daarover bij het 

EHRM is geklaagd, onderzoekt het EHRM in de eerste plaats of de onthouding van de kennisneming 

van het desbetreffende materiaal noodzakelijk is geweest. Praktisch komt het erop neer dat een goede 

reden moet hebben bestaan voor de geheimhouding.78 Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 

het belang om de wijze waarop politiemethoden worden toegepast of gegevens aan de hand waarvan 

een anonieme getuige zou kunnen worden getraceerd geheim te houden. Ook wanneer een goede 

reden heeft bestaan, kan een schending van artikel 6 EVRM worden aangenomen wanneer 

onvoldoende compensatie is geboden voor de beperkingen waaronder de verdediging heeft moeten 

opereren. Zo is denkbaar dat de verdediging weliswaar niet het volledige onthouden stuk heeft 

kunnen lezen, maar wel een samenvatting van de essentie ervan heeft ontvangen.79 Het bestaan van 

een goede reden en de compensatie zijn beoordelingsfactoren die al lang onderdeel uitmaken van het 

toetsingskader van het EHRM.80 In de zaak Donohoe voegde het EHRM een factor toe aan het 

toetsingskader: de vraag of het onthouden bewijsmateriaal van beslissende betekenis is geweest.81 

                                                           
74 EHRM 27 januari 2004, appl.no. 44484/98 (Lorsé/Nederland), p. 12. 
75 Zie bijvoorbeeld EHRM (Grand Chamber) 16 februari 2000, appl.no. 29777/96 (Fitt/Verenigd Koninkrijk), § 44. 
76 Vgl. EHRM 3 april 2012, appl.no. 18475/05 (Chmura/Polen), § 56. 
77 Het is in het algemeen niet vereist dat de verdediging de beschikking moet hebben gekregen over het originele 
bewijsmateriaal. Volgens EHRM 6 april 200, appl.no. 50841/99 (dec.) (Osmani e.a./Macedonië), p. 15 is 
voldoende dat de verdachte of zijn raadsman een redelijke gelegenheid is geboden om kennis te nemen van de 
inhoud van het dossier, zodat op basis daarvan de verdediging kan worden gevoerd. 
78 In veel uitspraken wordt deze beoordelingsfactor omschreven als de voorwaarde dat de inbreuk op het recht 
op disclosure of evidence ‘strictly necessary’ moet zijn. Dit komt op het eerste gezicht over als een voorwaarde 
waaraan niet gemakkelijk zal kunnen worden voldaan. In EHRM 12 december 2013, appl.no. 19165/08 
(Donohoe/Ierland), § 79 wordt alleen van ‘necessary’ gesproken. Uit de beoordeling in concrete zaken kan 
worden afgeleid dat het erom gaat dat een goede reden heeft bestaan voor de onthouding van de kennisneming. 
79 EHRM 7 juni 2007, appl.no. 15187/03 (Botmeh & Alami/Verenigd Koninkrijk), § 43. 
80 Zie bijvoorbeeld bijvoorbeeld EHRM (Grand Chamber) 16 februari 2000, appl.no. 29777/96 (Fitt/Verenigd 
Koninkrijk), § 44. 
81 EHRM 12 december 2013, appl.no. 19165/08 (Donohoe/Ierland), § 79. Zie ook EHRM 18 december 2014, 
appl.no. 14212/10 (Scholer/Duitsland), § 48. Deze factor is overgenomen uit EHRM (Grand Chamber) 15 
december 2011, appl.nos. 26766/05 & 22228/06 (Al-Khawaja & Tahery/Verenigd Koninkrijk). Deze uitspraak 
heeft betrekking op het recht getuigen te ondervragen. 



27 

Het EHRM beslist op grond van alle beoordelingsfactoren tezamen of de klager een eerlijk proces heeft 

gehad. 

 Het respecteren van het recht op kennisneming van informatie kan op gespannen voet staan 

met het hiervoor besproken recht op privacy. Wanneer de verdediging toegang krijgt tot bepaalde 

stukken, bevatten die stukken in oorspronkelijke vorm dikwijls gegevens die de privacy van 

bijvoorbeeld getuigen raakt. De officier van justitie zal daarom soms een afweging moeten maken 

tussen beide rechten. Deze afweging kan ertoe leiden dat de verdediging bepaalde stukken niet of 

alleen met weglating van bepaalde gegevens ontvangt. Hierbij kan worden gedacht aan gegevens die 

kunnen leiden tot het traceren van een (anonieme) getuige die een belastende verklaring heeft 

afgelegd. 

 

3.4 Recht van slachtoffer om te worden geïnformeerd 

 

EU-regels 

Het slachtoffer heeft het recht om te worden geïnformeerd over de aanvang en voortgang van ‘zijn’ 

strafzaak. Dit recht vloeit voort uit artikel 6 van Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van 

minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van 

strafbare feiten. Op grond van deze richtlijn is Nederland verplicht om het recht op informatie van 

slachtoffers in de nationale wetgeving op te nemen. Dat is ondertussen ook gebeurd.82 

 

Nederlandse regels 

Het slachtoffer heeft volgens het Wetboek van Strafvordering het recht om op de hoogte gesteld te 

worden van een aantal belangrijke gebeurtenissen, zoals de beslissing tot het al dan niet vervolgen 

van de verdachte, het feit dat aan de verdachte ten laste wordt gelegd, de plaats, datum en tijd van 

de terechtzitting en de einduitspraak tegen de verdachte (art. 51b Sv). Wanneer het slachtoffer zich 

als benadeelde partij heeft gevoegd, ontvangt hij tevens een brief van de officier van justitie waarin 

wordt vermeld welke beslissing de rechtbank heeft genomen op de vordering van de benadeelde partij 

(art. 365 lid 3 Sv). Een aantal strafvorderlijke beslissingen – zoals de beslissing om de zaak te 

beëindigen, een strafbeschikking uit te vaardigen of te dagvaarden – moet derhalve leiden tot 

informatieverstrekking aan het slachtoffer. Het slachtoffer heeft bovendien recht op kennisneming 

van de processtukken die voor hem van belang zijn. Het kan de officier van justitie verzoeken om 

kennisneming en heeft in beginsel ook het recht om een afschrift van de processtukken te ontvangen. 

Alleen in bijzondere gevallen kan de officier van justitie kennisneming weigeren (art. 51b lid 1, 3 en 6 

Sv). 

 

  

                                                           
82 Wet van 8 mei 2017, Stb. 2018/90. Bij wet van 17 december 2009, Stb. 2010/1 is eerder het Kaderbesluit van 
15 maart 2001 (Pb EG 22 maart 2001, L 82) geïmplementeerd. 
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3.5 Strafvorderlijke beginselen, vereisten en belangen83 

 

3.5.1 Legaliteit 

 

Wanneer door bepaalde overheidsgedragingen een meer dan beperkte inbreuk wordt gemaakt op 

een fundamenteel recht, moet daarvoor een expliciete bevoegdheidsgrondslag bestaan.84 Ten aanzien 

van het bieden van toegang tot digitale informatie die privacygevoelig is, zal daarom een expliciete 

bevoegdheidsgrondslag moeten bestaan in een wettelijke regeling. 

 

3.5.2 Transparantie en toetsbaarheid 

 

Het is belangrijk dat door overheidsmedewerkers verslag wordt gedaan van opsporingshandelingen 

en van zittingen van gerechten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald wat er precies is 

voorgevallen. Dat is relevant voor de controle op de naleving van wettelijke (opsporings)voorschriften 

door de rechter en voor het bewijs. Artikel 152 Sv schrijft voor dat opsporingsambtenaren een proces-

verbaal moeten opmaken van alle opsporingshandelingen. Dit voorschrift wordt zeer serieus genomen 

bij de politie. Veel politiemedewerkers die wij hebben geïnterviewd, hebben aangegeven dat 

transparantie en toetsbaarheid van de rechtmatigheid van de opsporing belangrijke beginselen zijn 

waarnaar zij handelen en dat er geen intentie bestaat om relevante resultaten van de opsporing 

verborgen te houden voor de officier van justitie, rechter of verdediging, ook niet als het gaat om 

mogelijk ontlastende resultaten. Ook van het onderzoek ter terechtzitting moet een proces-verbaal 

worden opgemaakt (art. 327a Sv), in eerste instantie in verkorte vorm (art. 138c Sv) . Dat geldt ook 

voor allerlei andere soorten zittingen.85  

 

3.5.3 Onmiddellijkheid 

 

Materiële onmiddellijkheid, in de zin dat de rechter kennis neemt van de meest oorspronkelijke bron 

van bewijs, speelt in de huidige strafvordering nauwelijks een rol.86 In de regel verschijnen getuigen 

niet ter zitting en worden de processen-verbaal van verhoor als bewijsmiddel gebruikt. De rechter 

gebruikt over het algemeen ook niet het originele bronmateriaal waarop een proces-verbaal is 

gebaseerd als bewijsmiddel, maar het proces-verbaal waarin dat bronmateriaal wordt beschreven en 

geanalyseerd. 

 Formele onmiddellijkheid speelt een grotere rol. Op grond van artikel 301 lid 4 Sv moet al het 

materiaal waarop de rechter zijn beslissing baseert, ter zitting aan de orde zijn gesteld. Is dat niet 

gebeurd, dan is de consequentie daarvan in beginsel87 dat het materiaal niet aan de beslissing van de 

rechter ten grondslag mag worden gelegd. Dat kan volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad anders 

                                                           
83 Noodzakelijkerwijs is hier een selectie gemaakt. Alleen de beginselen, vereisten en belangen die evident van 
belang zijn voor de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag of een deelvraag worden aan de orde 
gesteld. 
84 Artikel 1 Sv en HR 19 december 1995, NJ 1996/249 m.nt. Schalken. 
85 Zie de artikelen 12g, 25, 29 lid 2, 29a, 57 lid 3, 59a lid 5, 77 lid 3, 102 lid 4, 124 lid 4, 125n lid 2, 126l lid 8, 126n 
lid 4, 148 lid 3, 149b lid 2, 172 en 326 Sv. 
86 Zie uitgebreid over het materiële onmiddellijkheidsbeginsel Garé 1994. 
87 Een uitzondering is het met instemming van de procesdeelnemers achterwege laten van het voorhouden van 
processtukken. 
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zijn wanneer de verdachte door het niet voorhouden van een bepaald stuk niet in zijn belangen is 

geschaad.88 

 

3.5.4 Externe openbaarheid 

 

Het recht op een openbare behandeling van de zaak is neergelegd in artikel 6 lid 1 EVRM. In Nederland 

wordt dikwijls gesproken van het beginsel van externe openbaarheid, hetgeen inhoudt dat de 

berechting van de verdachte in beginsel in het openbaar moet plaatsvinden.89 Door die openbaarheid 

wordt transparantie geboden in de toepassing van het strafrecht, hetgeen het vertrouwen in de 

rechtspraak kan bevorderen.90 Ook kan een openbare procedure bijdragen aan generale preventie: de 

berechting van de verdachte kan andere afschrikken om strafbare feiten te begaan. Hoewel een 

openbare behandeling van de zaak als uitgangspunt geldt, is het in bepaalde gevallen toegestaan om 

de zaak zonder publiek te behandelen (art. 269 Sv). Dat is bij jeugdige verdachten de regel (art. 495b 

Sv). Ook kan bijvoorbeeld het recht op privacy van slachtoffers of getuigen leiden tot sluiting van de 

deuren.91 De uitspraak van het vonnis of arrest moet altijd in het openbaar plaatsvinden (art. 362 Sv). 

 

3.5.5 Voortvarende afhandeling van strafzaken 

 

Het is relevant om strafzaken voortvarend op te sporen, te vervolgen en berechten. Dat kan relevant 

zijn omdat de opsporing succesvoller kan zijn, maar ook omdat de dader sneller wordt bestraft, 

hetgeen vermoedelijk in sterkere mate een speciaal-preventief effect zal hebben en waardoor ook 

slachtoffers en de maatschappij als geheel sneller genoegdoening zullen ervaren. Digitalisering kan 

helpen om voortvarendheid te realiseren. Zo zal de kans op een succesvolle aanhouding in een woning 

toenemen wanneer geen tijd verloren gaat met het opstellen van een op papier ondertekende 

machtiging tot binnentreding van een woning, die de hulpofficier van justitie alleen op het 

politiebureau kan opmaken. Een applicatie op een smartphone waarmee vanaf iedere plaats en op 

iedere tijd een machtiging kan worden afgegeven die elektronisch wordt ondertekend, zal kunnen 

bijdragen aan het succes van de opsporing. Tijdwinst kan ook worden geboekt wanneer geen tijd 

verloren gaat met het fysiek vermenigvuldigen van procesdossiers. Zoals in een beleidsdocument 

werd geschreven: ‘Digitalisering is een belangrijke voorwaarde om strafzaken sneller, slimmer, beter 

en transparanter af te wikkelen. Met behulp van digitale voorzieningen kunnen dossiers sneller 

beschikbaar worden gesteld, administratieve lasten sterk worden verminderd en zaakstromen beter 

worden gevolgd.’92 

 

3.5.6 Zorgvuldige besluitvorming 

 

In de strafvordering kunnen op veel momenten beslissingen worden genomen door allerlei instanties. 

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verlenen van een machtiging door een (hulp)officier 

                                                           
88 HR 8 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX4605, NJ 2013/264, r.o. 3.4.2.  
89 Zie over het beginselen van externe openbaarheid uitgebreid Van Lent 2008. 
90 EHRM 8 december 1983, appl.no. 7984/77 (Pretto/Italië), § 21. 
91 De deuren kunnen worden gesloten ‘in het belang van de goede zeden, de openbare orde, de veiligheid van 
de staat, alsmede indien de belangen van minderjarigen, of de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van 
de verdachte, andere procesdeelnemers of anderszins bij de zaak betrokkenen dit eisen’. 
92 Kamerstukken II 2012/13, 29279, 165, p. 5. Zie ook Dijkstra e.a. 2016, p. 29-30. 
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van justitie of een rechter-commissaris, het geven van een bevel, het uitvaardigen van een 

strafbeschikking, het beslissen of onderzoekshandelingen waarom de verdediging heeft verzocht 

worden uitgevoerd en het veroordelen van de verdachte door de zittingsrechter. Het is van groot 

belang dat de personen die in de strafvordering beslissingen nemen, dat op een zorgvuldige wijze 

doen. Zij moeten goed geïnformeerd zijn, zich baseren op betrouwbare bronnen, de beslissing moet 

op grond van die bronnen gerechtvaardigd zijn en dat moet blijken uit de motivering van de beslissing. 

Met betrekking tot dit onderzoek is relevant dat de technische mogelijkheden en efficiëntie niet ten 

koste mogen gaan van de zorgvuldigheid van de besluitvorming. 

 

3.6 Informatietechnische beginselen 
 

In het rapport ‘Beginselen digitaal’ worden verschillende ‘informatietechnische 

beginselen/desiderata’ onderscheiden. Wij volstaan hier met een korte aanduiding van de 

desbetreffende beginselen en belangen en verwijzen voor een uitvoerige beschouwing graag naar het 

genoemde rapport.93 

 

Integriteit van gegevens 

Opgeslagen gegevens moeten correct en volledig zijn. Zo zal een gedigitaliseerd document dat in 

beslag genomen is, volledig overeen moeten komen met het papieren origineel. Dat is van belang 

omdat op grond van het digitale document de materiële waarheid moet kunnen worden vastgesteld. 

 

Consistentie 

Wanneer gegevens niet correct worden vastgelegd, kan inconsistentie ontstaan. Hierbij kan 

bijvoorbeeld worden gedacht aan metadatering van informatieproducten. Wanneer uit een proces-

verbaal van een zitting blijkt dat de zitting heeft plaatsgevonden op 12 januari 2018, is sprake van 

inconsistentie wanneer uit de aan het (digitale) proces-verbaal gekoppelde metadata blijkt dat de 

zitting heeft plaatsgevonden op 12 april 2018.  

 

Contextualiteit 

Voor de bepaling van de betekenis van informatie is relevant in welke context die informatie moet 

worden geplaatst. Zo is het bij een video van een winkeldiefstal relevant om te weten in welke winkel 

de beelden zijn gemaakt. Dat moet worden geregistreerd omdat dat informatie is die essentieel is om 

te kunnen bepalen wat de betekenis van de beelden is in een strafrechtelijke context. 

 

Authenticiteit 

Het is belangrijk om te kunnen bepalen wie de opsteller of verzender van een bepaald 

informatieproduct is. Zo zal een proces-verbaal daadwerkelijk moeten zijn opgemaakt door de 

opsporingsambtenaar die het proces-verbaal heeft ondertekend. Wanneer een mailbericht met een 

bepaalde afzender zich in het procesdossier bevindt, moet aannemelijk zijn dat het bericht 

daadwerkelijk is verzonden vanaf het mailaccount dat en op de datum en tijd die worden genoemd. 

Absolute zekerheid zal niet altijd kunnen worden verkregen en het hangt mede van het type 

informatie af hoe belangrijk het is dat kan worden bepaald dat het document is opgesteld door de 

                                                           
93 Dijkstra e.a. 2016, p.  
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persoon die in het document is vermeld. Als uitgangspunt moet echter worden aangehouden dat de 

authenticiteit van een digitaal document zoveel mogelijk kan worden bepaald. 

 

Duurzaamheid van de informatie en van de toegang daartoe 

Feiten die worden geregistreerd, moeten op ieder moment kunnen worden getoond zonder dat er 

wijzigingen zijn opgetreden. Informatieproducten moeten dus blijven bestaan en het mag in beginsel 

niet mogelijk zijn om deze te wijzigen.94 In dit kader is relevant dat software beschikbaar blijft om de 

informatieproducten te raadplegen. Ook is relevant dat wordt voorzien in backup-systemen, zodat 

een crash van het systeem niet mee kan brengen dat informatieproducten verloren gaan. 

 

Compliance 

Niet alleen het informatiesysteem, maar ook het recht bepaalt welke mogelijkheden en beperkingen 

een systeem heeft. Het systeem moet in staat zijn om handelingen te faciliteren waarvoor een 

wettelijke bevoegdheid bestaat. Ook moet het systeem in overeenstemming met de wettelijke 

randvoorwaarden worden ingericht. Dit betekent concreet bijvoorbeeld dat het onmogelijk moet zijn 

voor personen die niet geautoriseerd zijn, om kennis te nemen van bepaalde informatie waarvoor een 

autorisatie vereist is. 

 

3.7 Overige relevante belangen in verband met digitalisering 

 

Duidelijke en logische toedeling van verantwoordelijkheid 

Het moet duidelijk zijn welke instantie verantwoordelijk is voor de verwerking van digitale 

informatieproducten. Is dat niet duidelijk, dan is het denkbaar dat wettelijke bepalingen worden 

overtreden omdat niemand de verantwoordelijkheid voelt om te handelen. Hierbij kan worden 

gedacht aan de vernietiging van onrechtmatig verkregen materiaal. Wanneer niet duidelijk is wie 

verantwoordelijk is voor de vernietiging, is het mogelijk dat het materiaal niet wordt vernietigd. 

De strafvordering bestaat uit een keten van opvolgende stappen,95 van de opsporing tot aan 

de tenuitvoerlegging. Wanneer een strafzaak naar de volgende stap in de keten wordt gebracht, kan 

dat gepaard gaan met de overgang naar een andere instantie die verantwoordelijk is voor die stap 

(procesfase). De bepaling van de verantwoordelijkheid voor de verwerking van informatieproducten 

zal logisch moeten samenhangen met de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming bij die stap. 

Wanneer zou worden gewerkt met één procesdossier in de hele strafrechtketen, is het van groot 

belang om te bepalen welke instantie vanaf welk moment verantwoordelijkheid draagt voor de 

verwerking van informatieproducten dan wel één instantie aan te wijzen die verantwoordelijk is voor 

de informatieverwerking in de gehele strafrechtketen. 

 

Efficiënte inzet van capaciteit 

In de huidige strafvordering worden veel handelingen verricht die bij een digitale werkwijze niet 

noodzakelijk zijn. In het bijzonder kan hierbij worden gedacht aan handelingen als het kopiëren van 

procesdossiers, het handmatig aanbrengen van een volgnummering in een procesdossier en het 

scannen van papieren documenten. Deze handelingen vergen veel inzet van personeel. De tijd die het 

                                                           
94 Dat zou anders kunnen zijn wanneer onjuistheden worden gecorrigeerd. Dat zou dan wel moeten worden 
geregistreerd. 
95 Borst 2019, § 1.4. 
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personeel kwijt is aan deze handelingen, kan niet aan andere, meer relevante activiteiten worden 

besteed. Hoe minder administratieve lasten er zijn, hoe beter de capaciteit ten goede kan komen van 

in het bijzonder de opsporing. Aan de roep om ‘meer blauw op straat’ kan beter tegemoet worden 

gekomen wanneer digitalisering bepaalde handelingen onnodig maakt. Ondertussen zal de 

werktevredenheid van het personeel vermoedelijk toenemen wanneer geen werkzaamheden hoeven 

te worden verricht die als noodzakelijk (maar overbodig) kwaad worden ervaren. 

 

Duurzaamheid (milieu) 

Er worden wereldwijd klimaatdoelstellingen geformuleerd. Duurzaamheid is een thema dat zeer 

actueel is. Duurzame ontwikkeling is wel omschreven als een ‘ontwikkeling die aansluit op de 

behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen 

behoeften te voorzien in gevaar te brengen’.96 Het is van belang om bij de inrichting van de 

strafvordering rekening te houden met het belang van duurzaamheid. Zo kan papierloos werken 

bijdragen aan de duurzaamheid, omdat minder bomen hoeven te worden gekapt voor de productie 

van papier. Meer digitaal werken zal anderzijds met zich brengen dat een grotere capaciteit aan 

digitale systemen vereist is, hetgeen meer elektriciteit zal kosten. Hier zou dus een afweging kunnen 

worden gemaakt tussen de voordelen van papierloos werken en de nadelen van digitaal werken. 

 

Gebruiksvriendelijke inrichting van het informatiesysteem  

Een zeer belangrijk aspect bij de inrichting van een informatiesysteem is dat het wordt ingericht op 

basis van de behoefte van de gebruiker van het systeem en niet (alleen) vanuit de technische 

mogelijkheden. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat informatieproducten goed vindbaar moeten 

zijn, dat daar metadata aan kunnen worden gekoppeld, dat binnen de bestanden gericht moet kunnen 

worden gezocht en dat gemakkelijk links kunnen worden gemaakt met andere bestanden. Gebeurt dit 

niet, dan zal het werken met het systeem minder draagvlak hebben en zullen de gebruikers van het 

systeem mogelijk hun toevlucht zoeken tot andere manieren van werken. Zo worden digitaal 

beschikbare procesdossier door rechters soms geprint omdat zij het dossier op die manier sneller en 

beter kunnen doorgronden en gemakkelijker aantekeningen kunnen maken. Naarmate het 

informatiesysteem gebruikersvriendelijker is, zal de neiging tot dit soort systeemontwijkend gedrag 

minder groot zijn. 

 

 
 

 

                                                           
96 Deze Nederlandstalige definitie (https://groene-rekenkamer.nl/duurzaamheid/) is gebaseerd op het VN-
rapport ‘Our common future’ (Brandland-rapport). zie http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm. 

https://groene-rekenkamer.nl/duurzaamheid/
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4 Informatieproducten 
 

4.1 Inleiding 

 

De huidige strafvordering gaat sterk uit van papieren documenten als dragers van informatie. Deze 

documenten worden momenteel al in toenemende mate door middel van scannen gedigitaliseerd, 

dat wil zeggen omgezet in pdf-bestanden. De eerste stappen naar digital born-processen-verbaal en 

het digitale dossier zijn ook al gezet. Het is niet ondenkbaar dat in de nabije toekomst uitsluitend 

gewerkt zal worden met informatieproducten in digitale vorm.  

Dit hoofdstuk gaat over die zogeheten digitale informatieproducten (in § 4.2 worden de keuze 

voor deze term en de betekenis ervan toegelicht). Op dit moment heeft het gros van de informatie in 

de strafrechtketen de vorm van een geschreven tekst. Dit kan een geschreven tekst op papier zijn of 

een tekst die op de computer is gegenereerd en eventueel daarna is geprint. In dit hoofdstuk 

onderzoeken we wat de voortschrijdende digitalisering betekent voor deze informatie.97 Daarbij 

hebben we bijvoorbeeld de huidige overgang van het papieren proces-verbaal, via het gedigitaliseerde 

proces-verbaal naar het digital born proces-verbaal voor ogen. Maar we doelen ook op nieuwe 

vormen van digitale informatie die mogelijk worden gemaakt door nieuwe technologische 

ontwikkelingen. Informatieproducten zullen dan niet meer alleen digitale tekstbestanden (txt-, html-, 

doc- of pdf-bestanden, of andere formats voor tekstbestanden) zijn. Ook andere informatieproducten 

(niet-tekst bestandstypen) die geen equivalent kennen in het papieren tijdperk kunnen binnen het 

strafproces worden gebruikt. Tegen deze achtergrond wordt in dit hoofdstuk de volgende deelvraag 

beantwoord:  

 

Welke typen digitale informatieproducten zijn in 2019 en in de toekomst beschikbaar? 98  

 

Zeer waarschijnlijk zal in 2033 – het jaar dat wij als stip aan de horizon hebben gekozen – papier nog 

slechts een ondergeschikte rol spelen in de procesvoering. Weliswaar zijn het recht en de rechtspraak 

van oudsher erg tekstgericht en zal de rechtsprekende generatie van 2033 nog steeds worden 

bemenst door hen die nog net geen digital natives zijn. Desalniettemin zullen ook zij niet ontkomen 

aan de innovatie en ontwikkelingen binnen nu en vijftien jaar, en de verdere technologisering en 

digitalisering van informatie. Bewijsmateriaal anno 2033 zal vermoedelijk in mindere mate bestaan uit 

geschreven teksten. Het procesdossier zal in toenemende mate andersoortige bestanden gaan 

bevatten.99 Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de beelden die met een dashcam in een auto 

zijn gemaakt. 

                                                           
97 Met digitalisering wordt door ons bedoeld ‘de maatschappelijke ontwikkeling dat alle verwerkingen van 
informatie worden ondersteund en (kunnen) worden uitgevoerd door computers’. Zie Naar digitaal werken in 
de strafrechtketen 2016 (Visiedocument). 
98 Het gaat hierbij dus uitdrukkelijk om de vorm – en ook de toegankelijkheid – van de informatie, en niet om de 
inhoud ervan. Vergelijk MvT bij Boek 1 van het Concept-Wetboek van Strafvordering, p. 42.: ‘De aard van de 
informatie die wordt verwerkt, verandert niet met de beschikbaarheid van technische middelen; de wijze 
waarop taken worden uitgevoerd en bevoegdheden worden uitgeoefend en de wijze waarop gegevens worden 
verzameld en verwerkt, daarentegen wel.’  
99 Zie onder meer Rapport Commissie-Koops 2018. Zie ook Henseler 2017. 
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Wat kunnen we zoal verwachten aan andere vormen van digitale informatie afkomstig uit 

nieuwe technologische bronnen? Welke digitale informatie leveren de te verwachten technologische 

ontwikkelingen op en wat betekenen zij voor de aard en samenstelling van het dossier? 

 

Terminologie 

Dit hoofdstuk draait om digitale informatieproducten. Die term lichten wij daarom eerst toe. In § 4.2 

wordt uiteengezet wat wij in dit onderzoek verstaan onder de termen ‘informatie’, 

‘informatieproduct’ en ‘bronmateriaal’. In § 4.3 wordt de term digitalisering uitgewerkt, onder meer 

aan de hand van het onderscheid tussen gedigitaliseerde en digital born informatieproducten. In de 

daaropvolgende paragraaf wordt de wetgeving omtrent het gebruik van digitale stukken en de 

elektronische handtekening kort toegelicht en komt recente jurisprudentie aan de orde die 

samenhangt met de digitalisering van de informatiehuishouding binnen de strafrechtketen, meer in 

het bijzonder met het gebruik van de elektronische handtekening en het digitale dossier (§ 4.4). In § 

4.5 wordt onderzocht of de ontwikkeling van nieuwe technologieën de komende vijftien jaar van 

invloed zal zijn op de aard van het bronmateriaal, de informatieproducten en het dossier. We sluiten 

af met een conclusie (§ 4.6). 

 

4.2 Terminologie: informatie, informatieproduct en bronmateriaal 

 

In het discours over digitalisering in de strafrechtspleging wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van 

termen als data, brondata, ruwe data, gegevens, documenten, bestanden, bronmateriaal, informatie, 

informatieproduct, dossier, politiedossier, procesdossier, al dan niet voorzien van de toevoeging 

‘digitaal’. Spraakverwarring ligt om de hoek bij het gebruik van deze termen. In dit rapport hanteren 

wij de termen informatie, informatieproduct en  bronmateriaal. In deze paragraaf geven wij aan wat 

wij in de context van dit onderzoek onder deze termen verstaan.  

Een eenduidige definitie van het concept informatie is niet eenvoudig te vinden: informatie is 

immers ‘berucht om zijn vele vormen en betekenissen’.100 Onder informatie verstaan wij gegevens 

waaraan (door interpretatie) een betekenis kan worden gehecht, waardoor deze – vaak in samenhang 

met andere gegevens – kennis kunnen opleveren.101 Deze kennis kan worden gebruikt om beslissingen 

op te baseren.  

Om informatie te kunnen benutten, moet daarvan kennis kunnen worden genomen. In de 

strafvordering kunnen de procesdeelnemers kennisnemen van informatie wanneer gegevens 

besloten liggen in fysieke objecten (bijv. een wapen of een partij drugs) of fenomenen zijn vastgelegd 

(bijv. een getuigenverhoor is op video geregistreerd of geverbaliseerd). Deze fysieke objecten en 

vastgelegde fenomenen waaraan informatie kan worden ontleend, duiden wij aan met de term 

informatieproducten. Terwijl informatie betrekking heeft op de inhoud en betekenis van gegevens, 

gaat het bij informatieproducten om de vorm waarin kennis kan worden genomen van de informatie. 

Dezelfde informatie kan op verschillende manieren worden vastgelegd en dus verschillende 

informatieproducten opleveren.102 

                                                           
100 Floridi 2010/2014, p. 7.  
101 Zie ook het lemma Semantic Conceptions of Information, Stanford Encyclopedia of Philosophy 
https://plato.stanford.edu/entries/information-semantic/ 
102 Wij wijken af van de omschrijving van ’informatieproducten’ die wordt gegeven in het visiedocument: ‘De 
term ‘informatieproduct’ wordt in dit visiedocument gebruikt als verzamelterm voor data, documenten en 
dossiers.’ Zie Naar digitaal werken in de strafrechtsketen 2016 (Visiedocument), p. 27. In deze omschrijving 

https://plato.stanford.edu/entries/information-semantic/
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Procesdossiers bestaan voor een groot deel uit processen-verbaal en deskundigenrapporten. 

Daarin wordt dikwijls een beschrijving of analyse gegeven van informatieproducten. Zo kan een 

zedenrechercheur een beschrijving geven van de samenstelling van een collectie 

kinderpornografische afbeelden en kan een deskundige verklaren dat het in beslag genomen witte 

poeder cocaïne is. In dit rapport gebruiken wij ter aanduiding van de informatieproducten waarop 

processen-verbaal en deskundigenrapporten zijn gebaseerd, de term bronmateriaal.103 Bronmateriaal 

kan zeer divers van aard zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een vingerspoor, een boekhouding, een 

vliegticket of een audiovisuele registratie van een getuigenverhoor. 

Belangrijk is dat in beschrijvingen van bronmateriaal in processen-verbaal niet alles wordt 

beschreven wat de opsporingsambtenaar ziet en hoort, maar een selectie wordt gemaakt van 

informatie die hij van belang acht voor de opheldering van een strafbaar feit. In feite filtert de 

opsporingsambtenaar derhalve de informatie uit het bronmateriaal op basis van een 

relevantiecriterium. Zijn beschrijving en analyse van het geselecteerde materiaal is bovendien tot op 

zekere hoogte subjectief, omdat een andere opsporingsambtenaar in hetzelfde bronmateriaal 

mogelijk iets anders zou waarnemen of dezelfde waarneming anders zou duiden. In hoofdstuk 5 zullen 

wij daarom betogen dat het belangrijk is dat de procesdeelnemers het originele bronmateriaal kunnen 

raadplegen. 

 

De keuze voor de vorm waarin de informatie wordt opgenomen in een dossier – uit welk type 

informatieproduct blijkt de informatie? – kan invloed hebben op de interpretatie van de 

desbetreffende informatie. We proberen dat duidelijk te maken aan de hand van voorbeelden. Een 

foto kan analoog zijn genomen en als afdruk op papier beschikbaar zijn. Een foto kan ook digitaal zijn 

genomen en als bijvoorbeeld jpg.-bestand beschikbaar zijn of als bijlage bij een proces-verbaal zijn 

opgenomen. De keuze voor een bepaalde vorm kan zijn invloed hebben op de kwaliteit van de 

informatie: in dit geval de beeldkwaliteit. Een gefotokopieerde foto zal minder goed van kwaliteit zijn 

dan een originele afdruk. Een in een tekstbestand ingevoegde foto is misschien verkleind of vervormd, 

of heeft een lagere resolutie gekregen. Andersom kan ervoor gekozen zijn om de foto te bewerken, 

waardoor de kwaliteit van het beeld op de foto verbeterd wordt, of er kan zijn ingezoomd op een 

bepaald onderdeel: dezelfde afbeelding kan derhalve verschillende soorten informatie(producten) 

opleveren. En een bewerkte foto kan in een ander formaat  worden opgeslagen. 

 

4.3 Terminologie: gedigitaliseerde en digital born informatieproducten 

 

Al geruime tijd wordt er in de strafrechtketen naar gestreefd dat informatieproducten die ten behoeve 

van de strafvordering worden gegenereerd zoveel mogelijk digitaal beschikbaar komen en het liefst in 

oorsprong digitaal gegenereerd worden.104 In 2016 verwoordde de Minister van Justitie en Veiligheid 

die ambitie als volgt: 

 

                                                           
wordt geen onderscheid gemaakt tussen de gegevens, de vastlegging daarvan en de verzameling ervan. Voor dit 
onderzoek achten wij dat onderscheid van belang. 
103 Een proces-verbaal kan ook alleen een beschrijving bevatten van een fenomeen (bijv. de aanhouding van een 
verdachte) dat niet (op een andere manier) is vastgelegd. In dat geval is geen sprake van bronmateriaal in de 
betekenis die wij aan deze term hechten. 
104 Naar digitaal werken in de strafrechtsketen 2016 (Visiedocument), p. 4. 
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‘Alle informatieproducten worden in digitale vorm gegenereerd (‘digital born’) en vervolgens 

volledig digitaal verwerkt, uitgewisseld, opgeslagen, beheerd en uiteindelijk na afloop van de 

wettelijke bewaartermijn vernietigd. Inbeslaggenomen bewijsmateriaal wordt voor zover 

mogelijk eveneens gedigitaliseerd.’105 

 

Wanneer we spreken van digitale informatieproducten is het essentieel om het onderscheid tussen 

‘gedigitaliseerde’ informatieproducten en digitaal gegenereerd ofwel ‘digital born’ 

informatieproducten in het oog te houden. 

 

Digitaliseren 

In zijn algemeenheid spreekt men van digitaliseren wanneer analoge gegevens worden omgezet in 

een digitale vorm (digitization). Bij digitalisering in de strafrechtspleging wordt van een papieren 

document (bijvoorbeeld een papieren proces-verbaal) een digitaal document gemaakt. Het 

informatieproduct wordt derhalve van het ene (papieren) in het andere (pdf) format gegoten.  

Digitale informatieproducten kunnen ook worden gecreëerd op basis van reeds 

gedigitaliseerde informatie. In dat geval spreekt men uiteraard niet van digitalisering. Digitaliseren 

gebeurt alleen met niet-digitaal beschikbare informatie zoals papieren deskundigenverslagen, 

processen-verbaal, rapporten en op schrift gestelde beslissingen. Een informatieproduct dat niet door 

digitalisering wordt gecreëerd bijvoorbeeld een afbeelding van Googlemaps (een plattegrond en/of 

een afbeelding van Streetview). De persoon die zo’n afbeelding maakt, raadpleegt op zijn computer 

Google maps. Van de html-pagina die hij als zoekresultaat krijgt, maakt hij een screen shot. Dat is een 

plaatje in bijvoorbeeld jpg-formaat. Dat plaatje neemt hij op in de bijlage bij een proces-verbaal, dat 

in Word wordt gemaakt en later in pdf wordt omgezet.106 Deze werkwijze komt overeen met de 

digitalisering van papieren documenten, maar hier is niet sprake van digitalisering, omdat de 

oorspronkelijke bron al digitaal was. Het resultaat is wel een digitaal informatieproduct.  

Omzetting in digitale vorm dan wel bewerking van digitale informatie kent een aantal nadelen. 

Het bergt het risico in zich dat het nieuwe informatieproduct niet voor 100% overeenkomt met het 

oorspronkelijke informatieproduct. Bij het scannen van een papieren document kan immers van alles 

misgaan, waardoor het document niet compleet of niet goed leesbaar is en dat geldt ook voor het 

plakken van een print screen plaatje in een in Word opgemaakt proces-verbaal.107 Daar komt bij dat 

het omzetten van informatieproducten in andere formaten (het scannen van papieren documenten 

of het invoegen van jpg-bestanden in een Word-document) zeer arbeidsintensief is en daardoor 

inefficiënt. 

In de huidige strafrechtspraktijk worden steeds meer zaken die door een rechter worden 

berecht afgehandeld op basis van een procesdossier dat in zijn geheel is gedigitaliseerd voor de officier 

van justitie, de rechters en de (raadsman van de) verdachte. Dat dossier bestaat uitsluitend uit pdf-

documenten en is het resultaat van een digitaliseringsslag. Een groot deel van de documenten betreft 

processen-verbaal, waarvoor een papieren document de basis is. Naast het digitale dossier blijft ook 

een papieren procesdossier voorhanden, waarin de ondertekende processen-verbaal zijn opgenomen. 

                                                           
105 Naar digitaal werken in de strafrechtsketen 2016 (Visiedocument), p. 4. Het woord ‘eveneens’ in de tweede 
zin is overigens ongelukkig gekozen, aangezien in geval van digitalisering (van niet digital born 
informatieproducten) nu juist geen sprake is van documenten die van meet af aan digitaal zijn gegeneerd. 
106 Er bestaan meer mogelijkheden om een html-pagina te exporteren naar een ander bestandsformaat. 
107 Hierbij kan worden gedacht aan slecht leesbare tekst of een document waarvan een pagina omgekeerd is 
gescand. 
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Verwerken van in beslag genomen voorwerpen in informatieproduct 

Soms kunnen ook in beslag genomen voorwerpen en veilig gestelde sporen worden gedigitaliseerd. 

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan in beslag genomen bankafschriften of andere papieren 

documenten. Wanneer daarvan een digitale foto of scan wordt gemaakt, blijft in beginsel alle 

relevante informatie behouden.  

Het is echter mogelijk dat door de digitalisering informatie verloren gaat. Zo kan op grond van 

een foto van een paspoort niet worden vastgesteld of een paspoort vals, vervalst of echt is. Bij niet-

papieren voorwerpen is de kans dat informatie verloren gaat wanneer deze worden gedigitaliseerd, 

nog groter. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan in beslag genomen drugs. Hoewel processen-

verbaal dikwijls foto’s bevatten van de in beslag genomen drugs, kan daarmee niet worden volstaan. 

Er moet immers kunnen worden vastgesteld dat het daadwerkelijk drugs zijn en welk gewicht deze 

hebben.  

Ten aanzien van niet-papieren voorwerpen zijn processen-verbaal en deskundigenrapporten 

met betrekking tot het onderzoek aan de voorwerpen daarom van groot belang. Beslissingen van 

officieren van justitie en rechters worden genomen op basis daarvan en niet op basis van het primaire 

informatieproduct: de drugs zelf. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een in beslag genomen wapen 

waarmee vermoedelijk de dodelijke kogel is afgevuurd, het breekijzer dat vermoedelijk is gebruikt om 

een deur te forceren, etc. Dergelijke voorwerpen kunnen niet anders worden gedigitaliseerd dan dat 

er een foto, video (of bijvoorbeeld een weergave in een VR-omgeving) van wordt gemaakt. Omdat die 

digitalisering niet voldoende is, aangezien daarbij maar een klein deel van de relevante eigenschappen 

kan worden vastgelegd, zal het altijd noodzakelijk blijven dat dit type in beslag genomen voorwerpen 

fysiek bewaard blijft. Alleen op die manier kan (zo nodig) een nader onderzoek of tegenonderzoek 

worden uitgevoerd. Aan in beslag genomen voorwerpen die niet kunnen worden vernietigd nadat zij 

zijn gedigitaliseerd, zal hierna geen aandacht worden besteed. 

 

Digital born of digitaal gegenereerd 

Van ‘digital born’ is sprake wanneer informatieproducten vanaf het begin digitaal worden 

gegenereerd door het gebruik van digitale of computertechnologie. Het digital born-uitgangspunt 

wordt in de huidige strafrechtspraktijk nog niet of niet consequent toegepast. Processen-verbaal 

worden heden ten dage weliswaar dikwijls digitaal gegenereerd (bijvoorbeeld in pdf of Word), maar 

vervolgens worden deze documenten vaak geprint, met pen ondertekend door de verbalisant (natte 

handtekening) en daarna opnieuw gescand. Er is dan (weliswaar in tweede instantie, maar toch weer) 

sprake van een gedigitaliseerd document.  

Bij ‘digital born’ worden schriftelijke documenten, zoals processen-verbaal of rapporten, 

beslissingen en andere documenten die in het kader van de opsporing, vervolging, berechting of 

tenuitvoerlegging worden geschreven, niet alleen in digitale vorm opgesteld maar ook digitaal 

ondertekend. Dat heeft vooral een efficiëntievoordeel: documenten hoeven niet langer te worden 

geprint, ondertekend met een natte handtekening en gescand, hetgeen veel overbodig werk 

voorkomt en bepaalde processen sneller doet verlopen.108  

Praktische obstakels ten aanzien van het digital born informatieproduct en het digital born 

dossier, als verzameling van die producten, zijn er, kortom, niet of nauwelijks. Fundamentelere 

                                                           
108 Jaarverslag De Rechtspraak 2016, p. 9: ‘Als er in een lopend onderzoek snel toestemming moet worden 
gevraagd voor een extra telefoontap, hoeft de motoragent niet meer met een proces-verbaal onder de arm naar 
de rechter-commissaris.’ 
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bezwaren om te kunnen werken met digital born informatieproducten hebben echter langere tijd in 

de weg gestaan aan de invoering ervan. Die bezwaren hingen nauw samen met de eisen van 

betrouwbaarheid, authenticiteit en de borging van integriteit van de digital born informatieproducten. 

Voor het gebruik van digitale informatieproducten wordt het noodzakelijk geacht dat 

opsporingsambtenaren en anderen die documenten opstellen, hun documenten met een 

elektronische handtekening kunnen ondertekenen.109 De elektronische handtekening werd gezien als 

een randvoorwaarde sine qua non voor de digitalisering van de strafrechtpleging.  

In de volgende paragraaf gaan we kort in op de Wet digitale processtukken Strafvordering. Dit 

nieuwe wettelijke kader heeft de elektronische handtekening mogelijk gemaakt en regels 

geformuleerd over de integriteit van het digital born processtuk.110 Verder bespreken we recente 

jurisprudentie die samenhangt met de digitalisering van de informatiehuishouding binnen de 

strafrechtketen, meer in het bijzonder met het gebruik van de elektronische handtekening en het 

digitale dossier. In twee recente pilotzaken stelde de Rechtbank Rotterdam vast dat de digital born en 

digitaal ondertekende processen-verbaal in een digital born dossier konden worden gebruikt voor het 

bewijs. 

 

4.4  Wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot digitale stukken en de elektronische 

handtekening 

 

In de Contourennota met betrekking tot de modernisering van het Wetboek van Strafvordering werd 

aangegeven dat de elektronische handtekening een essentiële voorwaarde vormde voor de 

‘facilitering van een digitaal strafrecht’.111 De Minister van Veiligheid en Justitie gaf destijds aan:  

 

‘Om volledig recht te kunnen doen aan de beleidsdoelstellingen van het programma VPS is 

modernisering van het Wetboek van Strafvordering nodig, omdat onderdelen van het 

wetboek onvoldoende rekening houden met nieuwe technieken of onnodige en vermijdbare 

lasten veroorzaken. Het probleem van nieuwe technieken doet zich onder andere voor bij de 

digitalisering van de strafrechtspleging, waarbij het procesdossier in elektronische vorm wordt 

verwerkt en niet is voorzien in de mogelijkheid van het elektronisch ondertekenen van 

stukken.’112 

 

In de mogelijkheid om stukken elektronisch te ondertekenen wordt sinds 1 december 2016 voorzien 

met de Wet digitale processtukken Strafvordering en het Besluit digitale stukken Strafvordering. Deze 

maken het mogelijk dat stukken in louter digitale vorm (digital born) worden gecreëerd en in de 

strafrechtketen digitaal worden uitgewisseld. De wet en het besluit bieden daarvoor de 

randvoorwaarden ‘met het oog op, onder meer, een betrouwbaar proces van authenticatie en 

ondertekening en de waarborging van integere processtukken’.113 Bij de behandeling van het 

                                                           
109 Rb. Rotterdam 3 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:8531. 
110 Zie Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het 
gebruik van elektronische processtukken (Wet digitale processtukken Strafvordering): in werking getreden met 
ingang van 1 december 2016. Zie ook Kamerstukken II 2014/15, 34090, 3 (MvT), p. 4. Dit wetsvoorstel bevat een 
grondslag voor een nadere regeling bij algemene maatregel van bestuur voor het ondertekenen of waarmerken 
van elektronische processtukken met behulp van een elektronische handtekening. 
111 Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278 (Contourennota), p. 4. 
112 Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278 (Contourennota), p. 1. 
113 Kamerstukken II 2014/15, 34090, 6, p. 6. 
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wetsvoorstel Digitale processtukken Strafvordering benadrukte de minister dat met deze nieuwe 

wettelijke regeling een eerste stap naar het volledig digitaal werken in de strafrechtketen werd 

gezet.114 

 

Wet digitale processtukken Strafvordering en het Besluit digitale stukken Strafvordering 

Met de op 1 december 2016 in werking getreden Wet digitale processtukken Strafvordering115 werd 

beoogd ‘het gebruik van digitale processtukken te faciliteren en te kanaliseren’.116 Daartoe bevatte de 

wet drie regelingen. Ten eerste een regeling voor de integriteit van processtukken in elektronische 

vorm. Ten tweede een regeling voor het elektronisch ondertekenen van processtukken. En ten derde 

een regeling voor het langs elektronische weg doen van aangifte, indienen van verzoeken, schrifturen 

en klaagschriften, instellen van rechtsmiddelen en kennisnemen van processtukken waartoe een 

webportaal zou worden ingericht. Gelijktijdig met de Wet digitale processtukken Strafvordering trad 

het Besluit digitale processtukken Strafvordering in werking, waarin uitwerking werd gegeven aan een 

aantal wettelijke bepalingen.117 Ook werd met ingang van dezelfde datum het Besluit processtukken 

in strafzaken gewijzigd.118 

 

Elektronische handtekening 

Het Wetboek van Strafvordering bevat de grondslag voor een nadere regeling bij algemene maatregel 

van bestuur voor het ondertekenen of waarmerken van elektronische processtukken met behulp van 

een elektronische handtekening. De omschrijving van de elektronische handtekening (in artikel 138e 

Sv) luidt:  

 

‘Onder een elektronische handtekening wordt verstaan een handtekening die bestaat uit 

elektronische gegevens die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere 

elektronische gegevens en die worden gebruikt door de ondertekenaar om te 

ondertekenen’.119  

 

In artikel 138f Sv wordt de ‘natte handtekening’ gelijkgesteld aan de elektronische handtekening. Het 

artikel luidt:  

 

‘Onder ‘getekend of ondertekend’ (…) wordt mede verstaan een ondertekening (…) met een 

elektronische handtekening die voldoet aan de bij of krachtens algemene maatregel van 

bestuur te stellen eisen ten aanzien van in elk geval het betrouwbaarheidsniveau van 

authenticatie’. 

                                                           
114 De regeling was ook van belang ‘voor het mogelijk maken van de uitvoering van de verdere digitalisering in 
de strafrechtketen door verschillende programma’s die vallen onder de noemer VPS’. De minister noemde 
daarbij: Digitaal werken in de strafrechtketen (DWS), het project Mobiel effectiever op straat (MEOS), Kwaliteit 
en innovatie-deelprogramma straf (KEI-straf), het programma Zo Spoedig, Slim, Samen, Selectief, Snel en 
Samenlevingsgericht Mogelijk (ZSM) en het project Betere Opsporing door Sturing op Zaken (BOSZ). 
Kamerstukken II 2014/15, 34090, 6, p. 6. 
115 Wet van 17 februari 2016, Stb. 2016/90, in werking getreden op 1 december 2016 (Besluit van 15 november 
2016, Stb. 2016/432). 
116 Kamerstukken II 2014/15, 34090, 3, p. 1. 
117 Besluit van 6 oktober 2016, Stb. 2016/359. 
118 Besluit van 15 december 2011, Stb. 2016/602. 
119 Zie ook Kamerstukken II 2014/15, 34090, 3, p. 4. 
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Waarborg integriteit, authenticiteit 

De integriteit van de elektronische handtekening wordt geregeld in artikel 149a, derde lid van het 

Wetboek van Strafvordering: ‘Van een processtuk in elektronische vorm kan de integriteit worden 

nagegaan doordat iedere wijziging daarvan kan worden vastgesteld’. In de Memorie van Toelichting 

bij de Wet digitale processtukken Strafvordering wordt opgemerkt dat in deze bepaling wordt 

geregeld dat een processtuk in elektronische vorm gelijk wordt gesteld aan een ‘schriftelijk 

processtuk’.120 Digitale stukken die niet voldoen aan de eis dat wijzigingen kunnen worden vastgesteld, 

lijken derhalve niet als processtuk te mogen worden aangemerkt en dus ook niet aan het bewijs te 

mogen meewerken.  

Dat lijkt een te strenge eis te zijn. Zo kan van een e-mailbericht dat is doorgestuurd aan justitie 

niet worden vastgesteld dat de inhoud ervan niet is gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke 

bericht. Die enkele omstandigheid zou ertoe leiden het e-mailbericht niet als processtuk zou mogen 

worden aangemerkt. Dat is opmerkelijk, aangezien een print van het e-mailbericht zonder meer als 

processtuk in een papieren dossier zou mogen worden opgenomen. Aan papieren processtukken 

wordt immers niet de eis gesteld dat deze niet gewijzigd mogen zijn. Uiteraard is het ook ten aanzien 

van papieren processtukken van groot belang dat daarmee niet is geknoeid, maar ten aanzien van 

papieren processtukken wordt de beoordeling van de betrouwbaarheid en de daarmee 

samenhangende selectie van bewijsmateriaal overgelaten aan de feitenrechter. Wij zijn van opvatting 

dat dit ook ten aanzien van digitale processtukken het geval zou moeten zijn. Op grond van de huidige 

wettelijke regeling, die uitsluitend lijkt te zijn gecreëerd in verband met digitale stukken die door de 

overheid worden opgemaakt en worden voorzien van een elektronische handtekening of 

waarmerking,121 valt teveel potentieel bewijsmateriaal buiten de boot. 

 De nadere eisen van authenticatie, associatie en validatie die aan de elektronische 

handtekening worden gesteld zijn geregeld in artikel 6 lid 1 van het Besluit digitale stukken 

Strafvordering, dat luidt: 

 

‘De elektronische handtekening, bedoeld in artikel 138e van de wet, met behulp van een 

middel als bedoeld in artikel 5, voldoet aan de volgende eisen: 

a. de ondertekenaar heeft zich geauthentiseerd met behulp van een middel dat voldoet aan 

de eisen, gesteld in artikel 5,122 en 

b. de gegevens waaruit de elektronische handtekening bestaat zijn op zodanige wijze 

verbonden aan de elektronische gegevens waarop deze betrekking heeft, dat de identiteit van 

de ondertekenaar, het moment van ondertekening en elke wijziging na ondertekening van de 

gegevens kan worden vastgesteld.’ (onze onderstreping) 

                                                           
120 Kamerstukken II 2014/15 34090, 3, p. 21. De term ‘schriftelijk processtuk’ is wat ongelukkig gekozen, omdat 
zowel digitale als papieren processtukken schriftelijke stukken zijn wanneer daarin geschreven tekst voorkomt. 
121 In Kamerstukken II 2014/15 34090, 3, p. 32 wordt als voorbeeld de digitale akte van het instellen een 
rechtsmiddel genoemd. Op p. 48 wordt een aantal andersoortige documenten genoemd waarvan de integriteit 
moet kunnen worden vastgesteld aan de hand van de vraag of wijzigingen zijn aangebracht. 
122 Dat wil zeggen: 1) het middel is uitgegeven door de overheid of een onder toezicht van de overheid staande 
organisatie, 2) het middel gaat uit van een tweefactorauthenticatie of hoger en 3) het middel is aangewezen 
door de bevoegde instanties. Wat betreft het ondertekenproces wijst de wetgever op drie mogelijkheden. Een 
verlener van een vertrouwensdienst (certificaatdienstverlener) kan worden ingeschakeld. Eigen 
bedrijfsmiddelen en voorzieningen kunnen worden ontwikkeld en gebruikt. Ook een combinatie van beide is 
mogelijk. 
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In artikel 6 lid 2 van het Besluit digitale stukken Strafvordering is de tablethandtekening nader 

geregeld.  

 

‘De elektronische handtekening, bedoeld in artikel 138e van de wet, zijnde een 

handgeschreven handtekening op een elektronische gegevensdrager, voldoet aan de 

volgende eisen: a. de ondertekening heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van of wordt 

gedaan door: een rechter of griffier, of de bevoegde ambtenaar (…) en b. de biometrische of 

grafische handtekening is op zodanige wijze aan de elektronische gegevens waarop zij 

betrekking heeft verbonden dat het moment van ondertekening en elke wijziging na 

ondertekening van de elektronische gegevens kan worden vastgesteld.’ 

 

Een toepassing van deze wettelijke regeling is het project rond de aangifte-app voor woninginbraken 

(AWI-MEOS). Mobiel elektronisch aangifte doen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwe 

manier van digitaal ondertekenen, heeft vooral een praktisch nut en tijdbesparend effect. Dit blijkt uit 

wat een van onze respondenten van de politie vertelde over de huidige, niet-elektronische procedure 

van aangifte doen: ‘Een aangifte wordt in het systeem opgenomen en die wordt dan geprint. Dan gaan 

ze terug naar de aangever en die zet dan een handtekening. Dan gaan ze weer terug naar het bureau 

waar de aangifte wordt gearchiveerd. Ik werk in een buitengebied en daar zijn ze echt in staat om in 

Abcoude een aangifte op te nemen en naar bureau Maarssen te gaan om het uit te tikken en dan weer 

terug naar de melder om een handtekening te halen en dan wordt het gearchiveerd.’  

Naast deze tijdsbesparing en efficiencywinst vond met de wijziging van het Wetboek van 

Strafvordering ook een veel wezenlijkere wijziging plaats. Met de inwerkingtreding van de Wet digitale 

processtukken Strafvordering werden in essentie immers documenten in papieren vorm en 

documenten in digitale (elektronische) vorm gelijk en gelijkwaardig verklaard, zo werd ook benadrukt 

in het visiedocument ‘Naar digitaal werken in de strafrechtketen’.123 

 

Jurisprudentie: digitale stukken, elektronische handtekening, digitaal dossier 

In 2017 en 2018 zijn het wettelijke kader en de hierboven geschetste concrete toepassingen ervan 

door de rechter getoetst. In de Rechtbank Rotterdam hebben inmiddels twee pilot-zaken gediend 

waarin voor het eerst gebruik werd gemaakt van een dossier dat volledig digitaal door de politie aan 

het OM was aangeboden. In beide zaken had het dossier de hele route door de keten, van politie via 

OM tot rechtbank, in digitale vorm afgelegd.124 De stukken in de dossiers die door de politie waren 

aangeleverd aan het openbaar ministerie waren daartoe volledig digitaal ondertekend.125 In de eerste 

                                                           
123 Kamerstukken II 2014/15, 34090, nr. 3 (MvT), p. 6. Naar digitaal werken in de strafrechtsketen 2016 
(Visiedocument), p. 20. 
124 Rb. Rotterdam 3 november 2017 (ECLI:NL:RBROT:2017:8531) en Rb. Rotterdam 20 december 2018, 
ECLI:NL:RBROT:2018:10537. 
125 Rb. Rotterdam 3 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:8531, r.o. 4.3.1. Zo beschrijft zij hoe in het 
ondertekeningsproces een procedure is ingebouwd waarmee de politieambtenaar zichzelf moet aanmelden 
voorafgaand aan de ondertekening. Op die manier wordt de identiteit van de ondertekenaar en het moment 
van ondertekenen bijgehouden. Deze worden onder de handtekening zichtbaar. Ook houdt het gebruik van het 
digitale politiedossier in dat het politiedossier volledig digitaal wordt verzonden vanuit de politie naar het 
openbaar ministerie. Eerder bestond het politiedossier uit een pdf-bestand met daarin scans van een papieren 
dossier, nu is het politiedossier een pdf-bestand dat zonder tussenkomst van papier is opgemaakt, aldus de 
Rechtbank Rotterdam. 
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zaak hadden zowel verbalisanten als de andere betrokkenen voor de ondertekening van de processen-

verbaal gebruik gemaakt van een tablethandtekening.126 In de tweede zaak hadden de verbalisanten 

(vrijwel) alle processen-verbaal ondertekend door middel van een ‘generieke elektronische 

handtekening’. In beide zaken werd gewerkt met digital born dossiers die dus uitsluitend in digitale 

vorm bestonden zonder een papieren origineel. 

 

Rechtbank Rotterdam 3 november 2017127  

In deze pilot-zaak ging het om een beschuldiging van huiselijk geweld.128 In de zaak werden aan de 

rechtbank twee noviteiten omtrent het digitaal dossier ter beoordeling voorgelegd. Ten eerste hadden 

zowel de verbalisanten als de andere betrokkenen de processen-verbaal ondertekend middels een 

zogenoemde tablet-handtekening. Deze procedure wordt in het vonnis (summier) toegelicht (een 

ondertekenaar van een proces-verbaal tekent éénmaal op de tablet en kan dan aanwijzen op welke 

plaatsen in dat specifieke proces-verbaal de handtekening wordt gezet).129 En ten tweede was het 

betreffende dossier digital born, dus vanaf het begin opgemaakt als een pdf-bestand (waar eerder het 

politiedossier bestond uit een pdf-bestand, opgebouwd uit de scans van een papieren dossier). Het 

digitale politiedossier was volledig digitaal verzonden vanuit de politie naar het OM, waarna het 

procesdossier vanuit het OM digitaal was verzonden aan de rechtbank. Dat laatste was, zo merkte de 

rechtbank op, overigens niet nieuw, aangezien dat systeem al geruime tijd werkt.130  

De verdachte in deze zaak werd vrijgesproken, waarbij overigens geen rol speelde dat het hier 

een zaak betrof met een digitaal procesdossier. De vrijspraak werd gebaseerd op een weging van 

bewijsmiddelen uit het dossier. Hoewel, uiteraard, één individuele strafzaak – en zeker eentje waarin 

om inhoudelijke redenen vrijspraak volgde – niet voldoende is voor een integrale en uitputtende 

beoordeling van de werking van het digitale procesdossier, zo werd benadrukt, maakte de Rechtbank 

Rotterdam toch enkele opmerkingen ten aanzien van de nieuwe werkwijze. 

Die opmerkingen betroffen onder meer de benaming van het digitale procesdossier. De 

rechtbank merkte op dat de benaming Digitaal Procesdossier verwarrend zou kunnen werken. De term 

wordt immers gebruikt voor het dossier dat door de politie wordt aangeleverd, alsook voor het 

procesdossier zoals dat tijdens het onderzoek ter terechtzitting wordt gehanteerd en dat naast het 

politiedossier ook vele andere stukken bevat (dagvaarding, rapportages, justitiële documenten). De 

rechtbank stelde voor om een onderscheid te maken tussen de term ‘digitaal politiedossier’ (DPD) 

voor hetgeen de politie aanlevert en de term ‘(digitaal) procesdossier’ voor hetgeen het openbaar 

ministerie aanlevert voor de zitting.131 

                                                           
126 De tablethandtekening is uit het MEOS-project voortgekomen (mondelinge mededeling respondent), zie ook 
Kamerstukken II 2014-2015, 34090, nr. 6, p. 23-25. 
127 Rb. Rotterdam 3 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:8531. 
128 Normaal gesproken zou deze zaak zijn voorgelegd aan de politierechter. De zaak werd echter aan de 
meervoudige kamer voorgelegd in het kader van de pilot die in het arrondissement werd uitgevoerd in verband 
met het gebruik van een digitaal procesdossier. In casu is de rechter gevraagd zich in de sleutel van de 
bewijsvraag te buigen over de vraag in hoeverre het aangeleverde dossier bruikbaar was om oordelen op te 
baseren.  
129 Rb. Rotterdam 3 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:8531, r.o. 4.3.5. 
130 R.o. 4.3.1. 
131 Een respondent (dossiervormer bij de politie) meldde dat een voorstel voorligt om het politiedossier DPPD 
te gaan noemen: het digitale politieprocesdossier. 
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Reden tot zorg omtrent de integriteit en de veiligheid van de tablethandtekening had de 

rechtbank naar eigen zeggen niet. Er werd gebruik gemaakt van hashwaarden132 waardoor de 

documenten (processen-verbaal) na ondertekening redelijkerwijze niet meer konden worden 

gewijzigd. Het opslaan van een gewijzigde versie van een document genereert immers een nieuwe 

hashwaarde die erop duidt dat het document gewijzigd is, aldus de rechtbank.  

De procedure voor doorzending van het dossier vanuit de politie naar het Openbaar Ministerie 

leidde in deze pilotzaak evenmin tot verdere vragen of opmerkingen van de rechter. Voor de digitale 

verzending van het dossier vanuit de politie naar het Openbaar Ministerie (om vanuit het OM aan de 

rechtbank aangeleverd te worden) was een – in het vonnis verder niet gespecificeerde – koppeling 

gemaakt tussen de politie-omgeving en de OM-omgeving. Deze koppeling was voorzien van een 

elektronische beveiliging volgens de EBV-standaard (Elektronisch Berichten Verkeer) van justitie die 

wordt beheerd door Justid. 

 

Rechtbank Rotterdam 20 december 2018 133 

In de tweede pilotzaak stond de verdachte van winkeldiefstal terecht. Ook hier was gewerkt met een 

digitaal politiedossier (DPD) en hadden de verbalisanten vrijwel alle processen-verbaal ondertekend 

door middel van een generieke elektronische handtekening. De politierechter in deze zaak heeft – 

naast de inhoudelijke beoordeling van de strafzaak – ambtshalve beoordeeld in hoeverre het aldus 

aangeleverde dossier voldoende waarborgen bood met betrekking tot de authenticiteit van de 

processen-verbaal. 

Het vonnis beschrijft in grote lijnen hoe de elektronische ondertekening in zijn werk gaat. Aan 

de verbalisant is persoonlijk (‘op de persoon’) een mobiele telefoon verstrekt die voorzien is van twee 

wachtwoorden. Dit zijn een toestelwachtwoord (voor de telefoon zelf) en een wachtwoord om de 

beveiligde werkomgeving te gebruiken (om in te loggen op het systeem). Beide inloggegevens zijn 

alleen bekend bij de verbalisant zelf. Met behulp van de telefoon kan de verbalisant gebruik maken 

van de generieke tekenvoorziening (de ‘onderteken-app’), die is aangesloten op het DPD-systeem. 

Deze aansluiting op het DPD en de generieke tekenvoorziening tezamen waarborgen dat de 

ondertekening uitsluitend door de verbalisant zelf kan zijn gedaan en dat er niet ‘per ongeluk’ kan 

worden ondertekend. Anderen (verdachten en getuigen) kunnen het proces-verbaal ondertekenen 

door op de diensttelefoon een tablet-handtekening te zetten. Binnen het DPD-systeem zijn 

voorzieningen ingebouwd die moeten waarborgen dat de elektronische handtekening en de 

tablethandtekening onlosmakelijk zijn verbonden met het proces-verbaal dat is ondertekend en dat 

na de ondertekening niets meer aan het document is veranderd.134 

De rechter stelt vast dat de beschreven procedure in het algemeen voldoende waarborgen 

bevat om eventueel onbevoegd ondertekenen te voorkomen. Hij merkt op dat voor de gevallen 

waarin de bevoegdheid van een verbalisant om te ondertekenen wordt betwist, het goed zou zijn als 

de rechter – bijvoorbeeld door te klikken op een hyperlink in het document – meteen die bevoegdheid 

kan controleren aan de hand van een database. De politierechter merkt echter op dat dit vraagstuk 

van de tekenbevoegdheid bij papieren dossiers zelden of nooit problemen geeft. Er wordt altijd van 

uitgegaan dat degene die een natte handtekening zet, daartoe bevoegd is en dat die handtekening 

                                                           
132 Een hashwaarde is een getal op basis van de gegevens die een document bevat. Door aanpassing van 
document verandert de hashwaarde. 
133 Rb. Rotterdam 20 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10537.  
134 Rb. Rotterdam 20 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10537, r.o. 3 (Waardering van het bewijs). 
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dan ook daadwerkelijk door diezelfde verbalisant is gezet. De rechtbank oordeelt dat de digitaal 

ondertekende processen-verbaal uit het dossier kunnen worden gebruikt voor het bewijs.135  

 

Na deze tweevoudige rechterlijke toets van het gebruik van digitale informatieproducten voorzien van 

elektronische handtekeningen en het gebruik van het digitale dossier en de digitale versturing ervan 

‘door de keten heen’ lijkt niets meer in de weg te hoeven staan aan een verdere uitrol ervan. 

 

4.5 Bronmateriaal en informatieproducten in de toekomst 

 

Aan het einde van dit hoofdstuk wijden we een korte beschouwing aan mogelijke nieuwe 

technologieën in 2033 die een groot scala aan nieuwe soorten en vormen van digitale gegevens 

opleveren. Op het eerste gezicht ligt het voor de hand te veronderstellen dat deze nieuwe 

technologieën ook nieuwe soorten informatieproducten zouden opleveren en zo een ingrijpend effect 

op de aard en de vorm van het dossier zouden hebben.  

 
Nieuwe digitale technologieën 

 

Technologieën 2033 
 

1. Grootschalige gegevensverwerking, Big data, Advanced data analytics, data-analyse door de 

politie 

2. Cloud computing, edge computing 

3. Het ‘Internet van Alles’, Internet of Things, sensoren, intelligent things 

4. Kunstmatige intelligentie, AI, robotisering 

5. Distributed ledger-technologie (Blockchain), logging met behulp van public ledger door de politie 

6. Virtual, augmented en mixed reality, virtuele werelden, immersive experience, VR/AR in de 

rechtszaal 

7. (body-)Camerabeelden, film- en geluidsmateriaal, beeldverbetering, reconstructie obv van 

beelden/taps 

8. You Tube, social media, open bronnen 

9. Conversational platforms, Real Time Translation (Google Translate, Microsoft) 

10. DNA 

11. Biometrie 

 

Bovenstaande lijst van nieuwe technologieën is in hoofdzaak gebaseerd op de opsomming van 

technologieën zoals die staat beschreven in het rapport van de Commissie 

Modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk (Commissie-Koops). Hier vinden we een 

vrij complete inventarisatie van de belangrijkste (nieuwe) digitale technologieën die binnen afzienbare 

tijd de samenleving en ook de opsporing (en daarmee de samenstelling van het strafdossier) 

onherroepelijk gaan beïnvloeden.136 In de gesprekken die we hebben gevoerd met deskundigen op dit 

terrein passeerden deze voorbeelden van nieuwe digitale technologieën eveneens de revue, evenals 

                                                           
135 Rb. Rotterdam 20 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10537, r.o. 3 (Waardering van het bewijs). 
136 Rapport Commissie-Koops 2018, p. 16 e.v. 
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in de talrijke voorspellende lijstjes van nieuwe, digitale technologieën die door verschillende bedrijven 

jaarlijks worden gepubliceerd.137 Wij hebben de lijst aangevuld met enkele voorbeelden uit ons eigen 

toekomstscenario dat in hoofdstuk 7 wordt beschreven.  

Deze digitale technologieën zullen in 2033 waarschijnlijk dermate ingeburgerd zijn dat zij ook 

hun weerslag hebben op het uiterlijk en de vorm van de strafrechtelijke informatieproducten. De 

brede toepassing ervan in het dagelijkse leven en in het bijzonder binnen de opsporing zorgt ervoor 

dat de vorm waarin bewijsmiddelen en informatieproducten zich aandienen niet beperkt zal blijven 

tot audio- en video-materiaal (zoals nu wordt aangenomen), maar veel gevarieerder zal zijn.  

Verrassend genoeg stellen wij (en stelden ook onze respondenten) vast dat ondanks de 

ontwikkeling en inburgering van deze technologische mogelijkheden in 2033, de vorm van de 

informatieproducten daar niet wezenlijk door zal worden beïnvloed. De geïnventariseerde 

technologieën leveren immers voornamelijk data-bestanden op, bestanden die zijn in te zien of uit te 

luisteren, zo bevestigen ook de diverse respondenten die we hierover hebben geraadpleegd. 

Informatieproducten anno 2033 zullen daarom niet wezenlijk verschillen van de voorbeelden die we 

momenteel al kennen. 

Bepaalde nieuwe informatieproducten zullen zich manifesteren in nieuwe bestandsformaten. 

Voor de ontsluiting (raadpleging) van deze producten zal dan hoogstwaarschijnlijk specifieke software 

nodig zijn. De manier waarop de betrokken actoren in de strafrechtketen kennisnemen van deze 

informatie zal echter niet wezenlijk verschillen van de manier waarop op dit moment 

informatieproducten, zoals audiovisuele bestanden, kunnen worden geraadpleegd. Slechts één van 

de respondenten ging verder door te suggereren dat dossiers in het jaar 2033 enkel nog zouden 

bestaan uit een verzameling woorden. Deze woorden zouden naar zijn idee fungeren als titelkopjes of 

linkjes die de gebruiker toegang zouden bieden tot op een server opgeslagen materiaal. 

 

4.6 Deelconclusie 

 

In dit hoofdstuk stond de vraag centraal welke typen digitale informatieproducten op dit moment en 

over vijftien jaar beschikbaar zijn. Om die vraag te beantwoorden zijn allereerst de termen informatie, 

informatieproduct en bronmateriaal gedefinieerd.  

Onder informatie verstaan wij gegevens waaraan (door interpretatie) een betekenis kan 

worden gehecht, waardoor deze – vaak in samenhang met andere gegevens – kennis kunnen 

opleveren. Deze kennis kan worden gebruikt om beslissingen op te baseren. Om informatie te kunnen 

benutten, moet daarvan kennis kunnen worden genomen. In de strafvordering kunnen de 

procesdeelnemers kennisnemen van informatie wanneer gegevens besloten liggen in fysieke objecten 

(bijv. een wapen of een partij drugs) of fenomenen zijn vastgelegd (bijv. een getuigenverhoor is op 

video geregistreerd of geverbaliseerd). Deze fysieke objecten en vastgelegde fenomenen waaraan 

informatie kan worden ontleend, duiden wij aan met de term informatieproducten. Sommige 

informatieproducten, in het bijzonder processenverbaal en deskundigenverslagen, houden een 

beschrijving en/of analyse van andere informatieproducten in. Het informatieproduct waarop een 

proces-verbaal of deskundigenrapport is gebaseerd, noemen wij het bronmateriaal. 

 

                                                           
137 Zo identificeert Gartner jaarlijks een Top 10 Strategic Technology Trends, waarbij strategische trends wordt 
gedefinieerd als technologieën met een ‘significant disruptive potential’ voor de komende vijf jaar. Zie ook 
https://www.forbes.com/sites/peterhigh/2017/10/04/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-
2018/#332eb1426154.  

https://www.forbes.com/sites/peterhigh/2017/10/04/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018/#332eb1426154
https://www.forbes.com/sites/peterhigh/2017/10/04/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018/#332eb1426154
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De term digitalisering heeft twee betekenissen. In de eerste plaats betreft deze term de 

omzetting van niet-digitaal materiaal naar een digitaal formaat. In de tweede plaats wordt de term 

digitalisering gebruikt ter aanduiding van de ontwikkeling dat verwerkingen van informatieproducten 

worden ondersteund en kan worden uitgevoerd door computers. 

Er kunnen gedigitaliseerde en digitaal gecreëerde (of digital born) informatieproducten 

worden onderscheiden. Een randvoorwaarde om digital born informatieproducten mogelijk te maken 

is het gebruik van de elektronische handtekening. Alleen dan is immers het uitprinten en scannen van 

informatieproducten en dossiers die van een (natte) handtekening moeten worden voorzien, 

overbodig. De Wet digitale processtukken Strafvordering en het Besluit digitale stukken Strafvordering 

hebben het gebruik van de elektronische handtekening mogelijk gemaakt. De Rechtbank Rotterdam 

heeft deze wijze van ondertekening getoetst en vastgesteld dat deze voldoende waarborgen biedt 

voor de authenticiteit en betrouwbaarheid van het digitale informatieproduct en daarmee voor het 

digital born dossier. Ook bij de doorzending van dit digitale dossier vanuit de politie naar het Openbaar 

Ministerie konden geen problemen worden vastgesteld. 

Waar op dit moment om allerlei redenen dikwijls een vertaalslag wordt gemaakt van het 

bronmateriaal naar het informatieproduct, zal dat met de introductie van het digitale dossier steeds 

minder noodzakelijk zijn. Middels linkjes in het dossier zal dan immers het bronmateriaal dat nu aan 

de basis ligt van de digitale informatieproducten direct en door alle betrokkenen in de 

strafrechtpleging kunnen worden geraadpleegd. De hoofdzakelijk praktische bezwaren tegen 

ontsluiting van het bronmateriaal voor alle actoren in de strafrechtketen die door sommigen worden 

geopperd, zijn vrij eenvoudig op te lossen.  

De opkomst van nieuwe technologieën zal in potentie een scala aan nieuw bronmateriaal met 

mee brengen. Onze inschatting, mede gebaseerd op de gesprekken met onze respondenten, is dat de 

vorm waarin deze nieuwe informatiesoorten zich zullen manifesteren in het dossier en daarmee in de 

informatiehuishouding van de strafrechtketen niet wezenlijk zal verschillen van de vorm van de 

informatieproducten anno 2019. 
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5 Dossiervorming en kennisneming van strafvorderlijk relevante 

informatieproducten 
 

5.1 Inleiding 

 

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de verwerking van informatieproducten in dossiers en op de 

kennisneming van informatieproducten door de personen die bij de strafvordering betrokken zijn. 

Daarbij zal de volgende deelvraag worden beantwoord: 

 

Hoe vindt strafvorderlijke dossiervorming plaats en hoe wordt kennis genomen van 

informatieproducten die voor de strafvordering relevant zijn in 2019 en in de toekomst? 

 

Dossiervorming en kennisneming van informatieproducten uit een dossier zijn sterk met elkaar 

verbonden. Zo wordt de wenselijke inrichting van het dossier mede bepaald door de wijze waarop van 

het dossier kennis moet kunnen worden genomen. Ook moet de verdediging kennis kunnen nemen 

van een processtuk wanneer dat in het procesdossier is opgenomen. Dossiervorming en kennisneming 

gaan echter niet steeds gelijk op. Zo is het naar huidig recht denkbaar dat bepaalde 

informatieproducten zich niet in het procesdossier bevinden, maar de verdediging daar wel kennis 

van moet kunnen nemen. Ook brengt het bestaan van een procesdossier niet met zich dat een ieder 

die bij de desbetreffende rechtszaak is betrokken kennis mag nemen van het gehele dossier. De mate 

waarin betrokkenen kennis mogen nemen van de inhoud van het procesdossier hangt samen met het 

doel waarvoor de betrokkene informatieproducten nodig heeft. Waar de rechter, de officier van 

justitie, de verdachte en zijn raadsman moeten kunnen beschikken over het gehele procesdossier, is 

dat niet noodzakelijk voor de taakuitoefening van bijvoorbeeld de reclassering of de raad voor de 

kinderbescherming of voor het effectief uitoefenen van slachtofferrechten. 

 In dit hoofdstuk worden de situaties in 2019 en in 2033 in aparte paragrafen behandeld. Ten 

aanzien van de dossiervorming betreft dit § 5.3 en 5.4. Ten aanzien van de kennisneming van 

strafvorderlijk relevante informatieproducten betreft het § 5.5 en 5.6. 

 

5.2 Wat is een dossier? 

 

Iedere bij de strafrechtspleging betrokken organisatie heeft haar eigen informatiehuishouding. 

Organisaties maken gebruik van informatiesystemen, die zijn ingericht conform hun eigen behoeften.  

Veel organisaties maken gebruik van dossiers. Dat zijn gestructureerde verzamelingen 

informatieproducten die op grond van bepaalde criteria met een bepaald doel worden aangelegd. Een 

dossier kan bijvoorbeeld worden aangelegd op grond van een incident, een procedure of een persoon. 

Zo zullen bij een opsporingsonderzoek informatieproducten kunnen worden gegroepeerd rond een 

geconstateerd strafbaar feit. Wordt een procesdossier samengesteld ten behoeve van de berechting 

van een verdachte, dan zullen informatieproducten met betrekking tot verschillende incidenten 

waarmee een verdachte in verband wordt gebracht, kunnen worden opgenomen. 

Bij dossiers die door opsporingsinstanties, het openbaar ministerie en de gerechten worden 

gebruikt, is het uiteindelijke doel om strafvorderlijke beslissingen te nemen en om de verdediging en 

andere betrokkenen in staat te stellen hun rechten effectief uit te oefenen. Bij beslissingen kan 

worden gedacht aan het besluit een bepaald dwangmiddel toe te passen of daarvoor een machtiging 
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te geven, de vervolgingsbeslissing en de beslissing of de verdachte het ten laste gelegde feit heeft 

begaan. Bij de uitoefening van rechten kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het doen van verzoeken, 

het voeren van verweren en het uitoefenen van het spreekrecht als slachtoffer. Bij een organisatie als 

de reclassering of het Pieter Baan Centrum, zal het doel van het aanleggen van een intern dossier met 

relevante documenten het uitbrengen van een rapport over de persoon van de verdachte zijn. 

 

5.3 Dossiervorming in 2019 

 

5.3.1 Gegevensverwerking in de strafrechtketen: informatiesystemen  

 

Algemeen 

De verschillende ketenpartners maken gebruik van verschillende informatiesystemen. In deze 

paragraaf zal kort worden beschreven welke informatiesystemen in gebruik zijn. Daarbij wordt 

overigens niet beoogd een uitputtend overzicht te bieden. 

 

De politie 

De politie maakt gebruik van verschillende informatiesystemen.138 Wat het politiewerk bij de 

politiebureaus oplevert, wordt geregistreerd in het basisregistratiesysteem BVH (Basisvoorziening 

Handhaving). Dit is een systeem voor de administratieve afhandeling van meldingen en incidenten. 

Aan BVH is BOSZ (Betere Opsporing door Sturing op Zaken) gekoppeld. Dit systeem wordt gebruikt om 

zicht te krijgen op en sturing te geven aan opsporingsonderzoeken.  

 

‘Vanuit BVH worden alle (vermoedelijke) misdrijven automatisch naar BOSZ overgezet. In 

BOSZ wordt vervolgens vastgelegd of het misdrijf voor nader onderzoek of behandeling in 

aanmerking komt of niet. Bij het besluit om een misdrijf nader te behandelen, wordt het 

verdere verloop van het onderzoek eveneens in BOSZ geregistreerd en gemonitord (door 

middel van statussen en acties). Zodra verdachten door de politie in BOSZ zijn ‘ingezonden’ 

naar het OM, verschijnen deze in de elektronische werkbakjes van het parket. Een 

medewerker van het parket legt tenslotte de beslissing over vervolging van de verdachte vast 

in BOSZ. Daarmee is de keten politie-OM sluitend gemaakt, en is altijd zichtbaar wat er met 

welke verdachte (wanneer) is gebeurd binnen de keten.’139 

 

De politie maakt ook gebruik van Summ-IT.140 Dit wordt gebruikt bij zaken die rechercheonderzoek 

vergen. In Summ-IT kunnen bijvoorbeeld processen-verbaal, machtigingen, bevelen en beschikkingen 

worden opgenomen. Deze worden geüpload en door een dossiervormer geordend. In Summ-IT wordt 

alle beschikbare informatie over een strafzaak van het begin tot aan de oplevering van het 

procesdossier aan het openbaar ministerie vastgelegd. Door middel van autorisaties wordt bepaald 

welke persoon toegang heeft tot welke onderdelen van het systeem. 

                                                           
138 Wij hebben (door middel van interviews) onderzoek gedaan naar de informatiesystemen van de politie. De 
Rijksrecherche, de Koninklijke Marechaussee en de Bijzondere Opsporingsdiensten hebben wij buiten 
beschouwing gelaten. Omdat deze organisaties ook werken met Summ-IT (zie hierna), kan worden vermoed dat 
hun digitale werkwijze niet wezenlijk afwijkt van de werkwijze bij de politie. 
139 Programma Betere Opsporing door Sturing op Zaken (BOSZ). Zie daarover:  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/05/16/programma-bosz. 
140 Het is de opvolger van de Basisvoorziening Opsporing. De Rijksrecherche, de Koninklijke Marechaussee en de 
Bijzondere Opsporingsdiensten maken eveneens gebruik van dit systeem. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/05/16/programma-bosz


49 

In 2011 is een Aanvalsplan ICT Politie tot stand gekomen. In dit aanvalsplan is onder meer 

opgenomen dat in BVH informatie-uitwisseling tussen de verschillende eenheden van de politie zou 

worden vergemakkelijkt en overbodige administratieve lasten zouden worden weggenomen.141 Veel 

van de in het aanvalsplan opgenomen maatregelen zijn inmiddels verwezenlijkt.142 Zo zijn zogeheten 

‘transferia’ operationeel geworden. Dit zijn een soort digitale depots waarin digitale 

informatieproducten worden opgeslagen. Ondanks forse investeringen143 is de informatiehuishouding 

van de politie echter nog niet zover gevorderd als in het aanvalsplan was voorzien.144 Een probleem is 

dat BVH en Summ-IT onvoldoende op elkaar aansluiten, waardoor dezelfde gegevens meerdere keren 

moeten worden ingevoerd.145 Door de politie wordt erkend dat de herziening van deze systemen – 

vanwege andere prioriteitstelling – nog niet zover is gevorderd als was voorgenomen. Het streven is 

erop gericht om beide systemen op termijn te vervangen door één nieuw systeem, dat Operationeel 

Politieproces (OPP) wordt genoemd.146 

 

Voor de identificatie van verdachten wordt gebruik gemaakt van de informatie die is opgenomen in 

de door Justid beheerde Strafrechtsketendatabank (SKDB). Daarin worden de identificerende 

gegevens van verdachten opgenomen. De politie legt sporen die op plaatsen delict zijn veilig gesteld, 

soms vast in databanken. In de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken, beheerd door het 

Nederlands Forensisch Instituut, worden DNA-profielen verwerkt die zijn bepaald op grond van 

celmateriaal dat op de plaats delict is aangetroffen en celmateriaal dat van een verdachte is 

afgenomen.147 In de HAVANK worden vinger- en handpalmsporen en van de verdachte genomen 

vinger- en handpalmafdrukken verwerkt.148 Verder worden in beslag genomen voorwerpen bewaard 

in depots. Digitaal beschikbaar materiaal, zoals images van smartphones en videobeelden, wordt 

vastgelegd in een op afstand raadpleegbaar informatiesysteem. Via links kan kennis worden genomen 

van dit materiaal. 

Processen-verbaal worden doorgaans geprint en ondertekend. Het komt ondertussen ook 

voor dat een proces-verbaal geheel digitaal tot stand komt en met een elektronische handtekening 

                                                           
141 Aanvalsplan Informatievoorziening Politie 2011-2014, p. 9. Het aanvalsplan is te raadplegen via 
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/82054.pdf. Zie ook de 
voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer uit 2016: 
https://www.eerstekamer.nl/overig/20161124/aanvalsprogramma/f=y.pdf  
142 Zie het Eindrapport Aanvalsplan Informatievoorziening Politie uit 2017: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/20/tk-bijlage-4c-eindrapportage-
aanvalsprogramma-informatievoorziening-politie en de daarbij behorende bijlagen: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/21/bijlage-4d-aanvalsprogramma-
informatievoorziening-politie-bijlagen-eindrapportage. Zie ook Realisatieplan AVP 2017: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-812133.pdf. 
143 Zie over deze investeringen het realisatieplan AVP 2017, p. 37 e.v. 
144 Boedelopmaak Aanvalsprogramma. Dit in 2017 in opdracht van de Centrale Ondernemingsraad van de Politie 
uitgebracht rapport is raadpleegbaar via https://www.corpolitie.nl/binaries/content/assets/cor/cor-
2017/330044654-rep-cor-politie-nederland---eindrapportage-v1-0-def-002.pdf.  
145 Aldus de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van Politie in 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1050101/rapport-kraakt-ict-politie.  
146 Eindrapport Aanvalsplan Informatievoorziening Politie 2017, p. 49 en 52. Zie ook: Boedelopmaak 
Aanvalsprogramma, p. 13 en 15. Ook de functionaliteit van andere politiesystemen zal door OPP worden 
overgenomen. 
147 https://dnadatabank.forensischinstituut.nl/010RDNAdatabanken/010DNAdatabankvoorstrafzaken/Dna-
databank-strafzaken.aspx.  
148 De Wilde e.a. 2017, p. 33-41. 

https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/82054.pdf
https://www.eerstekamer.nl/overig/20161124/aanvalsprogramma/f=y.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/20/tk-bijlage-4c-eindrapportage-aanvalsprogramma-informatievoorziening-politie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/20/tk-bijlage-4c-eindrapportage-aanvalsprogramma-informatievoorziening-politie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/21/bijlage-4d-aanvalsprogramma-informatievoorziening-politie-bijlagen-eindrapportage
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/21/bijlage-4d-aanvalsprogramma-informatievoorziening-politie-bijlagen-eindrapportage
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-812133.pdf
https://www.corpolitie.nl/binaries/content/assets/cor/cor-2017/330044654-rep-cor-politie-nederland---eindrapportage-v1-0-def-002.pdf
https://www.corpolitie.nl/binaries/content/assets/cor/cor-2017/330044654-rep-cor-politie-nederland---eindrapportage-v1-0-def-002.pdf
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1050101/rapport-kraakt-ict-politie
https://dnadatabank.forensischinstituut.nl/010RDNAdatabanken/010DNAdatabankvoorstrafzaken/Dna-databank-strafzaken.aspx
https://dnadatabank.forensischinstituut.nl/010RDNAdatabanken/010DNAdatabankvoorstrafzaken/Dna-databank-strafzaken.aspx
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wordt ondertekend. De papieren processen-verbaal worden gearchiveerd door een dossiervormer. 

Scans ervan worden opgenomen in een transferium. Ook de digital born processen-verbaal worden in 

het transferium opgeslagen. 

 

Openbaar ministerie 

Het openbaar ministerie heeft voor procesdossiers in eerste aanleg twee informatiesystemen naast 

elkaar in gebruik. Bij papieren dossiers wordt Compas gebruikt. Compas is een administratieve schil 

om het procesdossier heen. Wordt een digitaal dossier aangelegd, dan wordt met GPS (Geïntegreerd 

Processysteem Strafrecht) gewerkt.149 GPS bevat de processtukken in digitale vorm. In toenemende 

mate wordt met GPS gewerkt. In het arrondissement Rotterdam werkt men al met uitsluitend digitale 

dossiers, ook in de grote zaken. Bij de behandeling in hoger beroep door het openbaar ministerie 

wordt in plaats van met GPS gewerkt met ED-NIAS.150 

Zoals hiervoor werd aangegeven, maakt het openbaar ministerie ook gebruik van BOSZ. Dat is 

een onderdeel van BVH waartoe zowel de politie als de officier van justitie toegang heeft. Dat kan 

worden verklaard doordat de officier van justitie formeel de leiding over de opsporing heeft en 

beslissingen over de opsporing in nauw overleg tussen de politie en de officier van justitie worden 

genomen. Ook zal de officier van justitie in BOSZ kunnen aangeven of een procesdossier moet worden 

samengesteld in een bepaalde zaak. Een kanttekening is dat men bij sommige parketten niet bereid is 

om in BOSZ te werken, omdat BOSZ wordt beschouwd als een systeem van de politie en het openbaar 

ministerie daar niet in zou moeten werken.151 

 

Gerechten 

De rechtbanken en hoven maken vooral bij omvangrijke dossiers nog gebruik van papieren dossiers.152 

Digitale dossiers worden geraadpleegd in Divos (Digitale Voorziening Strafrecht), het gerechtelijke 

equivalent van GPS. Divos bevat in beginsel dezelfde informatieproducten als GPS.153 Ook wanneer 

met een digitaal dossier wordt gewerkt, zal daarnaast doorgaans een fysiek procesdossier aanwezig 

zijn dat onder het beheer van de voorzitter van de rechtbank valt. Daarin worden niet alleen de 

originele ondertekende processen-verbaal opgenomen, maar ook bijvoorbeeld dvd’s of USB-sticks 

met video-opnames. Het werken met een fysiek dossier is noodzakelijk, omdat in Divos uitsluitend 

pdf-bestanden kunnen worden opgenomen. Gerechtshoven gebruiken een arrestverwerkingssysteem 

dat NIAS wordt genoemd.154 

 

Rechters-commissarissen 

Rechters-commissarissen nemen ten behoeve van voorgeleidingen van verdachten kennis van digitale 

stukken die zijn opgenomen in GPS Preventieven. Deze variant van GPS is landelijk ontwikkeld en een 

gezamenlijk initiatief van het openbaar ministerie en de rechtspraak. Daarbij wordt Divos overigens 

als leessysteem gebruikt. De beschikking van de rechter-commissaris wordt opgemaakt in een format 

                                                           
149 Zie uitvoerig over GPS en de totstandkoming daarvan Kamerstukken II 2013/14, 29279, 178. 
150 https://www.slideshare.net/socialmediadna/digitaal-werken-in-de-strafrechtketen. 
151 Wij spraken een officier van justitie bij het landelijk parket die het officieren van justitie afraadt om in BOSZ 
te werken. 
152 https://www.advocatenblad.nl/2017/02/09/digitalisering-strafzaken-ook-voor-rechters-wordt-het-
wennen/. 
153 In GPS kan de officier van justitie bijvoorbeeld zijn requisitoir opnemen, dat niet in alle gevallen in Divos 
terecht zal komen. 
154 Robroek 2014. 

https://www.slideshare.net/socialmediadna/digitaal-werken-in-de-strafrechtketen
https://www.advocatenblad.nl/2017/02/09/digitalisering-strafzaken-ook-voor-rechters-wordt-het-wennen/
https://www.advocatenblad.nl/2017/02/09/digitalisering-strafzaken-ook-voor-rechters-wordt-het-wennen/
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dat in GPS kan worden opgenomen. De rechter-commissaris zet, althans in Amsterdam, zijn 

beschikking niet zelf in GPS, maar stuurt deze aan het openbaar ministerie dat de beschikking in GPS 

opneemt. In andersoortige zaken dan voorgeleidingen worden de stukken digitaal aangeleverd via een 

zogenaamde ‘bestandenpostbus’. Er wordt gewerkt aan een variant genaamd GPS Onderzoeken, 

waarin bijvoorbeeld ook machtigingen digitaal zullen kunnen worden afgegeven, voorzien van een 

elektronische handtekening. 

 

Overige instanties 

Naast de opsporingsinstanties, het openbaar ministerie en de gerechten kunnen talloze instanties 

betrokken zijn bij de strafvordering. Deze hebben ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden en 

eigen informatiesystemen die voorzien in hun specifieke behoeften. Hierbij kan worden gedacht aan 

bijzondere opsporingsdiensten, de reclassering, de raad voor de kinderbescherming, het CJIB, DJI, etc. 

 

5.3.2 Gegevensverwerking in de strafrechtketen: informatiestromen 

 

Tussen de ketenpartners onderling en tussen ketenpartners en procesdeelnemers kunnen diverse 

informatiestromen lopen. De opsporingsinstanties voeren het opsporingsonderzoek uit. Dat kan 

informatieproducten opleveren. In beginsel worden van alle opsporingshandelingen processen-

verbaal opgemaakt. De informatieproducten die de opsporing oplevert, worden zoveel mogelijk 

digitaal opgeslagen in transferia. Tijdens het opsporingsonderzoek kan het noodzakelijk worden 

gevonden om een verdachte in voorlopige hechtenis te nemen. Daarvoor is het oordeel van de 

rechter-commissaris of de rechtbank vereist. Ook kan voor bepaalde opsporingshandelingen een 

machtiging van de rechter-commissaris noodzakelijk zijn. De rechter-commissaris of rechtbank krijgt 

– op papier of via een digitale postbus – de stukken ter beschikking die hij nodig heeft om tot een 

oordeel te kunnen komen. Dergelijke beslissingen leveren nieuwe informatieproducten op. Wanneer 

wordt besloten dat de zaak via ZSM kan worden afgedaan, vaak resulterend in de uitvaardiging van 

een strafbeschikking, wordt een (digitaal) ZSM-dossier samengesteld. Wanneer de officier van justitie 

besluit dat de zaak moet worden afgedaan door een rechter, laat hij de desbetreffende 

opsporingsinstantie een procesdossier samenstellen. Wanneer advocaten of slachtoffers kennis 

moeten kunnen nemen van informatieproducten, worden deze via een webportaal of op papier ter 

beschikking gesteld. Ook anderen, zoals deskundigen en de reclassering, krijgen de voor hen relevante 

stukken toegestuurd, per e-mail of op papier. 

Anno 2019 worden informatieproducten nog vaak verzonden, al dan niet fysiek. Er zijn wel 

ontwikkelingen om minder te verzenden en informatieproducten via informatiesystemen 

raadpleegbaar te maken. Een belangrijke schakel daarin kan het Centraal Digitaal Depot Plus (CDD+) 

van Justid worden. Hierin kunnen digitale documenten worden opgeslagen. De gedachte is dat digitale 

documenten op één plaats zijn opgeslagen en vanaf iedere werkplek kunnen worden geraadpleegd 

door personen die daartoe geautoriseerd zijn.155 CDD+ lijkt een essentiële schakel te zijn bij de verdere 

digitalisering van de strafvordering. Op dit moment lijkt het echter nog niet op grote schaal te worden 

gebruikt.156  

                                                           
155 https://www.justid.nl/organisatie/cdd/index.aspx. Zie ook https://www.justid.nl/binaries/brochure-cdd-
aug-2010_tcm17-21485.pdf en https://www.slideshare.net/socialmediadna/digitaal-werken-in-de-
strafrechtketen, p. 6. 
156 Wij hebben niet kunnen vaststellen wat de reden daarvoor is. 

https://www.justid.nl/organisatie/cdd/index.aspx
https://www.justid.nl/binaries/brochure-cdd-aug-2010_tcm17-21485.pdf
https://www.justid.nl/binaries/brochure-cdd-aug-2010_tcm17-21485.pdf
https://www.slideshare.net/socialmediadna/digitaal-werken-in-de-strafrechtketen
https://www.slideshare.net/socialmediadna/digitaal-werken-in-de-strafrechtketen
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5.3.3 Dossiervorming binnen de strafrechtketen: politiedossier en OM-dossier 

 

Politiedossier 

De politie doet onderzoek naar fenomenen, naar strafbare feiten en naar verdachten. Het 

politieonderzoek is niet primair gericht op de afhandeling van de zaak, maar op de opheldering ervan. 

Zo kan het voorkomen dat een bepaald politiedossier betrekking heeft op een groot aantal strafbare 

feiten en verdachten. In de eerste fase van het politieonderzoek wordt vergaarde informatie 

samengebracht in een zogenaamd onderzoeksdossier. Bij de politie werken dossiervormers die onder 

meer tot taak hebben om de in de opsporing vergaarde informatie te ordenen en om vast te stellen 

of relevante documenten ontbreken.157 Wanneer een onderzoek is afgerond en de officier van justitie 

heeft aangegeven dat een einddossier moet worden opgemaakt, zullen alle relevante 

informatieproducten voor de berechting van één specifieke verdachte worden samengevoegd tot een 

samenhangend dossier, waaraan een proces-verbaal van relaas wordt toegevoegd, waarin de inhoud 

van het dossier wordt beschreven. Dit wordt het (politie)procesdossier genoemd. Er wordt, op 

beperkte schaal, al gebruik gemaakt van dossiers die volledig digitaal tot stand komen. Zo’n dossier 

wordt een Digitaal politieprocesdossier (DPPD) genoemd.158  

 

OM-dossier 

De officier van justitie bepaalt de selectie van stukken die door de politie in het procesdossier worden 

opgenomen. De officier van justitie kan nog documenten uit het politieprocesdossier laten 

verwijderen of toevoegen. Hij zou bijvoorbeeld kunnen besluiten voor een bepaald strafbaar feit niet 

te vervolgen of bepaalde informatieproducten te verwijderen of toe te voegen. Bij 

informatieproducten die worden toegevoegd, kan worden gedacht aan de dagvaarding, de akte van 

uitreiking van de dagvaarding, het formulier waarmee een benadeelde partij zich heeft gevoegd en de 

beslissing op het verzoek om een getuige ter zitting op te roepen. Doorgaans is sprake van een 

papieren origineel procesdossier. Dit wordt, met behulp van een stempel, voorzien van een 

doorlopende nummering. Wanneer de zaak wordt berecht aan de hand van een digitaal procesdossier, 

wordt het papieren onderzoeksdossier gedigitaliseerd door Justid.159 

 

5.3.4 Dossiervorming binnen de strafrechtketen: procesdossier 

 

Algemeen 

De term ‘procesdossier’ komt niet voor in het Wetboek van Strafvordering. Daarin komen wel de 

termen ‘dossier’160 en ‘strafdossier’161 enkele malen voor. In het Besluit processtukken in strafzaken 

wordt de term ‘procesdossier’ wel gebruikt. Volgens artikel 1 sub c van dit Besluit wordt onder het 

procesdossier verstaan: ‘verzameling van processtukken die tijdens het opsporingsonderzoek aan het 

dossier zijn of worden toegevoegd’. Dit is weinig verhelderd, omdat de term ‘dossier’ niet is 

gedefinieerd. Het lijkt erop dat onder ‘procesdossier’ alle processtukken samen worden beschouwd, 

inclusief de processtukken waarvan de verdediging geen afschrift ontvangt (art. 32 lid 2 Sv). 

                                                           
157 Zo is denkbaar dat van een bepaalde onderzoekshandeling nog geen proces-verbaal is opgemaakt. 
158 Zie Rb. Rotterdam 3 november 2007, ECLI:NL:RBROT:2017:8531 en Rb. Rotterdam 20 december 2018, 
ECLI:NL:RBROT:2018:10537. 
159 https://www.justid.nl/organisatie/cdd/producten_diensten/Digitalisering%20en%20Vervanging.aspx. 
160 Artikel 51b lid 2 en 238 lid 2 Sv. 
161 Artikel 365 lid 5 en 5.3.1. lid 1 en 7 Sv. 

https://www.justid.nl/organisatie/cdd/producten_diensten/Digitalisering%20en%20Vervanging.aspx
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Processtukken kunnen niet alleen tijdens het opsporingsonderzoek, maar ook in de fase van het 

onderzoek ter terechtzitting tot stand komen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een 

getuigenverhoor dat in opdracht van een zittingsrechter door een rechter-commissaris is uitgevoerd 

(art. 316 lid 2 Sv). Dat proces-verbaal is niet tijdens het opsporingsonderzoek tot stand gekomen en 

lijkt dus geen onderdeel van het procesdossier te zijn. In artikel 149a lid 2 Sv is echter bepaald dat tot 

‘de processtukken’ alle stukken behoren die voor de door de rechter te nemen beslissingen 

redelijkerwijs van belang kunnen zijn. Het genoemde proces-verbaal behoort derhalve tot de 

processtukken. Het ligt dan ook voor de hand om het ook onderdeel te laten zijn van het 

procesdossier, omdat de betekenis van de term ‘procesdossier’ anders diffuus wordt. Naast elkaar 

zouden dan een procesdossier dat door het openbaar ministerie wordt samengesteld en een 

procesdossier dat de zittingsrechter gebruikt, bestaan. Daar lijkt geen goede reden voor te bestaan.  

 

Inhoud van het procesdossier 

De stukken die zich het procesdossier (kunnen) bevinden, kunnen voor wat betreft de procedure in 

eerste aanleg worden onderverdeeld in de volgende categorieën:162 

1. Processen-verbaal van opsporingsambtenaren en de bijlagen daarbij. 

2. Gegevensdragers met digitale documenten, zoals foto’s en video’s 

3. In beslag genomen stukken en beslaglijst 

4. Deskundigenrapporten 

5. Correspondentie tussen procesdeelnemers, waaronder verzoeken van de verdediging 

6. Persoonsdossier, waaronder het uittreksel uit de justitiële documentatie en rapportages 

betreffende de persoon van de verdachte  

7. Stukken met betrekking tot de voorlopige hechtenis  

8. Processen-verbaal van (onderzoekshandelingen van) de rechter-commissaris  

9. Stukken afkomstig van de benadeelde partij/het slachtoffer, waaronder het voegingsformulier van 

de benadeelde partij en de schriftelijke slachtofferverklaring 

10. Stukken in verband met de oproeping ter terechtzitting, waaronder de dagvaarding, de akte van 

uitreiking daarvan en oproepingen. 

11. Bezwaar- en klaagschriften, waaronder het bezwaarschrift tegen de dagvaarding en het 

klaagschrift in verband met de inbeslagneming 

12. Proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting 

13. Ter terechtzitting uitgewisselde stukken, waaronder de pleitaantekeningen van de raadsman, de 

vordering tot wijziging van de tenlastelegging en het requisitoir van de officier van justitie.163  

14. Vonnis van de rechtbank 

 

Niet ieder procesdossier bevat al deze stukken. De lijst is ook niet uitputtend. Er kunnen in het dossier 

ook andersoortige stukken zijn opgenomen, zoals prints van e-mailcorrespondentie of de door een 

getuige zelf op schrift gestelde verklaring, die niet duidelijk bij één van de genoemde categorieën 

kunnen worden ondergebracht. 

 

  

                                                           
162 Deze lijst is grotendeels ontleend aan De Blok e.a. 2014, p. 163. 
163 Het requisitoir wordt dikwijls niet overgelegd, maar de vordering van een einduitspraak en strafoplegging 
wel. 
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Verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van het procesdossier is niet geheel duidelijk en niet 

volledig geregeld. De verantwoordelijkheid voor de ‘samenstelling van de processtukken’ tijdens het 

opsporingsonderzoek wordt in artikel 149a Sv bij de officier van justitie gelegd. Tegelijk lijken ook 

anderen dan de officier van justitie bevoegd en verplicht om stukken aan de processtukken toe te 

voegen. Zo bepaalt artikel 25 lid 4 Sv: ‘Het [proces-verbaal] wordt met de beschikking en de verdere 

tijdens het onderzoek in de raadkamer in het geding gebrachte stukken bij de processtukken gevoegd.’ 

Hier wordt niet aangegeven wie de verplichting heeft tot het voegen bij de processtukken.164 Ten 

aanzien van onderzoekshandelingen die door de rechter-commissaris zijn verricht, bepaalt artikel 237 

Sv dat de rechter-commissaris, wanneer hij zijn onderzoekshandelingen heeft afgerond, de stukken 

die dat heeft opgeleverd moet toezenden aan onder andere de officier van justitie (art. 237 Sv). Deze 

zal dan kunnen bepalen of deze stukken als processtukken moeten worden aangemerkt.165 

Ten aanzien van de fase van het onderzoek ter terechtzitting ontbreekt een algemene 

bepaling die de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van het procesdossier regelt. De 

voorzitter van de rechtbank kan de officier van justitie bevelen bepaalde gegevensdragers en 

stukken166 bij de processtukken te voegen (art. 258 lid 2 Sv), maar meer bepaalt de wettelijke regeling 

niet. Het is daarmee onduidelijk wie de verantwoordelijkheid heeft om stukken die in de fase van het 

onderzoek ter terechtzitting worden geproduceerd, bij de processtukken te voegen. Voor de fase van 

hoger beroep bepaalt artikel 410 lid 2 Sv dat de appelschriftuur bij de processtukken moet worden 

gevoegd – zonder aan te geven door wie – maar ten aanzien van alle andere mogelijk geproduceerde 

stukken zwijgt de wet. In de praktijk wordt het papieren procesdossier voor aanvang van het 

onderzoek ter terechtzitting overgedragen aan de voorzitter van de rechtbank, die vanaf dat moment 

verantwoordelijk lijkt te worden geacht voor de samenstelling van het procesdossier. Wanneer deze 

verantwoordelijkheid inderdaad zou worden aangenomen, is de voorzitter verantwoordelijk voor het 

opnemen van bijvoorbeeld een vordering tot wijziging van de tenlastelegging, een 

reclasseringsrapport en ter zitting overgelegde documenten. Complicerend is overigens dat het 

opsporingsonderzoek kan doorlopen wanneer het onderzoek ter terechtzitting al is aangevangen. 

Daarmee ontstaat het risico van twee kapiteins op één schip. Het is belangrijk dat in het wetboek 

duidelijk wordt geregeld wie in welke fase van de strafvordering verantwoordelijk is voor het 

procesdossier.167 

Ten slotte merken wij op dat artikel 149a Sv slechts bepaalt wie tijdens het 

opsporingsonderzoek verantwoordelijk is voor de samenstelling van de processtukken, oftewel: welke 

stukken bij de processtukken moeten worden gevoegd. Artikel 2 lid 1 van het Besluit processtukken 

in strafzaken bepaalt dat het openbaar ministerie zorg moet dragen voor een zo volledig mogelijk 

procesdossier. Over de verantwoordelijkheid voor het bestaan van het procesdossier vermelden de 

wettelijke bepalingen niets, waardoor men zich kan afvragen wat het gevolg zou moeten zijn van het 

kwijtraken van een dossier. Is een procesdossier tijdens het opsporingsonderzoek zoekgeraakt, dan 

                                                           
164 Vergelijkbare bepalingen kunnen worden gevonden in artikel 57 lid 3 en 226s Sv. 
165 Vgl. onderdeel 4.5 van de conclusie van AG Machielse met het nummer ECLI:NL:PHR:2018:1052. 
166 Gegevensdragers zijn dus geen ‘stukken’ in de zin van de wet. 
167 In de fase van de tenuitvoerlegging doen zich soortgelijke vragen voor. Wanneer de Wet herziening 
tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Stb. 2017/82) in werking treedt, komt de verantwoordelijkheid 
voor de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en strafbeschikkingen te liggen bij de Minister van Justitie 
en Veiligheid (art. 6:1:1 Sv). Wanneer wordt aangenomen dat in het kader van de tenuitvoerlegging 
geproduceerde stukken in het procesdossier moeten worden opgenomen (waar wij in § 5.4.5 voor zullen 
pleiten), moet duidelijk zijn welke instantie daarvoor verantwoordelijk is. 
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ligt het voor de hand van de officier van justitie niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn vervolging. Is 

dat tijdens de berechting gebeurd, dan kan het zoekraken het openbaar ministerie niet worden 

tegengeworpen wanneer de zittingsrechter verantwoordelijk is voor het procesdossier. De zaak zou 

dan mogelijk inhoudelijk behandeld moeten worden en vermoedelijk resulteren in een integrale 

vrijspraak. 

 

5.3.5 Processtukken 

 

Inleiding 

Het kernwoord in de huidige wettelijke regeling van het procesdossier het woord ‘processtukken’. Het 

is van belang om te kunnen bepalen welke stukken tot de term ‘processtukken’ behoren, omdat de 

rechter zijn beslissingen baseert op deze processtukken (en op hetgeen ter terechtzitting voorvalt). 

Alle processtukken moeten in het procesdossier worden opgenomen168 en van alle processtukken 

moet ook de verdediging kennis kunnen nemen.  

In artikel 149a lid 2 Sv is bepaald dat bij de processtukken behoren ‘alle stukken die voor de 

ter terechtzitting door de rechter te nemen beslissingen redelijkerwijs van belang kunnen zijn, 

behoudens het bepaalde in artikel 149b.’ Op grond van artikel 149b Sv mag voeging van bepaalde 

stukken bij de processtukken in bijzondere gevallen achterwege blijven. Het gaat hier bijvoorbeeld om 

het geval dat het bekend worden van bepaalde gegevens schadelijk zou kunnen zijn voor de privacy 

van personen of voor de effectieve toepassing van opsporingsmethoden (art. 187d lid 1 Sv). 

Aangenomen mag worden dat deze stukken niet alleen niet in het procesdossier hoeven te worden 

gevoegd, maar ook geen processtukken zijn. Deze stukken zullen immers niet van belang kunnen zijn 

voor de door de rechter te nemen beslissingen, aangezien de rechter geen kennis kan nemen van deze 

stukken. Het criterium van artikel 149a lid 2 Sv is een materieel criterium. Het roept de vraag op of 

een stuk reeds een processtuk is vanwege de aard van het stuk of pas een processtuk wordt doordat 

de officier van justitie het in het procesdossier heeft gevoegd.169 De laatstgenoemde uitleg lijkt in de 

praktijk te worden gevolgd. 

 

Criterium 

Het criterium aan de hand waarvan moet worden bepaald of stukken bij de processtukken moeten 

worden gevoegd, komt ons te beperkt voor. Artikel 149a lid 2 Sv luidt, voor zover hier relevant: ‘Tot 

de processtukken behoren alle stukken die voor de ter terechtzitting door de rechter te nemen 

beslissingen redelijkerwijs van belang kunnen zijn’. De term ‘ter terechtzitting’ is niet gelukkig 

gekozen. In de eerste plaats is neemt de rechter zijn belangrijkste beslissingen – de beslissingen op de 

vragen van de artikelen 348 en 350 Sv – niet ter terechtzitting, maar na sluiting van het onderzoek ter 

terechtzitting.170 In de tweede plaats is het procesdossier ook van belang voor beslissingen die in 

raadkamer of door de rechter-commissaris worden genomen. 

Een voor de verdediging belangrijke vraag is of stukken die tijdens het opsporingsonderzoek 

worden vergaard, als processtukken moeten worden aangemerkt. De wettelijke regeling kan op twee 

                                                           
168 Zie over de relatie tussen ‘processtukken’ en ‘procesdossier’ Borgers 2014. 
169 Borgers 2014. Zie ook artikel 126aa Sv, dat verplicht tot het voegen van bepaalde stukken bij de 
processtukken. Dat wekt de suggestie dat deze stukken daarvóór nog geen processtukken zijn en dat pas worden 
door de voeging. 
170 De rechter kan beslissingen op de vragen van artikel 348 Sv soms ook ter zitting nemen, in het bijzonder 
wanneer een preliminair verweer wordt gevoerd (art. 283 lid 4 Sv). 
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manieren worden uitgelegd. Het criterium van artikel 149a lid 2 Sv kan beperkt worden uitgelegd, in 

de zin dat een stuk pas een processtuk kan worden wanneer de beslissing tot vervolging is genomen. 

Pas dan is immers bekend dat een rechter over de zaak zal gaan oordelen. Bij deze uitleg is 

voorafgaand aan de vervolgingsbeslissing geen sprake van processtukken.171 Wordt een zaak afgedaan 

met een strafbeschikking, dan ontstaan in het geheel geen processtukken. Een strafbeschikking wordt 

immers niet door een rechter uitgevaardigd. Deze beperkte uitleg heeft voor de verdediging als 

ingrijpend gevolg dat zij geen aanspraak kan maken op kennisneming van de desbetreffende stukken, 

aangezien deze nog niet worden aangemerkt als processtukken. Op de wettelijke regeling zou een 

ruimere opvatting kunnen worden gebaseerd. Dat tijdens het opsporingsonderzoek sprake kan zijn 

van processtukken, blijkt reeds uit artikel 149a lid 1 Sv, waarin de officier van justitie verantwoordelijk 

wordt gemaakt voor de samenstelling van de processtukken tijdens het opsporingsonderzoek. Dat 

betekent echter niet dat alle tijdens het opsporingsonderzoek vergaarde stukken als processtukken 

moeten worden aangemerkt. De relevantie van stukken wordt namelijk voor een belangrijk deel 

bepaald door de tenlastelegging. Zolang een (voorlopige) tenlastelegging nog niet is opgesteld, is het 

niet altijd eenvoudig te bepalen of een stuk relevant zal worden voor een beoordeling door een 

rechter.  

 In de praktijk lijkt de beperkte opvatting te worden gevolgd. Weliswaar krijgt de verdachte 

dikwijls, al dan niet op verzoek van hem of zijn raadsman, stukken beschikbaar gesteld, maar de 

verdachte kan daarop geen aanspraak maken. Een veelgehoorde klacht van advocaten is dat zij 

moeten wachten tot er een ‘einddossier’ is samengesteld voordat zij mogen kennisnemen van de 

relevante stukken. Pas op dat moment kunnen zij goed onderbouwd onderzoekswensen indienen. Het 

streven van de concept-wetgever is erop gericht om onderzoekswensen in een vroeg stadium van de 

procedure te laten indienen.172 Daarbij past dat in een vroeg stadium de beschikking wordt gegeven 

over de relevante stukken. Er zou daarom kunnen worden overwogen om het criterium aan de hand 

waarvan moet worden bepaald of een stuk een processtuk is, te verruimen. Processtukken zouden 

dan alle stukken kunnen zijn die ‘die voor de besluitvorming door de rechter of de officier van justitie 

redelijkerwijs van belang kunnen zijn’.173 Op die manier vallen ook stukken die relevant zijn voor het 

nemen van de vervolgingsbeslissing onder het criterium. Het criterium zou dan ruimer worden. Daarbij 

realiseren wij ons dat het belang van het opsporingsonderzoek zich kan verzetten tegen het 

beschikbaar stellen van bepaalde (relevante) stukken in een vroeg stadium. 

 

Bronmateriaal als processtuk 

De Wet herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken, waarbij onder andere de 

artikelen 149a en 149b Sv zijn ingevoerd, is in werking getreden op 1 januari 2013.174 De meeste 

jurisprudentie van de Hoge Raad waaruit iets kan worden afgeleid met betrekking tot de vraag of de 

vergaard bronmateriaal onderdeel uitmaakt van de processtukken, dateert van voor die datum. Wij 

hebben echter geen aanleiding om te denken dat de opvatting van de Hoge Raad nadien is gewijzigd. 

In een conclusie uit 2010 gaat AG Aben in op de vraag op welke manier kan worden bepaald of 

bronmateriaal als processtuk moeten worden aangemerkt. Hij schrijft: 

                                                           
171 In zijn advies dat in de Nota van Toelichting bij het Besluit digitale processtukken strafzaken wordt 
aangehaald, gaat het college van procureurs-generaal uit van deze uitleg. Zie over deze kwestie ook Van Kampen 
& Hein 2013 en Borgers 2014, § 3.1. 
172 MvT bij Concept-Boek 4, p. 12. 
173 In het belang van het onderzoek kan ook dan de kennisneming van processtukken worden onthouden. 
174 Bron wet: Stb. 2011/601. Bron inwerkingtreding: Stb. 2012/408. 
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‘Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt een op artikel 30 Sv geënt stramien waarin 

onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds processtukken en anderzijds een niet heel 

specifiek afgebakende categorie van bescheiden, voorwerpen en andere gegevensdragers. Als 

ik het goed zie loopt dit onderscheid parallel aan het onderscheid tussen  

(1) de door politie en justitie gegenereerde resultaten van feitenonderzoek, neergelegd in de 

'processtukken', en 

(2) de aanleiding van dat onderzoek en de middelen en methoden met behulp waarvan die 

onderzoeksresultaten tot stand zijn gekomen, waarvan andere documenten en 

gegevensdragers zouden kunnen getuigen.  

Zo is het corpus delicti geen processtuk, maar wel het in een deskundigenverslag neergelegde 

onderzoek daaraan. De video-opname van een verhoor is geen processtuk, maar wel het bij 

proces-verbaal vastgelegde resultaat van het verhoor: de schriftelijke verklaring. Voorts valt 

wat betreft de tweede categorie te denken aan de fotoboeken die aan een getuige zijn 

getoond, journaals van een onderzoeksteam, CTC-stukken, ATV-stukken, anonieme brieven of 

CIE-verklaringen voor zover zij enkel de aanleiding zijn geweest voor nader onderzoek en niet 

het (tot bewijs gebezigde) resultaat van onderzoek.’175 

 

Of bronmateriaal als processtuk moet worden beschouwd, wordt niet alleen bepaald door de aard 

van het materiaal, maar ook door de proceshouding van de verdachte. Daarover overwoog de Hoge 

Raad ten aanzien van video-opnamen van een verhoor: 

 

‘De omstandigheid dat beginselen van een behoorlijke procesorde meebrengen dat aan de 

verdediging de kennisneming van video-opnamen niet mag worden onthouden, brengt niet 

mee dat die opnamen zonder meer als processtuk aan het procesdossier dienen te worden 

toegevoegd. In het dossier dienen te worden gevoegd stukken die redelijkerwijze van belang 

kunnen zijn hetzij in voor de verdachte belastende hetzij in voor hem ontlastende zin. Indien 

de verdediging de betrouwbaarheid of de rechtmatigheid van de verkrijging van ten overstaan 

van de politie afgelegde verklaringen betwist, behoren door de verdediging aan te duiden 

gedeelten van de opnamen die deze betwisting zouden kunnen ondersteunen, als 

redelijkerwijze van belang zijnde stukken in beginsel aan de processtukken te worden 

toegevoegd.’176 

 

De betwisting van de betrouwbaarheid of rechtmatige verkrijging van het bronmateriaal, kan dus van 

belang zijn.177 De gedachte lijkt te zijn dat door die betwisting het bronmateriaal onderdeel is 

geworden van het strafproces. De rechter zal immers moeten reageren op het verweer, door het te 

                                                           
175 Onderdeel 3.5.2 van de conclusie van AG Aben bij HR 28 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL9016. Hij 
baseert zich op HR 7 mei 1996, NJ 1996/687 (Dev Sol), HR 21 januari 1997, NJ 1997/321, HR 21 oktober 1997, NJ 
1998/133 (video-opnamen), HR 3 maart 1998, NJ 1998/856 (beelden politieverhoor), HR 16 november 1999, LJN 
ZD4213 (niet gepubliceerd), HR 20 juni 2000, NJ 2000/502 (CTC-stukken), HR 16 oktober 2007, 
ECLI:NL:HR:2007:BB2956, HR 22 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BA7648, NJ 2008/406 (ontnemingsprocedure) 
en HR 16 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI1430 (voeging ATV-stukken). 
176 HR 31 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4214, NJ 2012/102, r.o. 2.5. 
177 De betwisting kan mogelijk ook andere aspecten betreffen, zoals de authenticiteit van in beslag genomen 
(digitale) documenten. 
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honoreren of door het gemotiveerd te verwerpen. Als uitgangspunt geldt echter dat bronmateriaal 

niet behoort bij de processtukken. 

 

5.3.6 Wijze waarop proceshandelingen worden verricht 

 

Diverse bij de strafvordering betrokken personen en instanties hebben in het Wetboek van 

Strafvordering het recht toegekend gekregen om bepaalde proceshandelingen te verrichten. Onder 

proceshandelingen verstaan wij in dit geval handelingen waarmee anderen worden aangezet om te 

handelen, doorgaans om een beslissing te nemen. Het gaat hier vooral om het doen van verzoeken of 

vorderingen, het geven van machtigingen of bevelen, het instellen van rechtsmiddelen en het 

indienen van klaagschriften bezwaarschriften of verzetschiften. Dergelijke proceshandelingen worden 

volgens de traditionele werkwijze verricht door middel van een brief, een fax of een e-mail dan wel 

mondeling. 

Ten aanzien van verschillende soorten proceshandelingen wordt in het Wetboek van 

Strafvordering bepaald dat deze langs elektronische weg mogen worden verricht, mits daarvoor bij 

algemene maatregel van bestuur – te weten het Besluit digitale stukken Strafvordering (hierna: het 

Besluit) – een elektronische voorziening is aangewezen. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van het 

doen van aangifte (art. 163 lid 4 Sv)178 en ten aanzien van schriftelijke verzoeken van de verdachte 

(art. 36e Sv). Bij alle specifieke proceshandelingen die langs elektronische weg mogen worden verricht, 

wordt dat expliciet vermeld in de bepaling die het recht geeft de desbetreffende proceshandeling te 

verrichten. Artikel 1 sub c van het Besluit geeft een omschrijving van de term ‘elektronische 

voorziening’. Daaronder wordt verstaan: ‘een webportaal of andere internetdienst ten behoeve van 

de overdracht van de stukken, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aan of door de bevoegde instanties’. Op 

het eerste gezicht lijkt onder een ‘andere internetdienst ten behoeve van de overdracht van de 

stukken’ ook een e-mailprogramma te kunnen worden verstaan. E-mailprogramma’s zijn echter niet 

specifiek aangewezen voor de overdracht van de stukken die in het Besluit worden genoemd. 

‘Onze Minister wijst een elektronische voorziening aan ten behoeve van a. de indiening van 

de volgende stukken’, zo luidt het begin van artikel 2 lid 1 sub a van het Besluit. Tot nu toe is nog 

slechts één elektronische voorziening aangewezen: het webportaal van de Hoge Raad.179 Daarin 

kunnen cassatieschrifturen worden ingediend. Voor de andere in artikel 2 lid 1 sub a van het Besluit 

genoemde proceshandelingen zijn digitale proceshandelingen niet toegelaten. In de toelichting bij het 

Besluit wordt daarover opgemerkt: ‘Om dit elektronische berichtenverkeer tussen de rechtstreeks 

belanghebbende en de rechterlijke instanties te faciliteren en te kanaliseren wordt het gebruik van 

een door Onze Minister aangewezen elektronische voorziening vereist.’180 Het woord ‘vereist’ maakt 

duidelijk dat voor de elektronische overdracht van stukken geen andere elektronische voorzieningen 

mogen worden gebruikt dan die zijn aangewezen, ook niet wanneer deze wel beschikbaar zouden zijn. 

De conclusie is dat digitale proceshandelingen nog slechts zeer beperkt toegelaten zijn. 

  

                                                           
178 Zie daarover Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278 (Contourennota), p. 12. 
179 Besluit aanwijzing elektronische voorziening ex Besluit digitale stukken Strafvordering, Stcrt. 2018, 59786. 
Wij kunnen slechts gissen waarom nog niet meer voorzieningen in gebruik zijn genomen. Mogelijk wordt het 
digitaal procederen bij de Hoge Raad – met een overzicht aantal zaken – beschouwd als een pilotproject. 
Wanneer dat goed functioneert zouden voor andere procedures soortgelijke voorzieningen kunnen worden 
gecreëerd. 
180 Stb. 2016/359, p. 7. 
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5.4 Dossiervorming in 2033 

 

5.4.1 Visie van de Minister van Veiligheid en Justitie 

 

In de notitie ‘Naar digitaal werken in de strafrechtsketen’ is een kernaspect dat een informatie-

ecosysteem tot stand wordt gebracht. Daarover schrijft de Minister van Veiligheid en Justitie:  

 

‘Centraal daarin [in de visie] staat niet techniek, maar enerzijds de professional en diens 

informatiebehoefte, anderzijds het begrip "verantwoordelijkheid", dat wil zeggen de vele te 

onderscheiden verantwoordelijkheden voor gegevens, informatie en systemen. Doel is ook 

níet het creëren van één nieuw, alles omvattend informatiesysteem, maar het opbouwen van 

een coherent stelsel van voorzieningen die in een federatief model met elkaar kunnen 

communiceren: het “informatie-ecosysteem” van de strafrechtspleging. De term 

"voorziening" moet hier ruim worden opgevat: maatregel, middel om in een behoefte te 

voorzien, faciliteit; dus breder dan "informatiesysteem". Het gaat om een geheel van 

afspraken, gegevensverzamelingen, systemen en verbindingen daartussen.’ 181 

 

‘Transacties c.q. proceshandelingen worden digitaal verricht. Rechtspersonen en juridische 

professionals, zoals advocaten, communiceren uitsluitend nog digitaal met de strafrechtelijke 

overheid, bijvoorbeeld waar het gaat om het indienen van stukken of het doen van verzoeken. 

(In geval van een zitting, verhoor of vergelijkbare situatie waarin een advocaat of een 

vertegenwoordiger van de rechtspersoon – al dan niet digitaal, bijvoorbeeld via telehoren of 

videoconferencing – vis-à-vis contact heeft met een strafrechtelijke functionaris, kan hij nog 

steeds ook mondeling verzoeken indienen.) Ook natuurlijke personen die niet handelen vanuit 

een bedrijf of namens een rechtspersoon communiceren digitaal met de strafrechtelijke 

overheid, tenzij zij geen gebruik kunnen of willen maken van de digitale mogelijkheden 

("digital first"). Dit geldt zowel voor verdachten en veroordeelden als voor andere 

betrokkenen, zoals getuigen, slachtoffers, benadeelden, aangevers van strafbare feiten: zij 

halen en brengen hun informatie (tekst, geluid, beeld) als regel digitaal. De 

informatiehuishouding ondersteunt de verwerking van alle zaakstromen, van eenvoudig tot 

complex.’182 

 

‘Informatieproducten (data, documenten, dossiers) worden in beginsel eenmalig ingevoerd 

en technisch op één plaats opgeslagen en onderhouden, maar kunnen meervoudig worden 

gebruikt. Deze informatieproducten worden idealiter “bij de bron beheerd”. De bron is 

diegene die verantwoordelijk is voor de primaire vastlegging van het informatieproduct. Wie 

een informatieproduct nodig heeft, kan het – indien hij daartoe gerechtigd is – bij de bron 

inzien, raadplegen en eventueel ook ophalen. Heen en weer sturen van documenten, ze 

kopiëren en die kopieën vervolgens op diverse plaatsen opslaan (bewaren) is overbodig en in 

beginsel ook onwenselijk. De overdracht van een "zaak" vereist op technisch niveau niet 

langer het toezenden van een document of een dossier, maar kan worden geëffectueerd door 

het verzenden van een signalering of een link naar een zaak, dossier of stuk. Als de ontvanger 

                                                           
181 Naar digitaal werken in de strafrechtsketen (Visiedocument), p. 1. 
182 Naar digitaal werken in de strafrechtsketen 2016 (Visiedocument), p. 4. 
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van dat bericht het informatieproduct van de ander downloadt, is dat alleen voor de duur van 

het eigen gebruik; daarna wordt het vernietigd volgens de regels die daarvoor gelden.183 

 

5.4.2 Gegevensverwerking in de strafrechtketen 

 

Centrale opslag van informatieproducten 

De informatieproducten die de opsporing oplevert, waaronder bronmateriaal, en andere voor het 

dossier relevante informatieproducten,184 worden in hun originele vorm op een centrale plaats 

opgeslagen. Van ieder informatieproduct moet een uniek, authentiek exemplaar bestaan, 

vergelijkbaar met gegevens in basisregistraties binnen de overheid.185 Wanneer bijvoorbeeld de 

politie een proces-verbaal heeft opgemaakt, wordt dit (digital born) proces-verbaal geüpload naar een 

op afstand raadpleegbare server, die wij in dit rapport Informatieproducten Server (IPS) noemen.186 

Processen-verbaal die hierin zijn opgenomen, kunnen met een (unieke) link worden geraadpleegd. 

Deze informatieproducten kunnen niet meer worden gewijzigd nadat zij in IPS zijn opgenomen. De 

naam van de link kan uiteraard wel worden gewijzigd, bijvoorbeeld om tot uitdrukking te brengen wat 

de inhoud van het desbetreffende bestand is.187 Er vindt zo een scheiding plaats tussen de toegang tot 

authentieke informatieproducten en de opslag daarvan in IPS. Hierdoor zal het niet langer voorkomen 

dat van hetzelfde informatieproduct door verschillende organisaties binnen de strafvordering 

verschillende, soms zelfs niet-identieke versies worden gebruikt. 

 

Informatiesystemen 

Op het eerste gezicht kan het een aantrekkelijke gedachte lijken om alle informatie die betrekking 

heeft op de strafvordering, op te nemen in één groot informatiesysteem. Dat komt ons echter om de 

volgende redenen onwenselijk voor. 

1. Iedere organisatie die bij de strafvordering betrokken is, heeft zijn eigen taken. Dikwijls horen daar 

ook taken bij die buiten de strafvordering vallen.188 Zo werkt de politie niet alleen onder het gezag 

van de officier van justitie aan de opsporing van strafbare feiten, maar ook onder het gezag van 

de burgemeester ter handhaving van de openbare orde.189 Het openbaar ministerie heeft niet 

alleen strafvorderlijke, maar ook civielrechtelijke taken. 

                                                           
183 Naar digitaal werken in de strafrechtsketen 2016 (Visiedocument), p. 5. 
184 Bij andere informatieproducten kan bijvoorbeeld worden gedacht aan machtigingen die tijdens de opsporing 
worden verleend, maar ook aan informatieproducten die in andere fasen van de strafvordering tot stand komen, 
zoals de dagvaarding, verzoeken, bevelen, klaagschriften en beslissingen. 
185 Er zijn op dit moment tien basisregistraties, zoals BRP (Basisregistratie Personen), BRI (Basisregistratie 
Inkomen) en HR (Handelsregister). Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie 
met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van 
publiekrechtelijke taken. Zie https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/basisregistraties/. 
186 Momenteel bestaan al transferia waarvan de politie gebruik maakt en het Centraal Digitaal Depot dat door 
Justid wordt beheerd. Wij gebruiken de aanduiding ‘Informatieproducten Server’, als neutrale aanduiding van 
een digitale opslagplaats. Het is goed mogelijk dat die opslagplaats het Centraal Digitaal Depot zal worden. 
187 Wij hebben een variant hiervan in werking gezien bij de politie Oost-Nederland. Daar worden camerabeelden 
van winkeldiefstallen opgenomen in een op afstand raadpleegbaar informatiesysteem. De naam van de link is 
een combinatie van een uniek nummer en een aanduiding van de inhoud. Bijvoorbeeld ‘123456789_dief-verlaat-
winkel’. 
188 Vgl. Naar digitaal werken in de strafrechtsketen 2016 (Visiedocument), p. 2. 
189 Artikel 11 Politiewet 2012. 
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2. Het vormgeven van een alomvattend informatiesysteem zou zeer complex zijn, hetgeen een zeer 

kleine kans zou opleveren dat werkelijk een goed functionerend systeem wordt gebouwd en in 

gebruik wordt genomen. De complexiteit is niet alleen gelegen in technische kwesties, maar ook 

in cultuur. Diverse respondenten hebben aangegeven dat een belangrijke reden waarom het lastig 

is om afspraken te maken over gezamenlijke (toegang tot) systemen is dat tussen de verschillende 

organisaties grote cultuurverschillen bestaan. 

3. Het werken met één alomvattend informatiesysteem zou onwenselijk kunnen zijn vanwege de 

toedeling van verantwoordelijkheden. Omdat verschillende organisaties en functionarissen 

verschillende verantwoordelijkheden toebedeeld hebben gekregen, zou al snel sprake zijn van 

meer kapiteins op hetzelfde schip (lees: hetzelfde informatiesysteem), met hun eigen belangen 

en prioriteiten. Dat bergt het risico in zich dat onduidelijk wordt wie precies verantwoordelijk is 

en wie bepaalt hoe het informatiesysteem wordt ingericht. 

 

Een uitgangspunt van de strafvordering in 2033 is derhalve dat verschillende organisaties nog steeds 

met hun eigen informatiesystemen werken. Waar dat nuttig is, kunnen informatiesystemen aan elkaar 

worden gekoppeld. Er worden ook databanken gebruikt, zoals de Strafrechtsketendatabank, een DNA-

databank en databank met vinger- en handpalmafdrukken (HAVANK). Naast deze informatiesystemen 

wordt ten behoeve van de dossiervorming en ter ondersteuning van het digitaal verrichten van 

proceshandelingen en van beslissingen, een informatiesysteem tot stand gebracht waarmee alle 

ketenpartners werken. Wij duiden dit systeem – dat wij hierna zullen toelichten – aan als de Centrale 

Voorziening Strafvordering. In dit systeem worden dossiers tot stand gebracht en beheerd. Anders 

dan in de huidige praktijk, bestaat van dossiers, die op zichzelf dynamisch zijn – er kan gedurende de 

strafvorderlijke procedure immers informatie aan worden toegevoegd en uit worden verwijderd – op 

één moment nog uitsluitend één verschijningsvorm. Dossiers worden dus niet langer rondgestuurd. 

 

Dossiervorming: algemeen 

De verschillende organisaties binnen de strafrechtketen zullen met het oog op de uitoefening van hun 

taken (digitale) dossiers kunnen aanleggen, wanneer hun dat dienstig voorkomt. Dat het werken met 

één alomvattend informatiesysteem door alle bij de strafvordering betrokken partijen als onwenselijk 

wordt beschouwd, neemt niet weg dat het zeer wenselijk is dat dossiers op een centrale plaats worden 

samengesteld en beheerd. Veel respondenten die wij hebben gesproken, zouden graag zien dat de 

ketenpartners zoveel mogelijk werken met dezelfde digitale omgeving.190 De behoefte daaraan wordt 

sterk gevoeld. Door sommige respondenten werd opgemerkt dat het samen werken met hetzelfde 

systeem niet pas in 2033, maar zo snel mogelijk zou moeten worden gerealiseerd. Zij zien geen geldige 

redenen waarom dezelfde dossiers met verschillende systemen zouden moeten worden 

geraadpleegd. Daartoe bestaat geen noodzaak. In de huidige praktijk worden van dossiers die op 

dezelfde zaken betrekking hebben, verschillende exemplaren gemaakt en deze worden in aparte 

informatiesystemen opgeslagen en beheerd. Zo wordt een procesdossier samengesteld door de 

politie, dat vervolgens door het OM kan worden aangepast en in GPS wordt opgenomen. De gegevens 

uit GPS worden ook opgenomen in Divos, maar in Divos zitten niet altijd precies dezelfde gegevens als 

in GPS. In hoger beroep wordt een nieuw exemplaar van het dossier gemaakt, waaraan nieuwe 

stukken worden toegevoegd. Dat dossier komt inhoudelijk dus niet geheel overeen met het dossier 

                                                           
190 Hiermee wordt bedoeld dat verschillende ketenpartners inloggen op dezelfde internetapplicatie, waarmee 
zij toegang krijgen tot (onderdelen van) een informatiesysteem waarin de dossiers worden gevormd en beheerd. 
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van de behandeling in eerste aanleg, dat ook blijft bestaan. Deze werkwijze is onwenselijk, omdat van 

hetzelfde dossier verschillende versies in omloop komen, die inhoudelijk van elkaar verschillen. 

Respondenten geven aan dat het weliswaar nuttig kan zijn om in eigen informatiesystemen te werken 

– zo zal de politie een bedrijfsprocessensysteem nodig hebben om incidenten in te kunnen registreren 

– maar dat er geen noodzaak bestaat om te beschikken over verschillende versies van dezelfde 

dossiers die in verschillende informatiesystemen worden beheerd. Zij geven aan dat de Centrale 

Voorziening Strafvordering – een concept dat wij aan hen hebben voorgelegd – als een administratief 

systeem moet wordt beschouwd en dat ieder van de ketenpartners op basis van de erin opgenomen 

informatieproducten zijn eigen rol kan spelen. Dat bepaalde informatie kan worden geraadpleegd, 

heeft geen invloed op de manier waarop deze informatieproducten door de verschillende 

ketenpartners kunnen worden gebruikt191 en welke beslissingen op basis van deze informatie worden 

genomen door bijvoorbeeld de officier van justitie, rechter-commissaris of zittingsrechter.  

 Het samenwerken van de ketenpartners in dezelfde digitale omgeving en met dezelfde 

dossiers biedt veel voordelen. Dat stukken niet meer hoeven te worden verzonden, is efficiënt, levert 

een betere kwaliteit documenten op en kan leiden tot grote doorloopsnelheden.192 

Politiemedewerkers die papieren dossiers samenstellen en kopiëren, kunnen nuttiger worden ingezet. 

In het systeem kunnen allerlei functionaliteiten worden ingebouwd die meerwaarde bieden boven het 

papieren werken. Zo kunnen documenten zodanig worden gemetadateerd dat deze niet alleen goed 

terugvindbaar zijn, maar het ook mogelijk wordt om statistische gegevens te genereren. Zo zou met 

één druk op de knop kunnen worden getoond hoeveel keer en op welke gronden een rechter-

commissaris in een jaar vorderingen tot bewaring heeft toegewezen. Ook kan worden bepaald welke 

straffen worden opgelegd voor bepaalde soorten delicten. Verder kan in het systeem een 

terugkoppeling worden gerealiseerd wanneer bijvoorbeeld een rechter een beslissing heeft genomen. 

Het is wenselijk dat de betrokken opsporingsinstanties en eventueel de lagere rechter op de hoogte 

raken van die beslissing. In beleidsdocumenten is het dan ook geen vraag of de ambitie bestaat om 

volledig digitaal te gaan werken. Die ambitie is overduidelijk.193 In projecten als ‘Alle Zaken Digitaal’ 

(AZD) wordt heel hard en succesvol gewerkt om bepaalde digitaliseringsdoelstellingen te 

verwezenlijken.194 

Wij gaan ervan uit dat in 2033 alle ketenpartners – met behoud van hun eigen 

informatiesystemen als zij dat wenselijk achten – ten behoeve van de strafvordering werken met de 

Centrale Voorziening Strafvordering (CVS).195 In CVS worden in ieder geval twee typen dossiers digitaal 

aangelegd, waarmee alle betrokken ketenpartners werken. Ten eerste is dat het opsporingsdossier, 

waarin alle informatieproducten worden verzameld die bij de opsporing van strafbare feiten zijn 

                                                           
191 De inrichting van het systeem moet zodanig zijn dat de door een ieder van de ketenpartners gewenste 
functionaliteiten zoveel mogelijk worden ondersteund. Als voorbeeld kan worden genoemd dat het mogelijk 
moet zijn om aantekeningen te maken die door de andere bij de strafvordering betrokken personen niet moeten 
kunnen worden gezien. Zie hierover het einde van § 5.4.4. 
192 Tijdswinst kan ontstaan doordat documenten niet meer hoeven te worden gekopieerd en niet hoeven te 
worden verzonden. Daarbij moet worden aangetekend dat veel tijd verloren gaat aan het wachten totdat een 
procesdeelnemer in actie komt. Digitalisering zal deze wachttijd niet bekorten. 
193 Naar digitaal werken in de strafrechtsketen 2016 (Visiedocument), p. 4. 
194 Bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 29279, 449, p. 15. 
195 Nog belangrijker dan het werken in een gezamenlijke CVS is IPS. Als de uniciteit van informatieproducten 
gewaarborgd is via IPS, kan toegang daartoe verleend worden via voor een instantie bestemde onderdelen van 
CVS. Het is denkbaar dat iedere organisatie zijn eigen informatiesysteemsysteem daarvoor gebruikt als dat 
wenselijker wordt geacht. Ook in dat geval moet worden voorkomen dat verschillende versies van hetzelfde 
dossier ontstaan.  
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vergaard. Ten tweede wordt per zaak een digitaal procesdossier aangelegd, waarin de 

opsporingsinstanties, het openbaar ministerie en de gerechten werken. Indien gewenst kunnen in CVS 

ook andersoortige dossiers worden aangelegd, die bijvoorbeeld betrekking zouden kunnen hebben op 

bijzondere procedures. Via CVS krijgt iedere instantie de bij die instantie behorende autorisatie tot de 

unieke informatieproducten die in IPS zijn opgeslagen.  

 

Dossiervorming: technisch 

Alle dossiers zijn digitaal en worden opgenomen in CVS. In dit informatiesysteem worden alle 

procesdossiers samengesteld en beheerd. Dit wordt gedaan door dossiervormers. De 

informatieproducten in IPS worden voorzien van metadata. Hoe beter de bestanden zijn 

gemetadateerd, des te eenvoudiger is het voor de dossiervormer om het procesdossier samen te 

stellen. Belangrijke metadata daarbij zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: het unieke nummer waarmee 

de verdachte wordt aangeduid, het unieke nummer waarmee een incident wordt aangeduid, het type 

document (bijvoorbeeld ‘pv aanhouding’) en de datum waarop het document is opgesteld. Het zou 

mooi zijn als die metadatering zo goed zou zijn, dat met één druk op de knop het hele procesdossier 

wordt gegenereerd en de daarin opgenomen bestanden dan direct in de juiste volgorde staan. 

Uiteraard zal dat dan nog handmatig moeten worden gecontroleerd door de dossiervormer, 

bijvoorbeeld om vast te stellen of bestanden missen of juist moeten worden verwijderd en om 

desgewenst de volgorde van de bestanden te wijzigen. Het automatisch genereren van het 

procesdossier zal vermoedelijk in de complexere zaken, met veel strafbare feiten en veel verdachten, 

niet goed mogelijk zijn.  

 Zoals in § 5.4.2 is beschreven, worden de originele bestanden opgenomen in IPS en kunnen 

deze worden geraadpleegd door middel van links. Het procesdossier dat in CVS wordt gevormd, 

bestaat dan ook in wezen uit een verzameling links naar informatieproducten die in IPS zijn 

opgenomen. Een procesdossier dat uitsluitend bestaat uit links zal echter niet werkbaar zijn voor de 

fase van de berechting. De zittingsrechter en officier van justitie moeten documenten efficiënt kunnen 

raadplegen. Het steeds opnieuw moeten openen van een link is niet efficiënt. Dat zou mogelijk anders 

zijn wanneer het document in een fractie van een seconde wordt geopend wanneer op de link wordt 

geklikt. Het zou dan wellicht ook mogelijk zijn om de documenten geordend weer te geven in de vorm 

van een doorlopend procesdossier. Wanneer het procesdossier technisch op deze wijze zou worden 

ingericht, zou de onderliggende verzameling van links voor de gebruiker van het systeem niet direct 

zichtbaar zijn. Die gebruiker ziet alleen de bestanden, die op een logische manier geordend zijn. De 

doorlopende nummering van het procesdossier die in de huidige praktijk wordt aangebracht, zou bij 

deze werkwijze worden gemist. Dat maakt het lastiger om bestanden ter terechtzitting aan te duiden 

wanneer deze ter discussie worden gesteld. Ook kunnen in het vonnis genoemde bewijsmiddelen 

minder gemakkelijk worden teruggevonden in het dossier. Er bestaat nog een ander risico: het 

systeem is kwetsbaar wanneer het op deze wijze wordt ingericht. Wanneer er een technische storing 

zou zijn waardoor de links naar IPS niet meer werken, ligt de strafrechtspraak in heel Nederland stil. 

Het is belangrijk dat het procesdossier zo wordt ingericht dat de personen die met het dossier moeten 

werken daar efficiënt mee kunnen werken, terwijl de bestanden altijd beschikbaar zijn. Dit kan door 

tijdelijke lokale kopieën te maken van de unieke informatieproducten uit IPS. 

 De hiervoor genoemde werkwijze wordt ook gevolgd ten aanzien van bronmateriaal waarop 

een proces-verbaal is gebaseerd. Dit bronmateriaal wordt, voor zover het relevant is voor de 
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afdoening van een zaak, beschouwd als processtuk.196 Wanneer bijvoorbeeld een afgetapt gesprek is 

uitgewerkt in een proces-verbaal, wordt in het digitale procesdossier een link aangebracht tussen het 

desbetreffende proces-verbaal en het audiobestand van het afgetapte gesprek. Het werken met links 

naar informatieproducten die zich in IPS bevinden, zorgt er niet alleen voor dat de samenhang tussen 

informatieproducten duidelijk is, maar maakt het ook mogelijk om het digitale procesdossier 

overzichtelijk te houden. In essentie zal het procesdossier in de toekomst dezelfde informatie 

bevatten als het huidige papieren procesdossier. Het bronmateriaal, dat nu vaak op bijvoorbeeld USB-

sticks of cd-roms ter beschikking wordt gesteld, zal echter efficiënter kunnen worden geraadpleegd. 

 

5.4.3 Opsporingsdossier 

 

In het opsporingsdossier worden alle informatieproducten opgenomen die tijdens de opsporing 

worden vergaard. Het gaat hier om opsporing in de meest ruime zin: ook bijvoorbeeld een verkennend 

onderzoek en een fenomeenonderzoek vallen eronder. Het opsporingsdossier wordt opgenomen in 

CVS. Alle bij de opsporing betrokken personen werken met hetzelfde opsporingsdossier. Een 

opsporingsambtenaar die een (digital born) proces-verbaal heeft opgemaakt, neemt dat proces-

verbaal op in IPS. In het opsporingsdossier wordt een link naar dit document aangebracht, waarmee 

het proces-verbaal kan worden geraadpleegd. Het is mogelijk dat hetzelfde proces-verbaal is 

opgenomen in verschillende opsporingsdossiers, doordat dezelfde link in verschillende 

opsporingsdossiers voorkomt. 

 De officier van justitie werkt bij deze werkwijze in hetzelfde informatiesysteem (CVS) als de 

opsporingsinstanties. Wanneer hij een proces-verbaal opmaakt of bijvoorbeeld een bevel geeft, 

uploadt hij dit in IPS en neemt hij een link naar het desbetreffende informatieproduct op in het 

opsporingsdossier, dat in CVS wordt beheerd. De officier van justitie kan ook vorderingen doen aan 

de rechter-commissaris, die via het systeem bij de rechter-commissaris terecht komen. Besluit de 

rechter-commissaris bijvoorbeeld dat hij een machtiging geeft voor het plaatsen van een telefoontap, 

dan zorgt hij dat die (elektronisch ondertekende) machtiging wordt opgenomen in het 

opsporingsdossier door deze te uploaden in het systeem. Een dossiervormer zorgt ervoor dat alle 

informatieproducten op de juiste plaats in het dossier (of in meer dossiers) terecht komen. De 

verantwoordelijkheid voor de vorming van het opsporingsdossier ligt bij het openbaar ministerie, dat 

immers verantwoordelijk is voor de opsporing. 

 

5.4.4 Procesdossier 

 

Inleiding 

In de huidige praktijk beschikken de opsporingsinstanties, het openbaar ministerie en de rechterlijke 

macht ieder over hun eigen informatiesystemen waarin aan dossiervorming wordt gedaan. Wanneer 

de strafvordering in een volgende fase komt, worden de relevante documenten doorgestuurd naar 

een volgende instantie, die de documenten opneemt in een eigen systeem, daar eventueel 

documenten uit verwijdert en er eventueel documenten aan toevoegt. Dat is niet efficiënt en niet 

nodig. Wij gaan ervan uit dat de opsporingsinstanties, het openbaar ministerie en de rechterlijke 

macht in 2033 gebruik maken van één digitale omgeving (CVS) waarin procesdossiers worden gevormd 

                                                           
196 Zie daarover § 5.4.5. 
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en beheerd. Wij definiëren het procesdossier van de toekomst als de verzameling 

informatieproducten die wordt aangelegd in verband met de afdoening van strafbare feiten.197  

 

Inhoud van het procesdossier 

Het procesdossier bevat voornamelijk (alle) processtukken. Het uitgangspunt is dat alle 

informatieproducten die redelijkerwijs relevant kunnen zijn voor de besluitvorming in een strafzaak 

of voor het uitoefenen van rechten, als processtuk worden aangemerkt. Alleen in bijzondere gevallen 

worden stukken die aan dat criterium voldoen, niet als processtuk aangemerkt, bijvoorbeeld wanneer 

door kennisneming van een informatieproduct de wijze waarop een bepaalde opsporingsmethode 

wordt toegepast, zou worden onthuld. Naast de processtukken bevat het procesdossier andere 

documenten, zoals de beslissingen die worden genomen, het proces-verbaal van het onderzoek ter 

terechtzitting en documenten met betrekking tot de tenuitvoerlegging van een sanctie. 

Naar huidig recht wordt veel bronmateriaal waarop processen-verbaal en 

deskundigenrapporten zijn gebaseerd, niet aangemerkt als processtuk en niet opgenomen in het 

procesdossier. Wij zijn van mening dat het wenselijk is dat het bronmateriaal in beginsel wel wordt 

opgenomen in het procesdossier. De officier van justitie of rechter die de inhoud van een proces-

verbaal betrekt bij het nemen van zijn beslissing, baseert zich op een indirecte bron. Het bronmateriaal 

zelf vormt de directe bron. Wanneer bijvoorbeeld camerabeelden bestaan van een overval, is hetgeen 

op die camerabeelden te zien, van belang voor het bewijs. Dat de rechter in beginsel van de inhoud 

van de camerabeelden kennis neemt door het daarop betrekking hebbende proces-verbaal te lezen, 

neemt niet weg dat de meest directe bron van kennis de camerabeelden zelf zijn. Daarom is het 

wenselijk dat beslissers zelf kennis kunnen nemen van al het bronmateriaal dat aan processen-verbaal 

en deskundigenverslagen ten grondslag ligt. De officieren van justitie die wij hebben gesproken, 

stellen veel vertrouwen in de kwaliteit van de processen-verbaal. Dat vertrouwen is als uitgangspunt 

niet onterecht. Dat neemt echter niet weg dat ook opsporingsambtenaren fouten kunnen maken, te 

beperkte of onverantwoorde selecties uit het bronmateriaal kunnen maken of interpretaties kunnen 

geven aan materiaal die voor discussie vatbaar zijn. Ten aanzien van processen-verbaal waarin op 

video opgenomen verhoren zijn uitgewerkt, heeft onderzoek van Malsch e.a. aangetoond dat in heel 

wat gevallen de uitwerking afwijkt van de werkelijk gestelde vragen en gegeven antwoorden.198 Door 

hen is er dan ook voor gepleit om de video-opnamen van verhoren, voor zover die zijn gemaakt, 

standaard in het procesdossier op te nemen.199 In 2018 schreven twee ministers dat zij verwachten 

dat in 2021 alle ‘beeld- en audiomateriaal, relevant voor het procesdossier (bewijsmateriaal)’ 

beschikbaar is voor alle partijen in de strafrechtketen.200 

Ook wanneer geen sprake is van een onjuiste weergave in een proces-verbaal, kan het 

waarnemen van het originele bronmateriaal mogelijk een andere indruk geven dan het proces-

                                                           
197 Deze definitie is ruimer dan de definitie in artikel 1 sub c van het Besluit processtukken in strafzaken, waarin 
het procesdossier wordt gedefinieerd als het geheel van alle processtukken die aan het dossier zijn toegevoegd. 
Onze omschrijving sluit beter aan bij de terminologie in de artikelen 409 lid 1 en 434 lid 1 Sv. Daarin wordt 
bepaald dat de ‘stukken van het geding’ na het instellen van hoger beroep resp. cassatieberoep moeten worden 
verzonden naar het gerechtshof resp. de Hoge Raad.  
198 Malsch e.a. 2015, p. 59-106. 
199 Malsch e.a. 2015, p. 160. Zie ook over de wenselijkheid van het audiovisueel opnemen van verhoren (en 
zittingen) Kessler 2016. 
200 Bijlage bij Kamerstukken I 2017/18, 34775 VI, AA, blg-849103 (Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid 
en Rechtsbescherming van 29 juni 2018 aan de Eerste Kamer over de ambitie, prioriteiten en doelstellingen van 
de strafrechtketen), p. 3. 
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verbaal. Volgens enkele respondenten van de politie is het om die reden verkieslijker dat de rechter 

zelf kijkt naar de beelden dan dat deze de beschrijvingen van die beelden moet lezen in het dossier. 

‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden’, werd gezegd. Een rechter vertelde ons over een zaak 

waarin de bedreiging van een opsporingsambtenaar ten laste was gelegd. De politierechter had de 

verdachte veroordeeld op basis van de beschrijving in het proces-verbaal. Het hof sprak de verdachte 

echter vrij. Het hof had kennis genomen van de bodycam-beelden en had vastgesteld dat de 

bedreiging aanmerkelijk minder ernstig was dan het proces-verbaal deed voorkomen. Omdat de 

politierechter zich met een digitaal dossier met alleen pdf-documenten erin had voorbereid, had hij 

geen kennis genomen van de bodycam-beelden. Dit voorbeeld laat zien dat het voor de 

waarheidsvinding cruciaal kan zijn dat de procesdeelnemers zelf kennis kunnen nemen van het 

bronmateriaal, zoals in dit geval een video. Tegelijk kan het zelf kennisnemen van een video overigens 

de beoordeling van hetgeen op de video te zien is, beïnvloeden op een wijze die de waarheidsvinding 

niet ten goede komt. Een uitgeschreven verslag van de inhoud van de beelden kan soms een meer 

objectief beeld geven. 201 Een ervaren en deskundige opsporingsambtenaar zal bronmateriaal 

vermoedelijk dikwijls ook beter kunnen interpreteren dan bijvoorbeeld een rechter of een advocaat. 

Wij pleiten er dan ook niet voor om het opmaken van een proces-verbaal achterwege te laten wanneer 

het bronmateriaal in het procesdossier wordt opgenomen, maar om het naast het proces-verbaal het 

bronmateriaal waarop het is gebaseerd, ter beschikking te stellen. 

Ten aanzien van veel soorten bronmateriaal kan het nuttig zijn om er kennis van te kunnen 

nemen. Dat is ook het geval wanneer delen van het bronmateriaal zijn opgenomen in bijlagen bij het 

proces-verbaal. Daarbij zal dikwijls relevante informatie verloren gaan. Dat is bijvoorbeeld het geval 

wanneer de inhoud van een video wordt beschreven en als bijlagen daarbij stills uit die video als 

afbeeldingen worden opgenomen. Het bekijken van de stills geeft een gefragmenteerd beeld, terwijl 

de kwaliteit van de stills dikwijls te wensen overlaat. Bovendien worden mogelijk ook opgenomen 

geluiden gemist. Ook wanneer als bijlage bij een proces-verbaal tabellen uit een Excelbestand van 

bijvoorbeeld een boekhouding als plaatje zijn opgenomen, gaat informatie verloren, in het bijzonder 

omdat de gebruikte formules om bedragen uit te rekenen niet zichtbaar zijn, wat de 

controleerbaarheid van de berekeningswijze en van de juistheid van de bedragen bemoeilijkt. 

Wanneer een bijlage bij een proces-verbaal inhoudelijk identiek is aan het bronmateriaal, voegt het 

zelfstandig ter beschikking stellen van dat bronmateriaal inhoudelijk overigens niets toe. Dit zal 

bijvoorbeeld het geval zijn ten aanzien van digitale vliegtickets. 

Dat het nuttig kan zijn dat de procesdeelnemers zelf bronmateriaal kunnen raadplegen, 

betekent overigens niet dat processen-verbaal in dat geval niet meer relevant zijn. Er moet rekening 

mee worden gehouden dat een rechter of advocaat vaak niet zal zien of horen wat een ervaren 

rechercheur wel ziet of hoort. In het geval van grote datasets krijgt dat bronmateriaal vaak pas 

betekenis als een ervaren data-analist er een analyse op heeft toegepast. Ook het zelf uitluisteren van 

een opgenomen telefoongesprek dat bijvoorbeeld in het Kroatisch is gevoerd, heeft op het eerste 

gezicht misschien geen toegevoegde waarde. Maar, zo werd door respondenten uit de 

strafrechtadvocatuur benadrukt, bronmateriaal moet wel altijd beschikbaar zijn voor 

tegenonderzoek. Zo kan het voor de verdediging relevant zijn om, al dan niet met behulp van een tolk, 

de originele opnamen van een verhoor in zijn ongefilterde, niet-geselecteerde vorm terug te luisteren.  

                                                           
201 Dubelaar & Vanderveen 2009. 
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Wanneer met een digitaal dossier wordt gewerkt waarvan de samenstellende 

informatieproducten zich op een Informatieproducten Server (IPS) bevinden, is het technisch goed 

mogelijk om, direct of via hyperlinks, bepaalde typen bronmateriaal op te nemen in het dossier.  

 

Er zijn enkele praktische bezwaren te noemen tegen het beschikbaar stellen van het oorspronkelijke 

bronmateriaal aan de bij de strafvordering betrokken personen. Ten eerste zal voor het raadplegen 

daarvan soms speciale programmatuur nodig zijn, die niet altijd voorhanden is. Dit bezwaar werd 

aangevoerd door een respondent van de politie. Volgens deze respondent werkt de politie vaak met 

materiaal dat geen standaardformaat heeft en dat niet zomaar op een ander systeem uitgelezen kan 

worden. Daarvoor zou dan een standaardformaat gevonden moeten worden, hetgeen geen 

makkelijke opgave is. Het lezen van bepaalde bestanden waarvoor specifieke software benodigd is, 

vormt op dit moment al een probleem en zal met de zich snel ontwikkelende nieuwe technologieën 

alleen maar problematischer worden. Een andere respondent gaf daarentegen aan dat het doorgaans 

mogelijk is om digitale bestanden om te zetten in een ander, gebruikelijker bestandsformaat. Deze 

respondent zag geen fundamenteel bezwaar in het feit dat bronmateriaal soms beschikbaar komt in 

een minder gangbaar bestandsformaat. 

 Een tweede bezwaar dat door een politiemedewerker is genoemd, is dat het soms gaat om 

gigantische hoeveelheden informatie. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de inhoud van de 

harde schijf van een in beslag genomen pc. Het is volgens deze respondent noodzakelijk om een 

vertaalslag te maken van politie-bronmateriaal naar bestanden zoals die in dossiers worden 

opgenomen. Er zal altijd een behapbare selectie uit het geheel van bronmateriaal moeten worden 

gemaakt, die wordt voorzien van een analyse en interpretatie. Alleen dan is het bronmateriaal 

hanteerbaar voor andere betrokkenen. Andere politiemedewerkers waren daarentegen van opvatting 

dat al het bronmateriaal beschikbaar zou kunnen worden gesteld. Daarbij werd het argument van 

transparantie genoemd: de politie heeft niet de intentie om materiaal voor de verdediging of de 

rechter achter te houden. Als bijvoorbeeld de verdediging een eigen deskundige wil inhuren om het 

materiaal te analyseren, moet zij daartoe de gelegenheid krijgen. Wij zouden daaraan willen 

toevoegen dat alleen informatie die redelijkerwijs relevant kan zijn voor de besluitvorming als 

processtuk zal worden aangemerkt.202 Dat betekent dat niet noodzakelijkerwijs al het vergaarde 

bronmateriaal ter beschikking moet worden gesteld, maar doorgaans kan worden volstaan met 

slechts een gedeelte ervan. 

Een derde bezwaar dat is genoemd, is dat het teruggaan naar de bron veel tijd in beslag neemt. 

Het zelf uitluisteren, uitlezen of bestuderen van het onbewerkte bronmateriaal is in veel gevallen 

arbeidsintensief. Volgens een van de respondenten uit de advocatuur zou dit extra kosten met zich 

brengen die veel verdachten niet kunnen opbrengen. De verdediging zou, volgens haar, daarom 

slechts in zeldzame gevallen teruggaan naar de oorspronkelijke data, en dan uitsluitend om bepaalde 

informatie te controleren. Er werd overigens opgemerkt dat het teruggaan naar het bronmateriaal 

(bijvoorbeeld om een opgenomen verhoor uit te luisteren) voor de verdediging op dit moment 

omslachtiger is georganiseerd dan waarschijnlijk nodig is. Een advocaat moet zich op een speciale 

locatie vervoegen om daar ter plekke bepaalde audiobestanden te kunnen beluisteren, soms ook 

zonder gebruik te kunnen maken van een tolk. Het op kantoor kunnen beluisteren (eventueel samen 

met een tolk of met behulp van een real time vertaalprogramma) van een geluidsfile die via een 

digitaal platform beschikbaar wordt gesteld en door middel van een linkje toegankelijk wordt 

                                                           
202 Zie daarover de volgende paragraaf. 
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gemaakt, zou efficiënter zijn. Onze gedachte is niet dat de procesdeelnemers in de toekomst steeds 

kennis zullen nemen van het bronmateriaal, maar dat zij kennis kunnen nemen van het bronmateriaal 

wanneer zij dat wenselijk achten, zonder dat daarvoor praktische belemmeringen bestaan. Processen-

verbaal en deskundigenrapportages zullen de belangrijkste informatieproducten blijven waarop de 

procesdeelnemers zich baseren. Wanneer daarvan wordt uitgegaan, lijkt het argument dat het 

bestuderen van het bronmateriaal tijdrovend is, niet veel gewicht in de schaal te leggen. 

Al met al lijken de obstakels bij het toegankelijk maken van bronmateriaal voor de 

verschillende betrokkenen op dit moment vooral praktisch van aard. Er zijn in de gesprekken met de 

respondenten geen principiële bezwaren naar voren gebracht.  

 

Het is, zo concluderen wij, belangrijk dat de rechter, officier van justitie en verdediging kennis kunnen 

nemen van het bronmateriaal, zodat zij het materiaal zelf kunnen interpreteren. In de huidige praktijk 

baseren rechters zich vrijwel uitsluitend op indirect bewijsmateriaal. Zij nemen zelden kennis van het 

bronmateriaal dat aan processen-verbaal ten grondslag ligt.203 Wij menen dat het wenselijk is dat de 

materiële onmiddellijkheid voor een deel in ere wordt hersteld, in de zin dat de rechter zoveel mogelijk 

kennis moet kunnen nemen van het bronmateriaal, voor zover dat relevant is voor de beoordeling van 

de zaak.204 Soms zullen alleen bepaalde delen van het bronmateriaal zullen worden opgenomen. Zo 

zal het over het algemeen niet noodzakelijk zijn – en onnodig inbreuk maken op het recht op privacy 

– om alle van een smartphone vastgelegde bestanden in het procesdossier op te nemen. Uiteraard 

wordt ook de positie van de verdediging sterker wanneer zij in beginsel zonder beperkingen kennis 

kan nemen het bronmateriaal. Van advocaten hebben wij vernomen dat het soms veel moeite kost 

om bronmateriaal te mogen raadplegen. Wanneer dit bronmateriaal standaard als processtuk wordt 

aangemerkt wanneer een proces-verbaal erop is gebaseerd, zal de verdediging eenvoudig kennis 

kunnen nemen van het bronmateriaal. Uit EHRM-jurisprudentie lijkt een recht om kennis te nemen 

van de meest directe bron voort te vloeien.205 Die kennisneming is van belang om de bronnen waarop 

het bewijs direct is gebaseerd effectief te kunnen betwisten.  

 

In beslag genomen niet-digitale voorwerpen, zoals het vermoedelijke moordwapen, zijn wel 

processtukken (waarvan kennis moet kunnen worden genomen), maar worden niet in het 

procesdossier opgenomen, omdat dat onmogelijk is. Sommige processtukken, zoals 

kinderpornografische afbeeldingen, zullen – onder toezicht van een opsporingsambtenaar – 

weliswaar door de verdediging mogen worden ingezien, maar daarvan zullen geen bestanden kunnen 

worden gedownload.206 Deze informatieproducten maken derhalve wel onderdeel uit van het 

procesdossier, maar kunnen door de verdediging slechts met beperkingen worden geraadpleegd. 

 

Moment waarop het procesdossier voor de eerste keer wordt samengesteld 

Op het moment waarop het procesdossier wordt samengesteld, is voldoende duidelijk bij welke 

concrete strafbare feiten een concrete verdachte (vermoedelijk) betrokken is geweest en bestaat naar 

                                                           
203 De rechter die zich in Divos voorbereidt, heeft zelfs niet de mogelijkheid om daarin bijvoorbeeld een 
videoregistratie te bekijken, omdat in Divos uitsluitend documenten in pdf-formaat kunnen worden opgenomen. 
204 Vgl. Dubelaar 2014, p. 275. 
205 EHRM 9 mei 2003, appl.no. 59506/00 (Papageorgiou/Griekenland), § 39-40. In deze zaak was valsheid in 
geschrift ten laste gelegd. De verdediging had niet de gelegenheid gekregen om de originele cheques te laten 
onderzoeken, waardoor zij niet kon aantonen dat in de als bewijsmateriaal opgevoerde kopieën wijzigingen 
waren aangebracht. Het EHRM stelde een schending van artikel 6 EVRM vast. 
206 Zie daarover § 5.6.3. 
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het oordeel van de officier van justitie voldoende bewijsmateriaal om een schuldvaststelling (bij een 

strafbeschikking) of bewezenverklaring (bij berechting) te kunnen onderbouwen. Het procesdossier 

zal dus kunnen worden gevormd wanneer wordt besloten om een strafbeschikking op te leggen of 

wanneer wordt besloten om de verdachte te dagvaarden. 

Naar huidig recht moet de officier van justitie bij voorlopig gehechte verdachten ruim binnen 

90 dagen na aanvang van de gevangenhouding een dagvaarding aan de verdachte hebben betekend, 

omdat binnen die termijn het onderzoek ter terechtzitting moet aanvangen. Wanneer het 

opsporingsonderzoek op dat moment nog niet is afgerond, neemt de officier van justitie een 

voorlopige tenlastelegging in de dagvaarding op (art. 261 lid 3 Sv). Het uitbrengen van de dagvaarding 

met de voorlopige tenlastelegging zal gepaard moeten gaan met het voor de eerste keer samenstellen 

van het procesdossier. Volgens het in consultatie gegeven concept-Boek 4 van het gemoderniseerde 

Wetboek van Strafvordering wordt in plaats van een dagvaarding een zogeheten procesinleiding 

opgesteld wanneer het opsporingsonderzoek gereed is, maar bij voorlopig gehechte verdachten 

uiterlijk binnen een jaar na aanvang van de gevangenhouding. De procesinleiding wordt bij de 

voorzitter van de zittingscombinatie ingediend, die de procesinleiding aan de verdachte zal laten 

betekenen (voorgestelde art. 4.1.1.1-4.1.1.2). Bij deze werkwijze zal het onderzoek ter terechtzitting 

bij langdurig voorlopig gehechte verdachten op een later moment aanvangen dan naar huidig recht 

het geval is en zullen pro-forma-zittingen minder vaak voorkomen.207 Dit zou invloed kunnen hebben 

op het moment waarop het procesdossier wordt gevormd. Pas wanneer het opsporingsonderzoek bij 

een voorlopig gehechte verdachte een jaar heeft geduurd hoeft immers een procesinleiding te worden 

opgesteld (met daarin een definitieve tenlastelegging).208 In het voorgestelde artikel 2.10.5.1 lid 1 sub 

a is echter bepaald dat de officier van justitie binnen drie maanden na aanvang van de 

gevangenhouding de verdachte ofwel een tenlastelegging ofwel – wanneer dat nog niet mogelijk is – 

een ‘omschrijving van het feit waarop het opsporingsonderzoek betrekking heeft’ toesturen. Dit 

laatste lijkt een equivalent te zijn van de voorlopige tenlastelegging. Het komt ons redelijk voor om 

ten aanzien van voorlopig gehechte verdachten binnen drie maanden na aanvang van de 

gevangenhouding een procesdossier samen te stellen.209 Dat hangt samen met het hierna te 

bespreken recht op kennisneming van het procesdossier van de verdachte. Wanneer het 

procesdossier is gevormd, mag aan de verdachte de kennisneming van documenten daaruit niet meer 

worden onthouden. Zou geen termijn worden gesteld aan de dossiervorming, dan zouden 

processtukken lange tijd aan de verdachte mogen worden onthouden. Ten aanzien van niet-gehechte 

verdachte zou een soortgelijke termijn moeten worden bepaald. 

 

  

                                                           
207 Een pro-forma-zitting is een zitting die plaatsvindt omdat het onderzoek ter terechtzitting is aangevangen, 
hoewel het opsporingsonderzoek nog niet is afgerond. De zittingsrechter kan tijdens een pro-forma-zitting 
beslissen over de noodzakelijkheid om de voorlopige hechtenis te laten voortduren en kan de voortgang van het 
opsporingsonderzoek monitoren. In De Wilde 2018b is voorgesteld om pro-forma-zitting helemaal af te schaffen 
en de procesinleiding ook bij voorlopig gehechte verdachten pas in te dienen op het moment waarop het 
opsporingsonderzoek is afgerond. Wij hebben vernomen dat wordt overwogen om dat voorstel over te nemen. 
208 MvT bij concept-Boek 4, p. 124. 
209 De termijn van drie maanden komt ongeveer overeen met de termijn waarbinnen naar huidig recht het 
onderzoek ter terechtzitting moet aanvangen. Vanaf de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting mogen 
aan de verdachte geen processtukken meer worden onthouden. 
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Samenstelling en beheer van het procesdossier: praktisch 

Wanneer de officier van justitie van oordeel is dat het procesdossier moet worden samengesteld,210 

geeft hij de dossiervormer die bij de betrokken opsporingsinstanties werkt en de desbetreffende zaak 

in zijn portefeuille heeft, daartoe opdracht. De dossiervormer selecteert onder verantwoordelijkheid 

van de officier van justitie en aan de hand van de (voorlopige) tenlastelegging de informatieproducten 

die als processtuk moeten worden aangemerkt. Door de dossiervormer wordt in het 

informatiesysteem een nieuw procesdossier aangemaakt. In dat procesdossier worden alle 

processtukken van de desbetreffende zaak opgenomen. De volgorde waarin de processtukken worden 

opgenomen en de benaming ervan worden bepaald aan de hand van standaardregels, die door alle 

dossiervormers in acht moeten worden genomen. Wanneer de officier van justitie van oordeel is dat 

de eerste versie van het procesdossier naar behoren is gevormd, bepaalt hij dat de vorming van het 

initiële procesdossier gereed is.211 Dat heeft als gevolg dat de dossiervormer bij de opsporingsinstantie 

niet langer zelf processtukken aan het procesdossier kan toevoegen of processtukken eruit kan 

verwijderen. 

Op het moment waarop de officier van justitie bepaalt dat het initiële procesdossier is 

gevormd, wordt een nieuwe dossiervormer aangewezen die het procesdossier vanaf dat moment 

beheert. Deze dossiervormer werkt niet bij een opsporingsinstantie, maar bij de Centrale Voorziening 

Strafvordering (CVS), wat niet alleen de naam van een informatiesysteem is, maar ook van een 

organisatie. De bij de CVS werkzame dossiervormer is vanaf dit moment tot aan de laatste 

strafvorderlijke handeling in de zaak212 de enige persoon die informatieproducten kan toevoegen aan 

het procesdossier of deze kan verwijderen.213 Er zou voor kunnen worden gekozen om alle bij de 

overheid werkzame personen in de strafrechtketen die informatieproducten creëren, bevoegd te 

maken om zelf informatieproducten aan het procesdossier toe te voegen. Dat komt ons echter minder 

wenselijk voor. Het zou ertoe leiden dat een groot aantal personen zelf documenten aan het 

procesdossier zou kunnen toevoegen. Dat vergroot de kans dat documenten niet op de juiste wijze 

worden opgenomen. Dossiervormers hebben als taak om procesdossiers deugdelijk in te richten. Voor 

bijvoorbeeld de griffier van de rechter-commissaris die een proces-verbaal van een verhoor heeft 

opgesteld, zou het opnemen van een informatieproduct in het procesdossier slechts één van de vele 

werkzaamheden zijn. Ook zal het voor de uniformiteit van de procesdossiers bevorderlijk zijn als zo 

weinig mogelijk (goed getrainde) dossiervormers zich met de dossiervorming bezighouden. Daarnaast 

heeft de dossiervormer ook andere taken, zoals het controleren of het procesdossier compleet is214 

                                                           
210 Het is mogelijk dat de wet dwingt tot het samenstellen van het procesdossier, omdat na een bepaalde termijn 
de processtukken niet meer aan de verdediging mogen worden onthouden. Zie daarover hiervoor onder het 
kopje ‘Moment waarop het procesdossier voor de eerste keer wordt samengesteld’. 
211 Dit moment komt overeen met het moment waarop in de huidige praktijk het onderzoeksdossier (dat in feite 
een procesdossier is) door de politie aan de officier van justitie wordt aangeleverd. Met het initiële procesdossier 
wordt gedoeld op het procesdossier dat door de dossiervormer bij de politie wordt gevormd. De samenstelling 
van dit procesdossier zal naderhand nog wijzigen, doordat stukken worden toegevoegd of verwijderd. 
212 Dat zal dikwijls de tenuitvoerlegging van de bij strafbeschikking of rechterlijke beslissing opgelegde sanctie 
zijn.  
213 Wij hebben overwogen om de hele dossiervorming te beleggen bij dossiervormers van de CVS. Wij denken 
echter dat het noodzakelijk is dat bij de politie dossiervormers werken, die het procesdossier in de initiële vorm 
samenstellen. Het bepalen welke stukken in het procesdossier moeten worden opgenomen is immers alleen 
goed mogelijk door een persoon die goed is ingevoerd in de desbetreffende zaak. Als dat zo is, is het praktischer 
om de dossiervormer bij de politie het procesdossier in eerste instantie te laten vormen. 
214 Zo zal de dossiervormer bij de Dienst Justitiële Documentatie een uittreksel van de Justitiële Documentatie 
kunnen opvragen wanneer dit zich nog niet in het dossier bevindt. 
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en het zorgen dat beslissingen worden genomen op verzoeken van de verdediging.215 Het is expliciet 

niet de taak van de dossiervormer om beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de voeging van 

processtukken in het procesdossier. Die beslissing komt toe aan de officier van justitie of de rechter. 

Er is steeds één dossiervormer, voor wie vervangers kunnen worden aangewezen, die het 

procesdossier onder zijn beheer heeft. Dat is ofwel een dossiervormer bij de opsporingsinstantie ofwel 

een dossiervormer bij de CVS. 

Vanaf het moment dat de dossiervormer bij de CVS het procesdossier gaat beheren, worden 

alle nieuwe processtukken die in het procesdossier moeten worden opgenomen, via een portaal 

ingezonden. Dat geldt zowel voor de overheidsinstanties – politie, rechter-commissaris, gerecht, etc. 

– als voor de verdachte, het slachtoffer en hun raadslieden. De dossiervormer van de CVS controleert 

het desbetreffende processtuk216 en plaatst het in het digitale procesdossier. Concreet zal 

bijvoorbeeld een rechter-commissaris die een getuige heeft gehoord, daarvan een (digitaal) proces-

verbaal laten opmaken door zijn griffier. Dat door de rechter-commissaris digitaal ondertekende 

proces-verbaal slaat de griffier op in IPS.217 Wanneer hij dat doet, wordt meteen het portaal geopend, 

waarin de desbetreffende URL al is opgenomen. De griffier zendt de link naar het proces-verbaal via 

het webportaal naar de dossiervormer die de zaak onder zijn beheer heeft. 

 

Toedeling van verantwoordelijkheid 

Voor verschillende taken in de strafvordering zijn verschillende instanties verantwoordelijk. Er kan een 

onderscheid worden gemaakt tussen de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van bepaalde taken 

– zoals opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging – en voor de verwerking van in het 

kader daarvan verkregen gegevens.  

Zo is het openbaar ministerie verantwoordelijk voor de opsporing, die grotendeels door de 

opsporingsinstanties wordt uitgevoerd. De wijze waarop processen-verbaal worden opgemaakt door 

opsporingsambtenaren, valt bijvoorbeeld onder de verantwoordelijkheid van het openbaar 

ministerie. De verwerking van politiegegevens die in het kader van de opsporing zijn vergaard, valt 

echter onder de verantwoordelijkheid van de korpschef (art. 1 sub f sub 1 Wpg).218 Wanneer dezelfde 

gegevens door het openbaar ministerie worden opgenomen in een procesdossier, valt de verwerking 

ervan onder de verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal (art. 39a lid 1 Wjsg). 

De hoofdofficieren van justitie zijn aangewezen als beheerders van deze gegevens (art. 39a lid 2 Wjsg). 

Voor de verwerking van politiegegevens door de Rijksrecherche en de Koninklijke Marechaussee zijn 

het College van procureurs-generaal resp. de Minister van Defensie aangewezen als 

verantwoordelijken (art. 1 sub f sub 2 en 3 Wpg). Voor de verwerking van gegevens door de bijzondere 

opsporingsdiensten zijn diverse ministeries aangewezen als verwerkingsverantwoordelijken (art. 1 

sub c Wet op de bijzondere opsporingsdiensten). 

 De verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens in de strafvordering is 

derhalve nogal verspreid. Het verwerken van gegevens in een digitaal procesdossier is een vorm van 

verwerking van persoonsgegevens. Het zou onwerkbaar zijn wanneer de dossiervormers die bij de CVS 

                                                           
215 Zie over dit laatste het volgende tussenkopje. 
216 Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de volgende vragen. Is het processtuk compleet? Is het geldig ondertekend? 
Wanneer een link naar een bestand in IPS is aangeleverd: is de URL correct opgegeven? 
217 Er zou ook voor kunnen worden gekozen om de taak om het procesdossier te vormen en te beheren volledig 

bij het openbaar ministerie te leggen, zoals een van de respondenten voorstelde. 
218 Deze verantwoordelijkheid is vermoedelijk niet bij het openbaar ministerie gelegd omdat de politie niet alleen 
opsporing, maar ook handhaving van de openbare orde als taak heeft. 



 
72 

werkzaam zijn, onder (veel) verschillende verantwoordelijken zouden vallen. Niet alleen zou in dat 

geval onduidelijk worden welke instantie verantwoordelijkheid draagt, maar het zou ook erg 

moeizaam worden om te bepalen volgens welke regels het procesdossier zou moeten worden 

ingericht. Verschillende respondenten hebben aangegeven dat de verschillen in cultuur tussen de 

verschillende ketenpartners een belangrijke reden zijn waarom het realiseren van 

gemeenschappelijke informatiesystemen tot nu toe weinig succesvol is gebleken. Daarom kan de 

verantwoordelijkheid voor de technische inrichting en functionaliteit van het digitaal procesdossier 

wat ons betreft het beste bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid worden gelegd. De 

dossiervormers die bij CVS werken zijn dan ook niet in dienst van bijvoorbeeld het openbaar ministerie 

of een gerecht, maar in dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De functionarissen die 

verantwoordelijk zijn voor de opsporing, vervolging en berechting kunnen opdrachten geven aan de 

dossiervormers, die functioneel ondergeschikt zijn aan deze functionarissen.219 Door respondenten is 

aangegeven dat de gerechten bezwaar hebben gehad tegen het werken in hetzelfde systeem als het 

OM, omdat dit op gespannen voet zou staan met het uitgangspunt dat de rechtspraak 

onafhankelijkheid moet zijn. Daarop voortbouwend zou ook kunnen worden betoogd dat het werken 

met dossiervormers die niet alleen de rechtspraak, maar ook het OM dienen, als problematisch kan 

worden beschouwd. Wij delen deze bezwaren niet. De dossiervormers hebben een administratieve 

taak in een administratief systeem. Zij hebben geen beslisbevoegdheid. Wij zien daarop niet waarom 

de onafhankelijkheid van de rechtspraak in het geding zou zijn. 

 

Uniformiteit en efficiëntie 

Het is verleidelijk om te denken dat het vanzelf spreekt dat een digitale werkwijze de voorkeur 

verdient boven het werken met papieren dossiers en met de hand ondertekende processen-verbaal. 

Uit reacties van diverse respondenten blijkt echter dat het digitale werken niet alleen en niet door 

iedereen als een stap vooruit wordt gezien.  

Het werken met een digitaal procesdossier heeft niet alleen voordelen. Een papieren dossier 

biedt meer overzicht dan het (huidige) digitale dossier en is overzichtelijker geordend. Bovendien is 

het gemakkelijker om aantekeningen te maken en markeringen aan te brengen in een papieren 

dossier. Eén respondent vertelde dat veel officieren van justitie en rechters het ene exemplaar van 

het fysieke dossier dat ook bij digitaal procederen beschikbaar is, graag gebruiken om zich voor te 

bereiden. Soms worden digitale procesdossiers zelfs geprint. Van een rechter vernamen wij dat de 

voorbereiding van een zittingsdag (als voorzitter) soms wel een dag meer in beslag kan nemen 

wanneer gewerkt wordt met een digitaal procesdossier. Ook bij het voorhouden van de relevante 

stukken biedt een papieren dossier voordelen. Bij een zaak waar één van de onderzoekers aanwezig 

was, wilde de politierechter ter zitting in het papieren dossier een bepaald processtuk voorhouden. 

Deze slaagde er echter niet in om het desbetreffende stuk te vinden. Zou deze rechter zich hebben 

voorbereid met een papieren dossier, dan zou dat vermoedelijk wel zijn gelukt. Een ander nadeel is 

dat de kamer waarin wordt beraadslaagd na afloop van de zitting (de raadkamer), in de huidige 

praktijk dikwijls niet is ingericht op digitale procesdossiers. Er is één pc aanwezig maar bij de 

beraadslaging door een meervoudige strafkamer zitten vier personen aan tafel die ieder de behoefte 

hebben om het dossier te raadplegen. Kan dat niet, dan moet worden beraadslaagd op basis van 

                                                           
219 Er zou voor kunnen worden gekozen om de voeging van processtukken in alle fasen van de strafvordering 
onder de verantwoordelijkheid van het OM te brengen. Daarmee zou worden aangesloten bij de huidige 
praktijk bij de rechters-commissarissen in Amsterdam dat de beschikking van de RC wordt toegezonden aan 
het OM, die ervoor zorgdraagt dat de beschikking in het onderzoeksdossier wordt opgenomen. 
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uitsluitend de eigen (geprinte of handgeschreven) aantekeningen en op basis van het geheugen. Dat 

is onwenselijk. 

 Dat het werken met een digitaal dossier door sommigen als minder efficiënt wordt ervaren, 

heeft ook te maken met de wijze waarop het digitale strafdossier in de huidige praktijk is ingericht. 

Daarbij is relevant dat informatieproducten snel teruggevonden en geraadpleegd moeten kunnen 

worden. Dat kan gedeeltelijk worden bewerkstelligd doordat met digitale mappen wordt gewerkt met 

standaardnamen, waarbij dezelfde soorten informatieproducten steeds in dezelfde mappen worden 

geplaatst. 

Bij sommige respondenten bestaat behoefte aan geclusterde informatieproducten. Hierbij 

kan worden gedacht aan één pdf-bestand waarin alle documenten uit een bepaalde map worden 

opgenomen. Dat werkt praktischer dan een map waarin allerlei losse bestanden zijn opgenomen, 

omdat dan in het laatste geval minder overzicht bestaat over de in het dossier opgenomen 

documenten. Verscheidenheid aan documenten kan bijvoorbeeld ontstaan doordat in de opsporing 

verschillende zaken aanvankelijk losse onderzoeksprojecten waren en pas na verloop van tijd is 

gebleken dat de verdachte bij al die zaken betrokken was. Ook is denkbaar dat nadat een 

procesdossier is samengesteld nieuwe documenten ter beschikking zijn gesteld, bijvoorbeeld omdat 

nadere onderzoekshandelingen zijn verricht of op verzoek van de verdediging bepaalde stukken 

alsnog als processtukken zijn aangemerkt. Ook wordt het door sommigen als praktisch ervaren om 

alle beslissingen over de vrijheidsbeneming van de verdachte in één pdf-document te kunnen 

raadplegen.  

Het kunnen raadplegen van geclusterde informatieproducten heeft als belangrijk voordeel dat 

kan worden gezocht binnen alle in de cluster opgenomen informatieproducten. Wanneer bijvoorbeeld 

een procesdossier bestaat uit verschillende informatieproducten en de officier van justitie of rechter 

niet precies weet waar hij bepaalde informatie heeft gelezen, zal hij in de huidige praktijk soms 

verschillende pdf-bestanden moeten openen om de juiste informatie te vinden. Niet alleen wordt de 

terugvindbaarheid van informatie groter wanneer meer informatieproducten met één zoekopdracht 

kunnen worden doorzocht, maar ook kost het minder tijd om de juiste informatie te vinden, omdat 

het openen van verschillende bestanden meer tijd kost dan het openen van één bestand. Om het 

werken met het digitale procesdossier zo efficiënt mogelijk te maken, kan standaard naast de 

informatie in de met standaardnamen gelabelde mappen ook één bestand worden gemaakt waarin 

alle informatieproducten uit het hele procesdossier zijn opgenomen.220 Om dat snel te kunnen 

doornemen, is het van belang dat zoveel mogelijk een standaardvolgorde van de documenten wordt 

gehanteerd. Rechters willen in feite de stukken die in een klassiek papieren procesdossier worden 

opgenomen, in dezelfde volgorde als in dat papieren dossier kunnen raadplegen.  

 Het zou wenselijk zijn om het systeem zo in te richten dat een nieuw opgenomen 

informatieproduct automatisch – en uiteraard op de meest logische plaats – wordt toegevoegd aan 

het geclusterde bestand, zodat de geclusterde bestanden niet handmatig hoeven te worden gemaakt. 

Wanneer dat technisch niet mogelijk blijkt te zijn, zal een moment moeten worden gekozen waarop 

                                                           
220 Er zou ook voor kunnen worden gekozen om alle informatieproducten binnen iedere digitale map binnen een 
procesdossier te clusteren. Wij denken echter dat het samenstellen van één goed doorzoekbaar digitaal 
procesdossier in pdf ook tegemoet zal komen aan degenen die bijvoorbeeld de beslissingen over de 
vrijheidsbeneming geclusterd zouden willen raadplegen. Het naast elkaar opnemen van verschillende 
geclusterde bestanden is niet onmogelijk, maar het gevaar dreigt dan wel dat het procesdossier minder goed te 
doorgronden wordt, omdat er veel extra bestanden worden opgenomen die slechts kopieën zijn van andere 
reeds opgenomen bestanden. 
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alle digitale informatieproducten in een geclusterd document worden opgenomen. Het zou namelijk 

te arbeidsintensief zijn om steeds opnieuw na het toevoegen een nieuw informatieproduct het 

geclusterde bestand aan te passen. Wij denken dat het moment waarop de dagvaarding wordt 

betekend aan de verdachte een geschikt moment zou zijn om het geclusterde bestand te maken. Ook 

na dat moment zullen overigens nog nieuwe informatieproducten ter beschikking komen, zoals 

reclasseringsrapporten, die vaak pas op een laat moment beschikbaar komen. 

 

Het is uitermate belangrijk om bij de keuzes voor de concrete inrichting van de systemen voldoende 

rekening te houden met de behoeften die de betrokkenen bij de strafvordering hebben en een 

werkwijze te kiezen die voor hen het meest efficiënt is.221 Het zou immers onwenselijk zijn als de 

digitalisering aan de ene kant weliswaar een toename van de efficiëntie zou meebrengen, 

bijvoorbeeld doordat papieren dossiers niet meer hoeven te worden gekopieerd en gescand, maar 

aan de andere kant verlies aan efficiëntie zou opleveren. Per saldo is de winst dan gering. Het is een 

valkuil om bij de concrete vormgeving van een digitaal systeem de technische mogelijkheden daarvan 

leidend te laten zijn en de behoeften van de personen die met het systeem moeten werken, uit het 

oog te verliezen.222 Het is vanwege het voorgaande van het grootste belang dat bij het uitdenken van 

de concrete vormgeving van de systemen de gebruikers van die systemen worden betrokken en daarin 

een belangrijke stem hebben.  

 

5.4.5 Processtukken 

 

Inleiding 

Hiervoor hebben wij betoogd dat de in de huidige wet gebezigde terminologie niet voldoende helder 

is en dat het criterium aan de hand waarvan moet worden bepaald of een bepaald informatieproduct 

een processtuk is, te beperkt is geformuleerd. Wij stellen voor om in het gemoderniseerde Wetboek 

van Strafvordering naast elkaar de termen processtuk en procesdossier te gaan hanteren. Een 

processtuk is een individueel informatieproduct en een procesdossier is een verzameling van 

informatieproducten. Voor de bepaling of een bepaald informatieproduct een processtuk is, wordt 

een materieel criterium gehanteerd. Als uitgangspunt geldt dat alle processtukken in het 

procesdossier worden opgenomen. Alleen in bijzondere gevallen kan daarop een uitzondering worden 

gemaakt. 

 

Criterium 

Of een informatieproduct een processtuk is, wordt bepaald aan de hand van een materieel criterium: 

moet redelijkerwijs worden aangenomen dat het desbetreffende informatieproduct van belang zal 

kunnen zijn voor enige beslissing in de strafzaak of voor de effectieve uitoefening van rechten van de 

verdediging of een slachtoffer? Ook naar huidig recht wordt een relevantiecriterium gehanteerd.223 

Het voorgestelde criterium wijkt daarvan op drie manieren af. In de eerste plaats gaat het niet alleen 

                                                           
221 Zie daarover Jolij 2015. 
222 In Kamerstukken II 2015/16, 29279, 298, p. 2 schreef de Minister van Veiligheid en Justitie onder het kopje 
‘Digitalisering verbetert de werkprocessen’ dat de digitalisering van de strafrechtspleging gevolgen heeft voor 
de werkprocessen. ‘Zij raakt de organisatie en de processen in het hart’. De minister benadrukte in dat verband 
dat zijn visie op de digitalisering tot stand is gekomen in samenwerking met alle betrokken organisaties in de 
strafrechtketen. 
223 In artikel 149a lid 2 Sv is bepaald dat bij de processtukken behoren ‘alle stukken die voor de ter terechtzitting 
door de rechter te nemen beslissingen redelijkerwijs van belang kunnen zijn (...)’.  
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om beslissingen van (zittings)rechters, maar ook om beslissingen door anderen, bijvoorbeeld wanneer 

een strafzaak wordt afgedaan met een strafbeschikking of wanneer een rechter-commissaris besluit 

om een machtiging af te geven voor de doorzoeking van een woning ter inbeslagneming. In de tweede 

plaats is niet alleen de relevantie voor de beslisser bepalend, maar ook de relevantie met betrekking 

tot de uitoefening van rechten door de verdediging of het slachtoffer. Een derde afwijking is gelegen 

in de bepaling welk materiaal relevant is voor de beslisser, de verdediging of het slachtoffer. De 

huidige invulling van de relevantie is wat ons betreft te beperkt. De reden daarvoor is dat het 

bronmateriaal waarop processen-verbaal en deskundigenrapporten zijn gebaseerd, in beginsel niet 

als processtuk wordt aangemerkt. Hiervoor hebben wij betoogd dat bronmateriaal als regel onderdeel 

moet uitmaken van het procesdossier. Dat betekent dat het bronmateriaal als processtuk moet 

worden aangemerkt.  

Het relevantiecriterium gaat wat ons betreft niet zo ver dat al het materiaal dat tijdens de 

opsporing is vergaard, moet worden aangemerkt als processtuk. Wij hebben verschillende 

medewerkers van de politie gesproken die van opvatting waren dat al het vergaarde materiaal ter 

beschikking kan worden gesteld. Zij hechten sterk aan transparantie en hebben vanuit die gedachte 

geen bezwaar tegen het algemeen ter beschikking stellen van materiaal. Zo zouden alle afgetapte 

gesprekken of alle opgevraagde camerabeelden kunnen worden aangemerkt als processtuk, ook als 

de gesprekken of beelden op geen enkele manier relevant zijn voor de beoordeling van de strafzaak.224 

Wij zijn van opvatting dat relevantie voor de strafzaak een ondergrens moet zijn, omdat het geen 

redelijk doel dient om al het vergaarde materiaal op te nemen in het procesdossier en omdat het wél 

opnemen van dat materiaal, zeker in omvangrijkere zaken, zou kunnen leiden tot een overvloed aan 

informatieproducten waardoor uit het oog kan worden verloren welke informatieproducten er 

werkelijk toe doen. 

Wij hebben overwogen of de relevantie ook zou moeten afhangen van de vraag in hoeverre 

de beslisser of de verdediging in staat moet worden geacht om het bronmateriaal te doorgronden. Bij 

het doorgronden kan worden gedacht aan bijzondere expertise die vereist is om het bronmateriaal 

om waarde te kunnen schatten, maar ook aan bijzondere software die vereist is om bronmateriaal in 

een bepaald bestandformaat te kunnen openen. Wij menen dat deze beperking niet zou moeten 

worden aangebracht. In de eerste plaats kan niet in het algemeen worden bepaald of bijvoorbeeld 

rechters of advocaten beschikken over voldoende expertise of software. In de tweede plaats kan die 

expertise ook worden ingehuurd en is het dikwijls mogelijk om informatieproducten die een bepaald 

bestandformaat hebben, om te zetten naar een ander bestandsformaat. 

 

In uitzonderlijke gevallen kan worden besloten dat een informatieproduct dat voldoet aan het 

criterium voor processtukken, desondanks niet als processtuk wordt aangemerkt. Hierbij kan 

bijvoorbeeld worden gedacht aan een proces-verbaal waaruit blijkt op welke manier een bepaalde 

opsporingsmethode is toegepast, terwijl het bekend worden van die manier in de weg zou staan aan 

de effectieve opsporing in de toekomst. 

 

Terminologie 

Een relevante vraag is of de term ‘processtuk’ nog wel voldoende past bij het werken met digitale 

informatieproducten. Het onderdeel ‘stuk’ heeft een sterk papieren connotatie. Er kan goed worden 

                                                           
224 Op de camerabeelden van een winkeldiefstal zijn bijvoorbeeld alleen onschuldige bezoekers van de winkel 
zichtbaar. 
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betoogd dat een videoregistratie geen ‘stuk’ is. De term processtuk is echter sterk ingeburgerd, terwijl 

het niet eenvoudig is om een beter passende term te bedenken die ook nog goed hanteerbaar is. Zo 

zou de term ‘procesinformatieproduct’, hoewel deze inhoudelijk mogelijk het meest zuiver zou zijn, 

vermoedelijk niet aanslaan in de rechtspraktijk. In de huidige praktijk wordt de term ‘processtuk’ zo 

ruim geïnterpreteerd dat – onder bepaalde voorwaarden – ook een videoregistratie een processtuk 

kan opleveren. Het is daarom niet noodzakelijk om een andere term te gaan hanteren. 

 

5.4.6 Wijze waarop proceshandelingen worden verricht 

 

De verdachte – of diens raadsman – kan gedurende het gehele strafproces proceshandelingen 

verrichten via een portaal. Hierin kan hij bijvoorbeeld een document uploaden met het verzoek om 

dit document bij de processtukken te voegen. Ook kan hij onderzoekswensen opgeven en 

andersoortige verzoeken doen. Hij kan rechtsmiddelen instellen, schrifturen indienen, etc. Alle 

stukken die deze proceshandelingen opleveren, komen binnen bij de dossiervormer.225 Deze heeft als 

taak om te bewerkstelligen dat een bevoegde autoriteit een beslissing neemt. Wanneer de raadsman 

van de verdachte bijvoorbeeld een verzoek doet tot het benoemen van een deskundige om een 

bepaald onderzoek te verrichten, zendt de dossiervormer daarvan (via het informatiesysteem) een 

bericht aan de desbetreffende officier van justitie of rechter-commissaris. Zodra deze een beslissing 

heeft genomen, wordt de beslissing toegevoegd aan het procesdossier en wordt de raadsman via de 

portal op de hoogte gesteld van de beslissing. De dossiervormer zal ook in de gaten houden of de 

officier van justitie of de rechter-commissaris daadwerkelijk binnen de daarvoor geldende termijn een 

beslissing neemt.226 Ook zullen de rechter en de officier van justitie in geval een rechtsmiddel is 

ingesteld, daarvan via CVS op de hoogte moeten worden gesteld.227 De dossiervormer zal daarvoor 

een handeling moeten verrichten. Ook zal de uitspraak van de hogere rechter aan de betrokkenen 

bekendgemaakt moeten worden. 

 Ook anderen dan de verdachte en zijn raadsman kunnen via het portaal processtukken 

inbrengen en mogelijk proceshandelingen verrichten. Hierbij kan worden gedacht aan het inzenden 

van het rapport dat de reclassering opmaakt over de persoon van de verdachte of over het indienen 

van een verzoek tot schadevergoeding door de benadeelde partij. Momenteel wordt reeds gewerkt 

met webportalen voor advocaten en slachtoffers. In de toekomst zal slechts één portaal worden 

gebruikt. Personen kunnen worden geautoriseerd om door middel daarvan stukken te uploaden en te 

raadplegen.228 

 Overheidsfunctionarissen die geautoriseerd zijn voor CVS, kunnen via het systeem 

proceshandelingen verrichten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de vordering van de officier van 

justitie om een machtiging af te geven. Deze vordering wordt door de dossiervormer ontvangen en 

doorgezet naar de rechter-commissaris. 

 

  

                                                           
225 Tijdens het opsporingsonderzoek zal dat de dossiervormer bij de politie zijn, in een latere fase van het 
onderzoek de dossiervormer bij CVS. 
226 Het systeem kan daarvoor een signalering geven. 
227 Dat gebeurt in de huidige praktijk via een e-mail. 
228 Zie over het raadplegen § 5.6.3. 
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5.5 Kennisneming van strafvorderlijk relevante informatieproducten in 2019 

 

5.5.1 Inleiding 

 

Welke personen en instanties kennis moeten kunnen nemen van welke informatieproducten en hoe 

dat praktisch in zijn werk gaat, hangt sterk samen met de vraag welke gegevens mogen worden 

verstrekt dan wel voor de toegang tot welke gegevens autorisatie mag worden gegeven. Deze 

aspecten zijn (onder andere) geregeld in de Wpg en Wjsg. In het Wetboek van Strafvordering is de 

verstrekking van processtukken aan de verdachte, het slachtoffer en hun raadslieden geregeld. Dat 

hangt vermoedelijk samen met de omstandigheid dat deze personen afhankelijk zijn van de 

opsporingsinstanties en het openbaar ministerie om kennis te kunnen nemen van processtukken. Het 

is daarom noodzakelijk om het recht op kennisneming te regelen in het Wetboek van Strafvordering. 

In het Wetboek van Strafvordering is nauwelijks iets geregeld ten aanzien van de verstrekking van 

informatieproducten aan overheidsfunctionarissen.229  

 

5.5.2 Welke personen en instanties moeten over strafvorderlijk relevante informatie kunnen 

beschikken? 

 

Bij de strafvordering kunnen vanaf het begin van de opsporing tot aan het einde van de 

tenuitvoerlegging veel verschillende personen en instanties betrokken zijn. Deze moeten kunnen 

beschikken over de informatieproducten die noodzakelijk zijn om hun taak naar behoren verrichten 

of hun rechten voldoende te kunnen uitoefenen. Hieronder noemen wij een aantal personen en 

organisaties en geven wij aan welke informatiebehoefte deze hebben. Wij hebben overigens niet de 

intentie om een uitputtende lijst van personen en instanties op te stellen. De inventarisatie is alleen 

van belang om vervolgens te kunnen vaststellen wat een wenselijke wijze zou kunnen zijn waarop kan 

worden kennisgenomen van informatieproducten. 

 

➢ politie/bijzondere opsporingsdiensten/Koninklijke Marechaussee/Rijksrecherche 

Al deze organisaties vergaren informatie die voor de opsporing van strafbare feiten van belang 

kan zijn. Om lopende onderzoeken efficiënt te kunnen uitvoeren is het van belang dat de bij die 

onderzoeken betrokken personen kunnen beschikken over de vergaarde informatieproducten. 

Dat geldt vermoedelijk ook voor buitengewone opsporingsambtenaren. 

➢ officier van justitie/advocaat-generaal bij het hof 

De officier van justitie die de leiding heeft over een concreet opsporingsonderzoek, moet kennis 

kunnen nemen van alle informatieproducten die in het kader van dat onderzoek zijn vergaard. De 

officier van justitie die tijdens het onderzoek ter terechtzitting optreedt, hoeft om ter zitting te 

kunnen optreden in beginsel alleen de beschikking te hebben over het procesdossier. Dat geldt 

ook voor de advocaat-generaal bij het gerechtshof. Dat neemt niet weg dat de zittingsofficier van 

justitie toegang heeft tot alle tijdens het opsporingsonderzoek vergaarde informatie. Dat kan 

noodzakelijk zijn wanneer wordt verzocht om bepaalde stukken te voegen bij de processtukken. 

                                                           
229 Een voorbeeld is artikel 126f lid 3 Sv, waarin is bepaald dat de officier van justitie de rechter-commissaris zijn 
beschikking tot sluiting van het strafrechtelijk financieel onderzoek toezendt. Ten aanzien van veel stukken die 
worden uitgewisseld bevat het wetboek in het geheel geen grondslag en de Wjsg lijkt die overigens evenmin te 
bieden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het ter beschikking stellen van stukken aan de rechter-
commissaris bij de vordering om een BOB-machtiging te verlenen. 



 
78 

➢ rechter-commissaris 

De rechter-commissaris voert specifieke onderzoekshandelingen uit, zoals het horen van getuigen 

en het benoemen van deskundigen. Ook is hij bevoegd om bepaalde dwangmiddelen toe te 

passen, zoals de doorzoeking van een woning en de inbewaringstelling van een verdachte. Om 

deze taken naar behoren uit te kunnen oefenen moet hij een goede informatiepositie hebben. 

Het is echter niet noodzakelijk dat de rechter-commissaris beschikt over dezelfde informatie als 

de officier van justitie die de leiding over het opsporingsonderzoek heeft. Doorgaans wordt aan 

de rechter-commissaris een zeer beperkt pakket van relevante stukken ter beschikking gesteld, 

op grond waarvan de rechter-commissaris de onderzoekshandelingen kan verrichten of kan 

besluiten om de dwangmiddelen toe te passen. 

➢ raadkamer 

Beslissingen van de rechtbank die niet betrekking hebben op de vraag of de verdachte een ten 

laste gelegd feit heeft begaan, maar waarbij andersoortige beslissingen moeten worden genomen, 

worden genomen door de raadkamer. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de 

gevangenhouding van de verdachte of het beslissen op beklag over inbeslagneming. Evenals de 

rechter-commissaris hoeven de leden van de raadkamer om hun werk naar behoren te kunnen 

doen niet te beschikken over alle stukken die op de zaak betrekking hebben. De dossiertjes aan 

de hand waarvan de raadkamer werkt, zijn doorgaans zeer beperkt van omvang. 

➢ zittingrechter, Hoge Raad en advocaat-generaal bij de Hoge Raad 

De zittingsrechter moet de beschikking hebben over het volledige procesdossier, met dezelfde 

inhoud als het procesdossier waarover de zittingsofficier van justitie en de (advocaat van de) 

verdachte beschikken. Dat geldt ook voor de Hoge Raad en voor de advocaat-generaal bij de Hoge 

Raad. 

➢ verdachte en diens raadsman 

De verdachte moet tijdens het onderzoek ter terechtzitting kunnen beschikken over alle 

processtukken. Ook tijdens het opsporingsonderzoek is het van groot belang om de beschikking 

te kunnen krijgen over stukken (die dan nog niet altijd als processtuk zullen worden aangemerkt), 

om de rechten van de verdediging goed te kunnen uitoefenen. Zo zal het noodzakelijk zijn om 

kennis te kunnen nemen van een getuigenverklaring, omdat anders het verzoek om de 

desbetreffende getuige bij de rechter-commissaris te mogen horen niet goed kan worden 

onderbouwd en het verhoor niet goed kan worden uitgevoerd. 

➢ slachtoffer en diens raadsman 

Het slachtoffer moet kunnen beschikken over informatie met betrekking tot de strafzaak, op 

grond waarvan het in staat wordt gesteld om zijn rechten goed uit te oefenen.230 Die informatie 

wordt dikwijls in de vorm van een brief aan het slachtoffer ter beschikking gesteld, zonder dat 

processtukken worden bijgevoegd. Als het slachtoffer die processtukken wel nodig heeft om zijn 

rechten goed te kunnen uitoefenen, dan moeten deze op diens verzoek ter beschikking worden 

gesteld..231 

➢ reclassering 

De reclassering moet beschikken over de informatie die relevant is voor het uitbrengen van een 

advies over de persoon van de verdachte. Wanneer de reclassering betrokken is bij het invulling 

                                                           
230 Zie daarover § 3.4. 
231 Artikel 51b lid 1 Sv. 
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geven aan en handhaven van voorwaarden in het kader van een voorwaardelijke veroordeling, 

moet de reclassering op de hoogte worden gesteld van de beslissing van de rechtbank. 

➢ deskundige 

Een deskundige moet alle informatieproducten tot zijn beschikking krijgen die noodzakelijk zijn 

voor het wetenschappelijk verantwoord uitvoeren van zijn onderzoek. Welke documenten dat 

precies zijn, hangt af van het type onderzoek. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat sommige personen de beschikking moeten kunnen hebben over het 

volledige procesdossier, terwijl anderen voldoende kunnen functioneren op basis van specifieke 

informatieproducten, die al dan niet als processtukken kunnen worden aangemerkt. 

 

5.5.3 Recht op kennisneming van informatieproducten door de verdediging 

 

Recht op kennisneming van processtukken 

De verdediging heeft het recht op kennisneming van de procestukken (art. 27c lid 3 sub d Sv). Dat 

recht is echter niet onbeperkt. De kennisneming van processtukken kan worden beperkt. Tijdens het 

opsporingsonderzoek kan dat toegelaten zijn in het belang het onderzoek (art. 30 lid 3 Sv). Van 

bepaalde soorten processtukken, zoals processen-verbaal van het verhoor van de verdachte, mag de 

kennisneming echter niet aan de verdachte worden onthouden (art. 31 Sv). Zodra het onderzoek ter 

terechtzitting is aangevangen mag de kennisneming van processtukken niet meer worden onthouden. 

 Tijdens het opsporingsonderzoek is de officier van justitie formeel verantwoordelijk voor het 

verlenen van toegang tot de processtukken (art. 30 lid 1 Sv). Wanneer de officier niet uit eigen 

beweging bepaalde stukken verstrekt, kan de verdediging daarom verzoeken. Blijft de officier in 

gebreke, dan kan de verdachte de rechter-commissaris verzoeken om een termijn te stellen 

waarbinnen de kennisneming alsnog moet worden verleend (art. 30 lid 2 Sv). Tijdens het onderzoek 

ter terechtzitting lijkt het gerecht verantwoordelijk te zijn voor het bieden van kennisneming van 

(nieuwe) processtukken. De wet bepaalt dat echter niet expliciet.232 

 Als uitgangspunt geldt dat de verdachte een afschrift van de processtukken moet ontvangen. 

Op grond van bepaalde belangen kan het onwenselijk zijn om de verdachte een afschrift van een 

processtuk te geven. Op grond van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de opsporing en 

vervolging van strafbare feiten of het algemeen belang, mag de officier van justitie daarom bepalen 

dat geen afschrift wordt verstrekt van een processtuk of een gedeelte daarvan (art. 32 lid 2 Sv). Hierbij 

kan bijvoorbeeld worden gedacht aan videobeelden waarop personen zichtbaar zijn wier privacy moet 

worden beschermd. Wanneer processtukken aan de verdachte worden onthouden, heeft de 

verdachte het recht daartegen bezwaar te maken bij de rechter-commissaris (art. 32 lid 4 Sv).  

De bescherming van de privacy kan ook aanleiding vormen om bepaalde persoonsgegevens, 

zoals het adres van een getuige, weg te laten uit bijvoorbeeld een proces-verbaal van verhoor van die 

getuige. In een brief van 29 juni 2018 schrijven de ministers van Justitie en Veiligheid en 

Rechtsbescherming dat het hun ambitie is om gegevens die niet noodzakelijk zijn233 voor verdachten 

                                                           
232 Het lijkt besloten te liggen in de tweede volzin van artikel 32 lid 2, tweede volzin Sv: ‘Indien tijdens het 
onderzoek ter terechtzitting nog stukken bij de processtukken worden gevoegd, kan het gerecht in feitelijke 
aanleg waarvoor de zaak wordt vervolgd ambtshalve, op vordering van de officier van justitie, op verzoek van 
de verdachte of van de benadeelde partij overeenkomstig de voorgaande volzin beslissen.’ 
233 Bedoeld zal zijn: niet noodzakelijk voor de uitoefening van de rechten van de verdachte. 
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af te schermen.234 Het Wetboek van Strafvordering bevat daarvoor echter al een grondslag: op grond 

van artikel 32 lid 2 Sv kan aan de verdachte de kennisneming van stukken of gedeelten daarvan 

worden onthouden. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de kennisneming van een dagboek, ter 

bescherming van het recht op privacy van de schrijver daarvan, mag worden beperkt tot enkele 

pagina’s.235 

 

Wanneer de verdachte rechtsbijstand heeft, is het praktisch dikwijls de raadsman van de verdachte 

die kennis neemt van het procesdossier en niet de verdachte zelf. Ten aanzien van kennisneming van 

processtukken door de raadsman van de verdachte zijn de hiervoor besproken regels van 

overeenkomstige toepassing (art. 48 Sv).  

 

Kennisneming van informatieproducten die geen processtukken zijn 

De wettelijke regeling geeft de verdachte en zijn raadsman uitsluitend het recht op kennisneming van 

informatieproducten die als processtukken moeten worden aangemerkt. Wel is bepaald dat de 

verdachte een afschrift ‘kan krijgen’ van stukken wanneer hem de kennisneming daarvan is 

toegestaan (art. 32 lid 1 Sv). Dat kunnen stukken zijn die niet als processtukken zijn aangemerkt. In 

dat geval is de verdachte afhankelijk van de welwillendheid van de officier van justitie. Wenst deze 

stukken niet ter beschikking te stellen, dat heeft de verdachte geen formeel middel om die beslissing 

aan te vechten. De wet bevat geen criterium op grond waarvan de officier van justitie moet oordelen. 

Het komt ons wenselijk voor dat in het nieuwe wetboek hiervoor een criterium wordt opgenomen. 

In bepaalde gevallen kunnen volgens de Hoge Raad de beginselen van een goede procesorde 

meebrengen dat de verdediging kennis moet kunnen nemen van informatieproducten die niet als 

processtuk moeten worden aangemerkt. Hij overwoog daaromtrent: 

 

‘Indien van een door de politie afgenomen verhoor niet alleen een proces-verbaal, 

inhoudende een zakelijke weergave van hetgeen tijdens dat verhoor is verklaard, is 

opgemaakt, maar ook een video-opname is vervaardigd, hetgeen uit de processtukken dient 

te blijken, brengen beginselen van een behoorlijke procesorde mee dat aan de verdediging de 

kennisneming van die opname niet mag worden onthouden (vgl. HR 21 oktober 1997, LJN ZD 

0832, NJ 1998/133). Dat betekent niet dat zowel de raadsman als de verdachte zonder meer 

aanspraak hebben op kennisneming van die opname. Bij afweging van de gerechtvaardigde 

belangen van de op de video-opname afgebeelde persoon enerzijds en de belangen van de 

verdediging bij kennisneming van die opname anderzijds, kunnen de eerstbedoelde belangen 

in zoverre zwaarder wegen dat wel de raadsman in de gelegenheid wordt gesteld van die 

opname kennis te nemen, maar dat dit aan de verdachte niet wordt toegestaan (vgl. HR 7 mei 

1996, LJN AB9820, NJ 1996/687).’236 

 

De betekenis van deze uitspraak voor andersoortige gevallen dan waar deze zaak betrekking op had, 

is niet volledig duidelijk. In deze zaak betrof het de videoregistratie van een verhoor, dat in een proces-

verbaal was uitgewerkt. Er kunnen ook videobeelden zijn gemaakt van bijvoorbeeld een vechtpartij 

                                                           
234 Bijlage bij Kamerstukken I 2017/18, 34775 VI, AA, blg-849103 (Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid 
en Rechtsbescherming van 29 juni 2018 aan de Eerste Kamer over de ambitie, prioriteiten en doelstellingen van 
de strafrechtketen), p. 3. 
235 HR 2 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5001, NJ 2012/575. 
236 HR 31 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4214, NJ 2012/102, r.o. 2.3. 
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op straat. Ook van die videobeelden zal een proces-verbaal zijn opgesteld. Dat zal anders van aard zijn 

dan de woordelijke uitwerking van het op video opgenomen getuigenverhoor, omdat een beschrijving 

wordt gegeven van gebeurtenissen. Onze indruk is dat ook de videobeelden van de vechtpartij niet als 

processtukken hoeven te worden aangemerkt. Het lijkt ons echter essentieel dat de verdediging 

kennis kan nemen van deze camerabeelden, om te kunnen onderzoeken of de beschrijving in het 

proces-verbaal voldoende overeenkomt met de videobeelden zelf. Processen-verbaal kunnen ook zijn 

gebaseerd op andersoortig materiaal van allerlei aard. Uit de overwegingen van de Hoge Raad kan 

niet met zekerheid worden afgeleid dat ook in deze gevallen de beginselen van een goede procesorde 

meebrengen dat de verdediging kennis moet kunnen nemen van het bronmateriaal. 

Uit het arrest van de Hoge Raad blijkt ook dat het onder omstandigheden toelaatbaar is dat 

bepaalde informatieproducten wel door de raadsman, maar niet door de verdachte mogen worden 

gezien. Het openbaar ministerie laat in dat geval soms een geheimhoudingsverklaring tekenen door 

een advocaat. 

Respondenten uit de advocatuur hebben het beeld geschetst dat zij dikwijls veel moeite 

moeten doen om kennis te mogen nemen van bronmateriaal. Daartoe moeten dikwijls herhaaldelijk 

verzoeken worden ingediend, ook als het materiaal betreft dat voor de beoordeling van de zaak door 

de verdediging (volgens de advocaat) evident relevant is. Officieren van justitie herkennen dit beeld 

over het algemeen niet en hebben de indruk dat in geval het desbetreffende materiaal relevant kan 

zijn voor de beoordeling van de zaak door de rechter, inzage wordt geboden. 

 

5.5.4 Recht op kennisneming van informatieproducten door het slachtoffer 

 

Volgens artikel 51b Sv heeft het slachtoffer het recht om op de hoogte te worden gesteld van bepaalde 

zaken. Volgens artikel 6 van het Besluit slachtoffers van strafbare feiten is de omvang en 

gedetailleerdheid van de verstrekte informatie afhankelijk van de specifieke behoefte en persoonlijke 

omstandigheden van het slachtoffer en de aard van het strafbare feit. Het slachtoffer heeft recht op 

kennisneming van de processtukken die voor hem van belang zijn. Het kan de officier van justitie 

verzoeken om kennisneming en heeft in beginsel ook het recht om een afschrift van de processtukken 

te ontvangen. Alleen in bijzondere gevallen kan de officier van justitie kennisneming weigeren (art. 

51b lid 1, 3 en 6 Sv). Het slachtoffer mag zich als spreekgerechtigde sinds enige tijd niet alleen uitlaten 

over de gevolgen die het feit teweeg hebben gebracht, maar ook over onder andere de bewijsbaarheid 

van het ten laste gelegde feit en de straftoemeting.237 Om een goed standpunt te kunnen innemen 

over de beslissing die de rechter moet nemen, zal het verstrekken van processtukken vermoedelijk in 

meer gevallen noodzakelijk zijn dan voorheen. De raadsman van het slachtoffer moet over dezelfde 

informatie kunnen beschikken als het slachtoffer. 

Wanneer een zaak is geseponeerd, is niet sprake van processtukken, maar mogelijk wel van 

‘stukken’ die tijdens het opsporingsonderzoek zijn vergaard. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat in 

geval een verdachte niet is vervolgd en het slachtoffer zich daarover als rechtstreeks belanghebbende 

wil beklagen bij het gerechtshof, het slachtoffer geen recht heeft op kennisneming van de stukken van 

het naar het beweerdelijke strafbare feit uitgevoerde opsporingsonderzoek.238  

 

  

                                                           
237 Artikel 51g lid 2 Sv kent geen beperkingen ten aanzien van hetgeen de spreekgerechtigde mag zeggen. 
238 HR 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2334. 
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5.5.5 Kennisneming van informatieproducten: praktisch 

 

Algemeen 

Personen die werkzaam zijn bij de bij de strafvordering betrokken organisaties krijgen toegang tot de 

informatiesystemen wanneer dat voor hun taakuitoefening relevant is.239 Zo kan een teamleider bij 

de politie de rechercheurs die bij een specifiek opsporingsonderzoek betrokken zijn, autoriseren. De 

wijze waarop kennis kan worden genomen van informatieproducten hangt uiteraard samen met de 

vorm waarin de informatieproducten beschikbaar zijn. Op dit moment wordt nog niet in alle zaken 

gewerkt met een digitaal procesdossier. 

 

Toegang tot informatieproducten door opsporingsambtenaren en zaaksofficieren van justitie 

Opsporingsambtenaren die bij een onderzoek zijn betrokken en zaaksofficieren van justitie worden 

geautoriseerd om kennis te nemen van de vergaarde informatieproducten. Zij kunnen kennisnemen 

van de in transferia opgeslagen digitale informatieproducten. Daartoe moeten zij inloggen met een ID 

en wachtwoord. De toegang tot de informatieproducten is niet afhankelijk van aanwezigheid op een 

bepaalde locatie. Zo kan kunnen opsporingsambtenaren toegang krijgen tot digitale informatie op 

iedere plaats waar toegang tot het internet bestaat. 

 
Toegang tot het procesdossier door zittingsofficieren van justitie en zittingsrechters 

Officieren van justitie en rechters krijgen toegang tot het digitale procesdossier door in te loggen met 

een ID en wachtwoord. Officieren van justitie en rechters kunnen ook thuis inloggen op het 

desbetreffende informatiesysteem. Het is mogelijk om aantekeningen en markeringen te maken in 

het digitale dossier. Een kanttekening is hier op zijn plaats: bepaalde stukken, zoals een 

reclasseringsrapport of een voegingsformulier van de benadeelde partij, komen dikwijls kort voor de 

zitting binnen. Deze stukken worden dikwijls per e-mail verstuurd. Het komt ook voor dat deze stukken 

pas ter zitting in papieren vorm worden overhandigd.  

Ook wanneer met een digitaal procesdossier wordt gewerkt, wordt digitaal bronmateriaal, 

zoals videobeelden, afzonderlijk op een gegevensdrager zoals een cd-rom of USB-stick geraadpleegd, 

omdat het technisch onmogelijk is om dit bronmateriaal op te nemen in de gebruikte 

informatiesystemen. Officieren van justitie nemen in GPS soms wel links op naar videobestanden. 

Rechters kunnen die bestanden echter niet raadplegen via die link, omdat zij daartoe niet zijn 

geautoriseerd. 

 

Toegang tot informatieproducten door andere rechters dan zittingsrechters 

De rechter-commissaris ontvangt over het algemeen een zeer beperkt dossier en heeft niet de 

toegang tot het volledige procesdossier.240 De rechter-commissaris kan in bepaalde zaken 

kennisnemen van de stukken via GPS.241 In andere zaken worden de stukken nog op papier of via e-

mail ter beschikking gesteld. Wanneer de raadkamer van de rechtbank moet beslissen op de vordering 

van de officier van justitie om gevangenhouding te bevelen of te verlengen of op het verzoek van de 

verdediging om de gevangenhouding op te heffen of te schorsen, kan met een digitaal procesdossier 

worden gewerkt. Dat is een zeer beperkt procesdossier, omdat alleen de stukken die relevant zijn voor 

                                                           
239 Zie over die informatiesystemen § 5.3.1. 
240 In veel gevallen zal ook nog geen procesdossier bestaan. 
241 Zie daarover § 5.3.1. 
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de beoordeling door de rechter zijn opgenomen. Dit dossier bevat dus niet alle processtukken die op 

dat moment beschikbaar zijn. De rechters van de raadkamer kunnen het dossier raadplegen via Divos. 

 

Toegang tot het procesdossier door advocaten 

Op grond van artikel 32 lid 5 Sv jo. artikel 4 Besluit processtukken in strafzaken jo. artikel 2 lid 1 sub c 

Besluit digitale stukken Strafvordering is het toegestaan om digitale documenten ter beschikking te 

stellen via een webportaal. Voor het digitaal procederen bij rechtbanken en gerechtshoven wordt een 

advocatenportaal gebruikt, dat Mijn Strafdossier wordt genoemd. Dit webportaal is een gezamenlijk 

initiatief van het openbaar ministerie, de Raad voor de Rechtspraak en de Nederlandse Orde van 

Advocaten.242 Voor toegang tot het procesdossier zijn een ‘advocatenpas’, een reader en een unieke 

toegangscode tot het desbetreffende dossier vereist. Met de reader kan de advocaat een ‘One Time 

Password’ genereren dat samen met het BAR-nummer van de advocaat (dat als gebruikersnaam 

fungeert) toegang geeft tot het desbetreffende digitale procesdossier.243 

Aan de huidige werkwijze kleven nadelen, zo hebben respondenten aangegeven. Zo heeft een 

advocaat alleen toegang tot een digitaal dossier wanneer hij een bericht heeft ontvangen dat er een 

digitaal dossier klaarstaat. Is dat bericht abusievelijk niet gestuurd, dan weet de advocaat niet dat er 

een digitaal procesdossier klaarstaat en er een zitting zal plaatsvinden, tenzij zijn cliënt hem daarvan 

op de hoogte stelt. De toegestuurde toegangscode is bovendien slechts zeer beperkt geldig. Wanneer 

de desbetreffende advocaat een paar dagen op vakantie is geweest, is de code niet meer geldig. Ten 

slotte worden de processtukken niet in een goed werkbare vorm geordend. Het wordt aan de 

advocaten zelf overgelaten om de informatieproducten te structureren. Dat de officier van justitie, 

rechter en advocaat de processtukken ieder in hun eigen informatiesysteem raadplegen, is voor de 

communicatie ter zitting minder praktisch. 

 In december 2018 is een webportaal voor procederen bij de Hoge Raad in gebruik genomen.244 

Advocaten kunnen via dit webportaal niet alleen relevante informatieproducten raadplegen, maar 

ook proceshandelingen verrichten, zoals het insturen van een cassatieschriftuur. Advocaten kunnen 

kiezen of zij een ‘papieren’ of een digitale procedure willen voeren.245  

 

Toegang tot het informatieproducten door slachtoffers 

Slachtoffers kunnen via een webportaal de status van ‘hun’ strafzaak volgen en toelichting krijgen op  

de strafrechtelijke procedure.246 Het webportaal geeft geen toegang tot processtukken.247 Op dit 

moment bestaat voor slachtoffers nog een apart webportaal voor de procedure in hoger beroep.248 Er 

                                                           
242 Zie https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-
formulieren/Strafrecht/Paginas/Mijn-strafdossier.aspx en https://www.om.nl/vaste-onderdelen/digitaal-
loket/. 
243 https://federatie.advocatenorde.nl/Login/Login/Process/c3a4ef17-8ae0-4362-afde-1883a9930a65. 
244 Formele basis: Besluit aanwijzing elektronische voorziening ex Besluit digitale stukken Strafvordering, Stcrt. 
2018, 59786. Zie ook § 4.2 van het Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden en het daarop gebaseerde 
Besluit betreffende het gebruik van het webportaal van de Hoge Raad in strafzaken, zoals bedoeld in art. 4.2.1 
van het Procesreglement van de Hoge Raad der Nederlanden. 
245 Zie voor een beschrijving van de werking van het webportaal van de Hoge Raad: 
 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-
Raad/digitale-cassatie/Documents/Veelgestelde%20vragen%20MijnZaakHogeRaad-deel%203%20-
%20v3.0.pdf. 
246 Zij loggen in met hun DigiD. 
247 https://www.om.nl/@100559/nieuw/. 
248 https://www.om.nl/vaste-onderdelen/digitaal-loket/. 

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Strafrecht/Paginas/Mijn-strafdossier.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Strafrecht/Paginas/Mijn-strafdossier.aspx
https://www.om.nl/vaste-onderdelen/digitaal-loket/
https://www.om.nl/vaste-onderdelen/digitaal-loket/
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-Raad/digitale-cassatie/Documents/Veelgestelde%20vragen%20MijnZaakHogeRaad-deel%203%20-%20v3.0.pdf
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-Raad/digitale-cassatie/Documents/Veelgestelde%20vragen%20MijnZaakHogeRaad-deel%203%20-%20v3.0.pdf
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-Raad/digitale-cassatie/Documents/Veelgestelde%20vragen%20MijnZaakHogeRaad-deel%203%20-%20v3.0.pdf
https://www.om.nl/@100559/nieuw/
https://www.om.nl/vaste-onderdelen/digitaal-loket/
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wordt echter gewerkt aan een ketenbreed slachtofferportaal, waarvan in 2019 een eerste versie 

gereed zou moeten zijn.249 

 

Toegang tot processtukken waarvan geen afschrift wordt gegeven 

Wanneer kennis mag worden genomen van bepaalde informatieproducten die zich niet in het 

procesdossier bevinden, omdat er geen afschrift van wordt verstrekt, zal daarvan door de verdediging 

op afspraak kennis kunnen worden genomen. Dat gebeurt doorgaans op een politiebureau of in een 

kamer op de rechtbank. Het gaat hier dikwijls om video’s waarop personen in beeld zijn van wie de 

privacy moet worden beschermd. Wanneer dat het geval is, en de verdachte aanwezig mag zijn, zal 

de video alleen onder toezicht bekeken mogen worden, om te voorkomen dat met een telefoon 

opnamen worden gemaakt van de video, die vervolgens verspreid kunnen worden. 

 
5.5.6 Kennisgeving van gerechtelijke mededelingen 

 

In 2017 is de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen aangenomen door de 

Eerste Kamer en in het Staatsblad gepubliceerd.250 In deze wet wordt, naast veel andere dingen, de 

digitale betekening en toezending van gerechtelijke mededelingen geregeld. Met uitzondering van 

onderdeel III, dat uitsluitend betrekking heeft op wijzigingen in de Wet administratieve handhaving 

verkeersvoorschriften,251 is de wet echter nog niet in werking getreden. In het Staatsblad is nog geen 

inwerkingtredingsbesluit met betrekking tot andere onderdelen van de wet gepubliceerd. In de wet 

wordt de betekeningsregeling verplaatst van artikel 585 e.v. naar art. 36b e.v. De voor de digitale 

betekening van mededelingen meest relevante bepalingen luiden als volgt: 

 

Artikel 36b Sv (nieuw) 

1. De kennisgeving van gerechtelijke mededelingen aan natuurlijke personen, als 

voorzien in dit wetboek en het Wetboek van Strafrecht, geschiedt door:  

a.  betekening;  

b.  toezending;  

c.  mondelinge mededeling.  

2. Betekening van een gerechtelijke mededeling geschiedt door middel van uitreiking of 

elektronische overdracht, op de bij de wet voorziene wijze. Indien betekening door 

elektronische overdracht niet of niet binnen een redelijke termijn mogelijk is, 

geschiedt betekening door uitreiking. 

 

Artikel 36d Sv (nieuw) 

2. De elektronische overdracht van een gerechtelijke mededeling, bedoeld in artikel 36b, 

tweede lid, geschiedt met behulp van een hiertoe bij algemene maatregel van bestuur 

aangewezen elektronische voorziening. 

 

  

                                                           
249 Kamerstukken II 2017/18, 29279, 449 (brief ministers 29 juni 2018), p. 4. 
250 Stb. 2017/82. Deze wet is geen ‘zelfstandige wet’, maar een wet waarin wordt bepaald dat andere, reeds 
bestaande wetgeving wordt gewijzigd. 
251 Stb. 2017/496. 
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Artikel 36f Sv (nieuw) 

1. Voor de elektronische overdracht, bedoeld in artikel 36b, tweede lid, wordt een 

bericht gezonden aan het elektronisch adres dat is opgegeven door degene voor wie 

de gerechtelijke mededeling bestemd is.  

2.  Betekening door elektronische overdracht geldt als betekening in persoon als degene 

voor wie de gerechtelijke mededeling bestemd is, zich toegang verschaft tot de 

elektronische voorziening, bedoeld in artikel 36d, tweede lid.  

3.  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden 

gesteld met betrekking tot de toepassing van dit artikel.  

 

Artikel 36i Sv (nieuw) 

1. Van iedere elektronische overdracht als bedoeld in artikel 36b, tweede lid, wordt langs 

elektronische weg vastgelegd:  

a.  de autoriteit van welke de gerechtelijke mededeling uitgaat;  

b.  het nummer van de gerechtelijke mededeling;  

c.  de persoon voor wie de gerechtelijke mededeling bestemd is;  

d.  het elektronische adres waaraan het bericht is gestuurd dat de gerechtelijke 

mededeling beschikbaar is gesteld voor elektronische overdracht;  

e.  de wijze, de dag en het uur waarop de persoon voor wie de gerechtelijke 

mededeling is bestemd, zich toegang tot de elektronische voorziening heeft 

verschaft.  

2. De eisen waaraan de vastlegging van de elektronische overdracht moet voldoen, 

worden bij ministeriële regeling vastgesteld. Hierbij kunnen in het belang van een 

goede uitvoering van dit artikel nadere voorschriften worden gegeven.  

 

In artikel 27a lid 3 (nieuw) is bepaald dat de verdachte wordt gevraagd naar zijn elektronische adres.252 

Wanneer de verdachte instemt met de kennisgeving van mededelingen langs digitale weg, ontvangt 

hij via e-mail een notificatie dat hij, vermoedelijk met zijn DigiD, kan inloggen in een beveiligde 

omgeving. Pas wanneer de verdachte is ingelogd in de digitale omgeving, is de betekening voltooid. 

Van de betekening langs deze weg wordt een document opgesteld dat gelijk wordt gesteld aan een 

akte van uitreiking en in het procesdossier wordt gevoegd.253 De wet voorziet overigens ook in een 

betekening die weliswaar in persoon wordt gedaan, maar waarbij de akte van uitreiking volledig 

digitaal tot stand komt (art. 36h Sv nieuw). 

 

5.6 Kennisneming van strafvorderlijk relevante informatieproducten in 2033 

 

5.6.1 Visie van de Minister van Veiligheid en Justitie 

 

In de Contourennota schreef de Minister van Veiligheid en Justitie: 

 

‘Processtukken zullen steeds digitaal beschikbaar worden gesteld, binnen de strafrechtketen, 

maar ook aan verdachten en raadslieden. Ik verwacht dat deze maatregelen zullen zorgen 

                                                           
252 Zie artikel 51b lid 7 Sv met betrekking tot het slachtoffer. 
253 Kamerstukken II 2014/15, 34086, 3, p. 47-48. 
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voor een aanzienlijke besparing van werk- en administratieve lasten en een versnelling van 

het opsporingsproces. Digitale verzending van processtukken betekent ook een kleinere kans 

op administratieve en logistieke fouten, waardoor aanhoudingen ter zitting kunnen worden 

voorkomen’254 

 

In de notitie ‘Naar digitaal werken in de strafrechtsketen’ schreef hij: 

 

‘De toegankelijkheid en de regeling van de kennisneming c.q. verstrekking zijn geborgd in 

systemen en processen. Zij worden gefaciliteerd via een of meer voorzieningen die een 

gestelde vraag geleiden naar de bronnen van de informatie en de daar opgehaalde informatie 

in samenhang presenteren ("assembleren") aan degene die om de informatie heeft gevraagd. 

Daarbij wordt tevens – voor zover mogelijk digitaal – getoetst of aan de regels voor 

kennisneming c.q. verstrekking van die gegevens is voldaan. De mechanismen die daarvoor 

nodig zijn, zijn eenduidig ingericht op basis van ketenbrede afspraken ("AAA": authenticatie, 

autorisatie en accountability). Dit betreft zowel de toegang voor functionarissen binnen (en 

buiten) de strafrechtspleging, als de toegang voor advocaten en burgers, bijvoorbeeld in de 

hoedanigheid van verdachte, veroordeelde, aangever, getuige, slachtoffer, benadeelde, 

belanghebbende, ouder of voogd van een minderjarige verdachte, vertegenwoordiger van de 

verdachte rechtspersoon. De toegang wordt conform de geldende regelgeving onder meer 

bepaald door de noodzaak van kennisneming van de gevraagde informatie. Het "noodzaak"-

vereiste wordt geoperationaliseerd door bijvoorbeeld de toegang tot informatie te beperken 

tot een nader te bepalen aantal functionarissen binnen een organisatie, of te binden aan de 

eis dat informatie alleen wordt verstrekt aan een functionaris die betrokken is bij de 

behandeling van de zaak. Geborgd is dat bijvoorbeeld de gegevens van het slachtoffer en het 

strafdossier ontvlochten kunnen worden, opdat een psychologisch rapport over het 

slachtoffer niet zo maar in het strafdossier belandt. Aan de kant van de data kan de toegang 

worden beperkt door gegevens te classificeren.255 

 

‘De veiligheid en de rechtmatigheid van het gegevensverkeer zijn gewaarborgd. Alleen 

bevoegde gebruikers krijgen, na identificatie, authenticatie en autorisatie, toegang tot 

gegevens of systemen. Toegang is niet alleen gekoppeld aan iemands functie, maar waar 

mogelijk ook aan diens betrokkenheid bij een strafrechtelijk relevante persoon, zaak, incident 

(gebeurtenis), voorwerp of plaats. Een geautomatiseerde vraag om gegevens wordt 

geautomatiseerd getoetst aan de regelgeving ("rule based access control"). Identificatie, 

authenticatie en autorisatie worden grotendeels aan de kant van de vragende partij geregeld. 

Daarover zijn ketenbrede eisen geformuleerd – en in afspraken vastgelegd – uit oogpunt van 

kwaliteit, beheer en onderhoud, transparantie en toezicht op de naleving van de eisen. De 

kennisneming en verstrekking van gegevens worden gelogd. Deze loggegevens worden 

gebruikt om achteraf toezicht te houden op de naleving van de regels.’256 

 

  

                                                           
254 Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278 (Contourennota), p. 12. 
255 Naar digitaal werken in de strafrechtsketen 2016 (Visiedocument), p. 7. 
256 Naar digitaal werken in de strafrechtsketen 2016 (Visiedocument), p. 8-9. 
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En in de Memorie van Toelichting bij Concept-Boek 1 schreef de minister: 

 

‘De digitalisering van de strafrechtspleging brengt materieel geen wijziging in de bestaande 

flexibele regeling voor de toegang en beschikbaarheid van de stukken voor de justitiabelen; 

er komt geen inhoudelijke wijziging in het recht op kennisneming van de stukken. De 

digitalisering zal wel gevolgen kunnen hebben voor de wijze waarop dit recht wordt 

uitgeoefend. In plaats van een kopie in papieren vorm zullen de stukken in digitale vorm 

beschikbaar kunnen worden gesteld. Kennisneming zal ook via elektronische weg kunnen 

plaatsvinden in plaats van fysiek op de griffie of het parket.’257 

 
5.6.2 Welke personen en instanties moeten over strafvorderlijk relevante informatie kunnen 

beschikken? 

 

Wij verwachten dat de informatiebehoefte van de verschillende bij de strafvorderlijk betrokken 

personen en instanties in de toekomst niet anders zal worden dan deze in 2019 is. Zie daarover § 5.5.2. 

 

5.6.3 Recht op kennisneming van informatieproducten door de verdediging 

 

Ten opzichte van de huidige praktijk worden meer informatieproducten als processtuk aangemerkt, 

omdat bronmateriaal waarop een proces-verbaal of een deskundigenrapport is gebaseerd, in beginsel 

een processtuk oplevert.258 In de toekomst zijn alle stukken waarvan kennis mag worden genomen, 

processtukken. Dat geldt in beginsel ook voor al het bronmateriaal, voor zover dat voldoet aan het 

relevantiecriterium. In beginsel worden alle processtukken ook opgenomen in het procesdossier. 

Alleen in bijzondere gevallen worden deze niet opgenomen, omdat dat niet mogelijk is (fysieke 

corpora delicti) of niet wenselijk is (hele collectie kinderporno). 

 Het geven van een afschrift van een processtuk heeft bij een digitaal procesdossier waarin het 

bronmateriaal is opgenomen een andere betekenis dan in de huidige praktijk. Het gaat niet meer om 

het verkrijgen van een papieren of digitale kopie van een bepaald informatieproduct, die bijvoorbeeld 

op een cd-rom wordt aangeleverd. Bij een volledig digitaal procesdossier kunnen beperkingen worden 

gesteld aan de kennisneming, doordat kan worden bepaald dat een processtuk uitsluitend mag 

worden geraadpleegd en niet mag worden gedownload. Wij gaan ervan uit dat dit in 2033 technisch 

kan worden bewerkstelligd. Wanneer het bronmateriaal niet mag worden gedownload, zal dat 

vermoedelijk altijd te maken hebben met het belang van bescherming van de privacy van bepaalde 

personen. Zo moet worden voorkomen dat een videoregistratie van het verhoor van een slachtoffer 

van een zedendelict openbaar wordt gemaakt, omdat dit voor het slachtoffer verstrekkende gevolgen 

kan hebben. Wanneer een processtuk alleen mag worden geraadpleegd, wordt het uitsluitend aan de 

raadsman ter beschikking gesteld. De raadsman kan het bronmateriaal bekijken, eventueel in 

aanwezigheid van de verdachte. Voor de kennisneming wordt een bepaald timeslot bepaald en de 

kennisneming is uitsluitend toegelaten in aanwezigheid van een opsporingsambtenaar, om te 

voorkomen dat de verdachte het bronmateriaal registreert met zijn smartphone, waardoor het toch 

zou kunnen worden verspreid.259  

                                                           
257 MvT bij Boek 1 van het Concept-Wetboek van Strafvordering, p. 44. 
258 Zie § 5.4.4. 
259 Er zou ook voor kunnen worden gekozen om de raadsman te laten verklaren dat hij voorkomt dat het 
materiaal verder wordt verspreid. Het verspreiden zou eventueel ook strafbaar kunnen worden gesteld. Dit 
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5.6.4 Recht op kennisneming van informatieproducten door het slachtoffer 

 

Het recht op kennisneming van informatieproducten door slachtoffers zal in de toekomst naar onze 

verwachting niet anders worden ingevuld dan in 2019. Zie daarover § 5.5.4. 

 

5.6.5 Kennisneming van informatieproducten: praktisch 
 

In de toekomst worden alle informatieproducten op een Informatieproducten Server opgeslagen. Zij 

worden geraadpleegd door middel van links. Dossiers zijn technisch gezien een verzameling van links 

naar informatieproducten. De bij de strafvordering betrokken overheidsfunctionarissen – werkzaam 

bij bijvoorbeeld de politie, het openbaar ministerie, de gerechten en DJI – worden geautoriseerd om 

in te loggen in CVS. Zij zijn bevoegd tot kennisneming van de dossiers waartoe zij zijn geautoriseerd. 

Informatieproducten worden niet meer ‘rondgepompt’, maar iedere functionaris neemt kennis van 

hetzelfde digitale informatieproduct dat op één plaats wordt opgeslagen en beheerd. 

 Andere bij de strafvordering betrokken personen, zoals de verdachte, slachtoffers, getuigen, 

advocaten en deskundigen nemen kennis van informatieproducten via een webportaal. Er komt één 

webportaal voor alle betrokkenen. Wie daarop inlogt, kan alleen kennisnemen van de 

informatieproducten ten aanzien waarvan hem of haar de kennisneming is toegestaan. Ook wanneer 

in een webportaal kennis wordt genomen van informatieproducten, is technisch sprake van het 

openen van een document doordat op een link wordt geklikt. Het is mogelijk om de 

informatieproducten te downloaden. 

 

Een punt van aandacht is dat niet iedereen even ver is in de digitalisering. Hoewel ook ouderen dikwijls 

gebruik maken van internet, geldt dat niet voor alle ouderen. De 80-jarige die het slachtoffer is 

geworden van een overval en zich voegt als benadeelde partij, mag niet niet-ontvankelijk worden 

verklaard om de reden dat het niet is gelukt om een voegingsformulier digitaal te uploaden. Weliswaar 

zullen ouderen dikwijls bijstand krijgen van jongere familieleden die kunnen helpen met de digitale 

procedure, maar in bepaalde gevallen zal het toch noodzakelijk kunnen zijn om proceshandelingen te 

verrichten via papieren formulieren. Ook verdachten die geen rechtsbijstand hebben en geen gebruik 

maken van internet, zullen over een papieren dossier moeten komen te beschikken.260 Wij 

beschouwen dit overigens al een overgangssituatie en verwachten dat op de nog langere termijn 

processtukken alleen nog digitaal zullen kunnen worden geraadpleegd. 

Verder is het belangrijk dat de portaal niet alleen in het Nederlands beschikbaar is, maar ook 

in andere talen. Wie geen Nederlands spreekt, maar wel internet gebruikt, kan weliswaar gemachtigd 

worden om kennis te nemen van informatieproducten, maar wanneer hij de tekst van het portaal niet 

begrijpt, is geen sprake van een effectieve toegang. In verband hier noemen wij ook het recht om 

bepaalde processtukken vertaald te krijgen, dat ie verdachten en slachtoffers wordt gegeven in artikel 

32a respectievelijk 51ca Sv.  

 

  

                                                           
laatste lijkt echter niet noodzakelijk op grond van de ervaring met geheimhoudingsverklaringen van advocaten 
in de huidige praktijk.  
260 Kamerstukken II 2014/15, 34090, 3, p. 7-8 en Kamerstukken II 2014/15, 34086, 3, p. 48. Zie ook Kessler 2018, 
§ 2.2.1. 
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5.6.6 Kennisgeving van gerechtelijke mededelingen 

 

Gerechtelijke mededelingen die moeten worden betekend of toegezonden, worden in de toekomst in 

beginsel allemaal via het webportaal digitaal betekend dan wel toegezonden. Deze mededelingen zijn 

in feiten gewone informatieproducten, waarbij ten aanzien van mededelingen die moeten worden 

betekend als enige extra voorwaarde geldt dat (zoveel mogelijk)261 moet worden bewerkstelligd dat 

de mededeling de verdachte ook daadwerkelijk bereikt. Bij digitale betekening op grond van artikel 

36e Sv, is voor een rechtsgeldige betekening vereist dat de verdachte inlogt in het digitale systeem.262 

Dat komt ons voor als een adequate regeling voor digitale betekening. 

 

5.7 Schematische weergave 

 

In de onderstaande schematische weergave – die noodzakelijkerwijs een vereenvoudiging van de 

complexe werkelijkheid is – wordt zichtbaar gemaakt hoe wij de dossiervorming, de kennisneming van 

dossiers en het digitaal verrichten van proceshandelingen in de toekomst voor ons zien. 

 

 
 

5.8 Deelconclusie 

 

Processen-verbaal worden in de huidige praktijk door de opsporingsinstanties nog overwegend op 

papier geprint en met pen ondertekend. De papieren documenten worden opgenomen in het 

procesdossier, dat in de basis dus een fysiek dossier is. Dat dossier bestaat in de regel ook wanneer 

met een digitaal procesdossier wordt gewerkt. Op beperkte schaal komen processen-verbaal al geheel 

digitaal tot stand. Deze worden ondertekend met een elektronische handtekening. In dat geval kan 

                                                           
261 Ook bij de klassieke betekening is niet altijd zeker dat de verdachte de mededeling ontvangt. Het is 
bijvoorbeeld toegelaten om de mededeling aan een huisgenoot te overhandigen en in bijzondere gevallen zelfs 
om de mededeling aan de griffier van de rechtbank uit te reiken. Zie artikel 588 Sv. 
262 Kamerstukken II 2014/15, 34086, 3, p. 48. 
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sprake zijn van een volledig digitaal tot stand gekomen procesdossier. Bij de traditionele werkwijze 

worden dossiers (herhaaldelijk) gedigitaliseerd en worden de papieren originele dossiers 

doorgestuurd van bijvoorbeeld de politie naar het openbaar ministerie en van de rechtbank naar het 

gerechtshof. De verschillende ketenpartners in de strafrechtketen maken gebruik van hun eigen 

informatiesystemen. In toenemende mate wordt daarbij wel samenwerking gezocht, waarbij 

informatieproducten digitaal worden uitgewisseld. In dit kader verdient het project ‘Alle Zaken 

Digitaal’ vermelding, waarin het openbaar ministerie en de Rechtspraak samen werken aan een versie 

van GPS waarmee beide ketenpartners kunnen werken. 

 De samenstelling van het procesdossier hangt sterk samen met de vraag welke stukken als 

processtukken moeten worden aangemerkt. Het wettelijke criterium dat daarvoor wordt gebruikt, 

moet worden aangepast, omdat het niet voldoende accuraat is geformuleerd. Bronmateriaal maakt 

in beginsel geen onderdeel uit van het procesdossier. De verdediging heeft het recht om kennis te 

nemen van de processtukken. Wanneer een stuk geen processtuk is, kunnen de beginselen van een 

goede procesorde meebrengen dat de verdediging er toch kennis van moet kunnen nemen. Praktisch 

vindt kennisneming door advocaten in toenemende mate plaats via een webportaal. Slachtoffers, die 

in slechts beperkte mate informatie over de strafzaak en processtukken ontvangen, kunnen eveneens 

gebruik maken van een webportaal. Bij de Hoge Raad kunnen advocaten ook proceshandelingen 

verrichten via een webportaal. Hoewel de wet dat in ruimere mate toelaat, wordt van de mogelijkheid 

om proceshandelingen via een webportaal te verrichten bij andere instanties nog geen gebruik 

gemaakt. Het digitaal betekenen dan wel toezenden van gerechtelijke mededelingen is bij wet 

geregeld, maar deze wet is nog niet in werking getreden en van deze mogelijkheid wordt dan ook nog 

geen gebruik gemaakt. 

 

In de toekomst worden alle informatieproducten op een Informatieproducten Server (IPS) geplaatst. 

Van die informatieproducten worden geen (digitale) kopieën meer gemaakt, maar het wordt mogelijk 

gemaakt om deze door personen die daartoe geautoriseerd zijn, te raadplegen via links. Alle 

ketenpartners, die er ook eigen informatiesystemen op nahouden, werken in een centrale digitale 

voorziening, die wij Centrale Voorziening Strafvordering hebben genoemd. Binnen deze digitale 

omgeving worden dossiers aangemaakt, die technisch gezien bestaan uit een verzameling links naar 

informatieproducten in IPS. Er worden opsporingsdossiers en procesdossiers aangelegd. Het 

opsporingsdossier wordt gebruikt om de resultaten van lopend onderzoek te verzamelen. Het 

procesdossier wordt gebruikt om een strafzaak af te doen. Het procesdossier bestaat uit 

processtukken. De term processtukken wordt ruimer opgevat dan naar huidig recht het geval is. 

Daaronder valt ook het bronmateriaal voor zover dat relevant is voor de beoordeling van de strafzaak. 

Die relevantie is in ieder geval aanwezig wanneer in het procesdossier een proces-verbaal of 

deskundigenverslag is opgenomen dat op het desbetreffende bronmateriaal is gebaseerd. In beslag 

genomen voorwerpen zijn weliswaar processtukken, maar kunnen (in gedigitaliseerde vorm) alleen in 

het procesdossier worden opgenomen wanneer het papieren documenten betreft. 

 De ketenpartners nemen kennis van het procesdossier doordat zij erop kunnen inloggen 

wanneer zij daartoe zijn geautoriseerd. Anderen, waaronder de verdachte, slachtoffers, getuigen en 

hun advocaten, nemen kennis van het procesdossier via een webportaal. Er is één webportaal waarop 

al deze personen kunnen inloggen. Via dit webportaal worden niet alleen processtukken ter 

beschikking gesteld, maar worden ook gerechtelijke mededelingen betekend of toegezonden. Ook 

wordt het portaal gebruikt om proceshandelingen te verrichten. Alle proceshandelingen, zoals het 

doen van een getuigenverzoek en het instellen van een rechtsmiddel, worden gedaan via het 
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webportaal. Bij de Centrale Voorziening Strafvordering werken dossiervormers, die ervoor zorgen dat 

digitaal verrichte proceshandelingen (digitaal) bij de desbetreffende beslisser terecht komen. 

Wanneer de beslisser een beslissing heeft genomen, wordt deze via het webportaal bekendgemaakt 

aan de persoon die de proceshandeling heeft verricht. 
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6 Strafrechtelijk bewijs 
 

6.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt de volgende deelvraag beantwoord:  

 

Onder welke voorwaarden mag de strafrechter in 2019 en in de toekomst informatieproducten 

gebruiken als bewijsmiddelen? 

 

In verband met verdergaande digitalisering van de strafvordering zijn twee aspecten van de 

toelaatbaarheid van bewijsmiddelen relevant. In de eerste plaats is dat de gebondenheid van de 

strafrechter aan de in de wet opgesomde bewijsmiddelen. Het tweede aspect betreft de verplichting 

om de inhoud van bewijsmiddelen tijdens het onderzoek ter terechtzitting aan de orde te stellen. Het 

is de vraag of deze aspecten de rechter niet nodeloos beperken bij het nemen van bewijsbeslissingen, 

in het bijzonder wanneer hij gebruik wil maken van digitale bewijsmiddelen. 

 

6.2 Hoofdlijnen van de bewijsregeling in 2019 

 

De eerste vraag van artikel 350 Sv is de vraag of het ten laste gelegde feit bewezen kan worden. De 

rechter is bij de beantwoording van deze vraag vrij strikt gebonden aan de tekst van de 

tenlastelegging.263 Hoewel de wet geen bewijsstandaard bevat, wordt algemeen aangenomen dat de 

rechter voor een bewezenverklaring tot de conclusie moet komen dat buiten redelijke twijfel staat dat 

de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan.264 De rechter mag dit alleen aannemen op basis 

van redengevende feiten en omstandigheden,265 die hij ontleent aan bewijsmateriaal dat een wettig 

bewijsmiddel oplevert (art. 338 Sv). De wettige bewijsmiddelen worden opgesomd in artikel 339 lid 1 

Sv: de ter zitting gedane eigen waarneming van de rechter, ter zitting afgelegde verklaringen van de 

verdachte, getuigen of deskundigen en schriftelijke bescheiden. In de artikelen 340-344 Sv wordt 

aangegeven aan welke voorwaarden bewijsmateriaal moet voldoen om als wettig bewijsmiddel te 

worden beschouwd. Bewijsmateriaal dat niet voldoet aan de voorwaarden van enig wettig 

bewijsmiddel, mag niet worden gebruikt om een bewezenverklaring op te baseren. Feiten of 

omstandigheden die van algemene bekendheid zijn, mag de rechter aannemen zonder dat deze 

moeten worden ontleend aan wettige bewijsmiddelen. De rechter zal op basis van alle redengevende 

feiten en omstandigheden tezamen moeten beoordelen of buiten redelijke twijfel staat dat de 

verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan. Is dat niet het geval, dan zal hij de verdachte moeten 

vrijspreken. In het andere geval zal hij het ten laste gelegde feit bewezen verklaren. Daarbij zal hij de 

bewijsminimumregels van de artikelen 341 lid 4 en 342 lid 2 Sv in acht moeten nemen, die 

                                                           
263 Zie daarover uitvoerig De Wilde 2017. 
264 Zie bijvoorbeeld onderdeel 19 van de conclusie van Knigge bij HR 2 oktober 2010, NJ 2010/261 en 
Corstens/Borgers 2014, p. 755. In het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt voorgesteld om deze 
bewijsstandaard te codificeren (art. 4.3.2.1 lid 2). 
265 De eis van redengevendheid wordt alleen genoemd in artikel 359 lid 3 Sv, dat betrekking heeft op de 
motivering van het vonnis. In De Wilde 2018a, § 3.4 is voorgesteld om het bewijscriterium te formuleren op een 
manier die beter tot uitdrukking brengt op welke manier de rechter oordeelt: ‘Het bewijs dat de verdachte het 
ten laste gelegde feit heeft begaan, kan uitsluitend worden aangenomen wanneer op grond van redengevende 
feiten en omstandigheden die aan wettige bewijsmiddelen zijn ontleend, dan wel van algemene bekendheid 
zijn, buiten redelijke twijfel staat dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan.’ 
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voorschrijven dat de enkele verklaring van een verdachte of getuige niet voldoende is voor een 

bewezenverklaring.266 

 Wanneer de rechter tot een bewezenverklaring komt, moet hij deze beslissing in zijn vonnis 

motiveren. Deze motivering bestaat in ieder geval uit de aanduiding van de gebruikte bewijsmiddelen. 

Daarnaast zal hij in beginsel ook de redengevende feiten en omstandigheden uit de bewijsmiddelen 

moeten opnemen (art. 359 lid 3 Sv).267 Verder zal de rechter, wanneer hij bepaalde bewijsverweren 

heeft verworpen, moeten motiveren waarom hij deze niet heeft gehonoreerd (art. 359 lid 2, tweede 

volzin, Sv). 

 

6.3 Gebondenheid aan de wettige bewijsmiddelen in 2019 

 

6.3.1 Algemeen 

 

De strafrechter is in de keuze van de bewijsmiddelen die hij in zijn vonnis opneemt ter onderbouwing 

van zijn bewezenverklaring, niet geheel vrij. Er wordt een zogenaamd negatief-wettelijk bewijsstelsel 

gehanteerd. Dat impliceert dat de rechter een bewezenverklaring alleen mag onderbouwen met 

bewijsmateriaal dat voldoet aan de in de wet genoemde voorwaarden om toegelaten te worden als 

bewijsmiddel. De voorwaarden waaronder bewijsmateriaal een van deze bewijsmiddelen kan 

opleveren, zijn gegeven in de artikelen 340-344 Sv. Voldoet bepaald materiaal niet aan de 

voorwaarden van enig bewijsmiddel, dan is het niet toelaatbaar als bewijsmiddel en mag de rechter 

de inhoud ervan dus niet gebruiken om een bewezenverklaring te onderbouwen. Dit komt overigens 

zelden voor. Een voorbeeld is de belastende verklaring die de raadsman van de verdachte heeft 

afgelegd.268 

 Toen de bewijsregeling in 1926 in werking trad, was het beschikbare bewijsmateriaal wezenlijk 

anders van karakter dan tegenwoordig. Video’s en computers bestonden nog niet en de fotografie 

stond nog in de kinderschoenen. De procesvoering was grotendeels oraal, hetgeen kan verklaren 

waarom de bewijsmiddelen van de artikelen 340-343 Sv betrekking hebben op ter zitting verzameld 

bewijsmateriaal. De eigen waarneming van de rechter bestond volgens Blok en Besier voornamelijk 

uit ‘de bezichtiging der stukken van overtuiging en het schouwen van een plaatselijke gesteldheid’.269 

Na 1926 werden nieuwe soorten bewijsmateriaal toegelaten tot het bewijs, zoals video’s. De 

wettelijke regeling bleef echter ongewijzigd en het ‘nieuwe’ bewijsmateriaal kan dan ook alleen 

worden gebruikt wanneer wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden om bewijsmateriaal als 

bewijsmiddel toe te laten die in 1926 zijn geïntroduceerd. 

 

  

                                                           
266 Wanneer de getuige een opsporingsambtenaar is die een strafbaar feit op heterdaad heeft waargenomen, 
volstaat diens proces-verbaal op grond van artikel 344 lid 2 Sv wel als enige bewijsmiddel. 
267 In geval van bekennende verdachten kan worden volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen. In andere 
gevallen zal ook de redengevende inhoud ervan moeten worden opgenomen. Dat kan de rechter in het vonnis 
zelf doen of in een aanvulling daarop die pas wordt opgesteld wanneer hoger beroep wordt ingesteld (art. 138b 
en 365a Sv). 
268 HR 8 januari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5594, NJ 2002/340 (mondelinge verklaring); HR 31 oktober 2006, 
ECLI:NL:HR:2006:AX9178, NJ 2007/79 (schriftelijke verklaring). 
269 Blok & Besier 1926, p. 135. 
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6.3.2 Welk bewijsmiddel levert een digitaal bestand naar huidig recht op? 

 

Processen-verbaal van opsporingsambtenaren vormen een belangrijke bron van bewijs. Het proces-

verbaal kan worden opgevat als een schriftelijke verklaring van de opsporingsambtenaar. Daarin 

vermeldt hij wat hij zelf heeft waargenomen. Die waarneming kan ook behelzen dat een ander een 

verklaring heeft afgelegd. Getuigenverklaringen werken bijvoorbeeld doorgaans mee aan het bewijs 

in de vorm van een proces-verbaal (art. 344 lid 1 sub 2 Sv). De vraag is nu welk bewijsmiddel een 

proces-verbaal oplevert wanneer dit een digitaal bestand is. Kan het ook dan als geschrift worden 

opgevat? 

 Volgens artikel 339 lid 1 sub 5 en 344 lid 1 Sv kunnen ‘schriftelijke bescheiden’ aan het bewijs 

meewerken. Omdat ook digitale processen-verbaal geschreven tekst bevatten, kunnen deze zeker als 

‘geschrift’ worden aangemerkt. Het is niet geheel duidelijk wat onder de term ‘bescheiden’ wordt 

verstaan. Vallen daaronder alleen papieren documenten of ook bijvoorbeeld digitale processen-

verbaal?270 In de huidige rechtspraktijk zijn, wanneer met een digitaal procesdossier wordt gewerkt, 

ook nog de papieren originele processen-verbaal beschikbaar. Deze kunnen worden aangemerkt als 

schriftelijke bescheiden.271 Het is de vraag of dat ook het geval is wanneer wordt gewerkt met een 

Digitaal Politie Dossier, waarin digital born processen-verbaal zijn opgenomen. In dat geval is immers 

geen papieren exemplaar van het proces-verbaal beschikbaar. Wanneer de term ‘bescheiden’ wordt 

opgevat als een papieren document, zou het digital born proces-verbaal geen schriftelijk bescheid 

opleveren in de zin van artikel 344 Sv. Er is echter geen goede reden om digital born processen-verbaal 

anders te behandelen dan papieren processen-verbaal. Het zou daarom beter zijn om te spreken van 

het bewijsmiddel ‘geschrift’. 

 Bij andersoortige digitale bestanden is minder duidelijk of deze eveneens als geschrift kunnen 

worden aangemerkt. Digitale bestanden, in welk formaat ook, zijn technisch beschouwd een 

aaneenschakeling van nullen en enen. Hoewel die niet handmatig door een bepaalde persoon worden 

‘geschreven’, zou een digitaal bestand daarom worden kunnen aangemerkt als een geschrift. Bij 

bijvoorbeeld een Excel-bestand zou dat een logische benadering zijn, omdat de nullen en enen slechts 

worden gebruikt om tekst uit het Excel-bestand op te slaan. De inhoudelijke basis van het digitale 

bestand is derhalve tekst. Bij een digitale video-opname is daarentegen geen sprake van tekst die is 

opgenomen, maar van beeld en geluid. Hoewel ook een digitale video-opname bestaat uit een 

aaneenschakeling van nullen en enen, ligt het minder voor de hand om deze als geschrift te 

beschouwen, omdat de cijfers geen tekst representeren.272 

                                                           
270 In de Archiefwet 1995 wordt de term ‘bescheiden’ ruim uitgelegd. Volgens artikel 1 onder c van deze wet 
heeft de wet betrekking op ‘bescheiden, ongeacht hun vorm’. 
271 Zie bijv. Rb. Noord-Holland 9 augustus 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:7329. In dit vonnis is een uitwerking van 
de bewijsmiddelen opgenomen. Daarin zijn diverse processen-verbaal opgenomen, die als geschrift zijn 
beschouwd. Omdat één van de onderzoekers in deze zaak als rechter-plaatsvervanger is opgetreden, is ons 
bekend dat in deze zaak met een digitaal procesdossier is gewerkt, dat bestond uit scans van papieren originelen. 
272 Er zou ook kunnen worden betoogd dat een digitale video-opname niet als geschrift zou moeten worden 
aangemerkt om de reden dat de nullen en enen automatisch zijn gegenereerd en dus niet door een persoon zijn 
opgeschreven. Dat argument lijkt echter niet in de weg te staan aan het aannemen dat een (automatisch 
gegenereerd) vliegticket een geschrift oplevert en lijkt dus geen geschikt argument te zijn om geschriften van 
andere soorten bewijsmiddelen te onderscheiden. 
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Wanneer een digitaal bestand niet als geschrift mag worden aangemerkt, zal het alleen via de 

eigen waarneming van de rechter (art. 340 Sv) aan het bewijs kunnen meewerken.273 Daarvoor is dan 

wel vereist dat de rechter het desbetreffende bestand ter terechtzitting waarneemt, op zo’n manier 

dat ook de andere procesdeelnemers er kennis van kunnen nemen. Artikel 340 Sv kan worden 

beschouwd als een vangnetbepaling om bewijsmateriaal dat niet evident onder een andere categorie 

bewijsmiddelen kan worden ondergebracht, toch voor het bewijs te kunnen gebruiken. Hierbij kan 

bijvoorbeeld worden gedacht aan een video of foto. Deze kan aan het bewijs meewerken via het 

bewijsmiddel ‘eigen waarneming van de rechter’. 

 

6.4 Gebondenheid aan de wettige bewijsmiddelen in 2033 

 

6.4.1 Bezwaren in verband met digitaal bewijsmateriaal 

 

Bij de bepaling welk bewijsmiddel bewijsmateriaal oplevert, gaat het om de vorm waarin de rechter 

van dat materiaal kennis neemt. Zo kan een getuigenverklaring, afhankelijk van de wijze waarop de 

rechter daarvan kennis neemt, vallen onder ieder bewijsmiddel met uitzondering van de verklaring 

van een deskundige. Het gebruik van de getuigenverklaring levert bij ieder van die bewijsmiddelen 

weliswaar geen problemen op, maar het zo bepalend laten zijn van de vorm waarin het 

bewijsmateriaal wordt gepresenteerd, staat wel op gespannen voet met het uitgangspunt van een 

techniekonafhankelijk wetboek. 

 De Minister van Justitie en Veiligheid vindt het belangrijk274 dat de rechter slechts één type 

bewijsmiddel kiest waaronder bepaald bewijsmateriaal valt.275 De huidige opsomming van 

bewijsmiddelen is gebaseerd op een eenvoudige wereld: er bestaan ter zitting afgelegde verklaringen 

en er bestaan geschriften. Eventueel kan nog iets ter zitting worden getoond, dat de rechter kan 

waarnemen. Naar mate meer verschillende soorten digitale bestanden beschikbaar komen, wordt het 

steeds lastiger om het bewijsmateriaal in de traditionele hokjes te plaatsen. 

Zo kan de vraag worden gesteld of een website een geschrift oplevert of alleen via de eigen 

waarneming van de rechter aan het bewijs mag meewerken.276 Een website kan niet alleen geschreven 

tekst, maar ook afbeeldingen en soms ook video’s bevatten. Die elementen vormen een geheel, dat 

niet eenvoudig kan worden opgedeeld in stukjes, waarbij bijvoorbeeld de tekst als geschrift moet 

worden aangemerkt en de plaatjes onder een ander bewijsmiddel vallen. Er kan ook worden gedacht 

aan andersoortige digitale bestanden die nauwelijks tekst bevatten, zoals in de smartphone-app 

Strava opgeslagen routes die iemand heeft gelopen. Deze bestaan voornamelijk uit een plattegrond 

met een lijn die de looproute aangeeft. Op de plattegrond zijn weliswaar straatnamen genoemd en er 

zal informatie worden gegeven over de lengte van de route en de loopsnelheid, maar in essentie is 

niet sprake van een geschrift. Digitale video’s en afbeeldingen kunnen aan het bewijs meewerken via 

de eigen waarneming van de rechter. Afbeeldingen kunnen ook worden opgenomen in (bijlagen bij) 

                                                           
273 Een alternatief is dat de rechter zich baseert op een proces-verbaal van een opsporingsambtenaar waarin het 
bronmateriaal wordt beschreven. In dat geval wordt wel een geschrift voor het bewijs gebruikt. Dit komt vaak 
voor. 
274 Het gaat hier om een standpunt in een concept-MvT. Het is mogelijk dat de minister bij de indiening van het 
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer een andere positie inneemt. 
275 MvT bij Concept-Boek 4, p. 65. 
276 Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de website waarop de verdachte bepaalde goederen te koop 
aanbiedt, die hij later – na betaling – niet blijkt te hebben geleverd. 
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een proces-verbaal. In dat geval kunnen zij samen met het proces-verbaal, waar zij onlosmakelijk mee 

zijn verbonden, als geschrift worden aangemerkt. 

Linksom of rechtsom lukt het (vrijwel) altijd om bewijsmateriaal als bewijsmiddel aan te 

merken. Een bezwaar tegen de huidige wettelijke regeling is dat deze dwingt tot kunstgrepen met 

digital born materiaal met als enige reden dat het materiaal anders niet toelaatbaar is als 

bewijsmiddel. Die kunstgreep kan bestaan uit het opnemen van een afbeelding in een proces-verbaal. 

Op die manier wordt niet de originele digital born afbeelding voor het bewijs gebruikt, maar het 

proces-verbaal. Het is dan noodzakelijk om een proces-verbaal op te maken met betrekking tot de 

afbeelding, met als enige doel de afbeelding voor het bewijs te kunnen gebruiken. Wanneer op een 

afbeelding ook tekst te lezen is, hoeft deze volgens de Hoge Raad niet ter zitting te worden getoond.277 

Is dat niet het geval, dan is de jurisprudentie minder duidelijk. Volgens Van Woensel en Van Laanen is 

het ook in dat geval toegelaten om een foto of afbeelding aan het bewijs te laten meewerken als 

geschrift.278 Zij baseren zich op verschillende oudere arresten van de Hoge Raad, waaruit naar onze 

opvatting echter geen standpunt van de Hoge Raad over deze kwestie kan worden afgeleid. Wij zijn 

zelf van mening dat een foto in een proces-verbaal die geen tekst bevat niet via de eigen waarneming 

van de rechter hoeft te worden ingebracht, omdat deze foto onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van 

een proces-verbaal, dat als geschrift moet worden opgevat. Het kort noemen van de inhoud van het 

geschrift is dan voldoende om het hele geschrift voor het bewijs te kunnen gebruiken. 

De kunstgreep kan ook bestaan uit het ter terechtzitting voorhouden van een afbeelding, 

zodat de rechter de afbeelding via zijn eigen waarneming voor het bewijs kan gebruiken. Het ter zitting 

tonen van een digitale afbeelding is nog redelijk eenvoudig te realiseren. Wanneer een (image279 van 

een) website of een smartphone zou worden gebruikt als bewijsmiddel, wordt het een stuk lastiger. 

De rechter moet dan alle relevante delen van die image ter zitting bekijken. Aan het gebruik van 

digitaal bewijsmateriaal via de eigen waarneming van de rechter kleven veel bezwaren. Dat is niet erg 

efficiënt, omdat het voorhouden van afbeeldingen zittingstijd vergt. Het vergt verder technische 

ondersteuning en veel voorbereiding van de rechter. Daarbij wordt de afbeelding uitsluitend getoond 

om deze bruikbaar te maken voor het bewijs. De betrouwbaarheid en interpretatie van afbeeldingen 

staan immers niet ter discussie en voorafgaand aan de zitting hebben de verdediging, de officier van 

justitie en de rechter allen kennis kunnen nemen van de afbeelding. Er kan weliswaar afstand worden 

gedaan van het recht om stukken voorgehouden te krijgen, maar om de waarneming van de rechter 

als bewijs te kunnen gebruiken is vereist dat deze ter terechtzitting wordt gedaan. Daar ligt een 

belangrijk verschil met geschriften. De rechter kan tijdens zijn voorbereiding van de zitting 

kennisnemen van geschriften die zich in het procesdossier bevinden. Wil hij deze gebruiken als 

bewijsmiddel, dan zal hij op grond van artikel 301 Sv de inhoud daarvan ter zitting kort moeten 

voorhouden aan de verdachte. Is daarentegen sprake van een video, dan moet deze ter zitting worden 

getoond en kan kennelijk niet worden volstaan met het kort voorhouden van de inhoud van de video. 

 

                                                           
277 In HR 8 juni 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO8326, NJ 2004/413 overwoog de Hoge Raad dat foto’s in de bijlage bij 
een proces-verbaal van tekstborden, spandoeken en vlaggen met daarop neo-nazistische teksten en 
runentekens niet via de eigen waarneming aan het bewijs hoefden mee te werken. Daarbij overwoog het dat 
‘duidelijk waarneembaar verschillende teksten te lezen en runentekens te zien zijn’. 
278 Van Woensel & Van Laanen 2007, aant. 5.2. 
279 Omdat de inhoud van veel websites niet statisch is, maar voortdurend aan verandering onderhevig is, is het 
belangrijk dat een kopie van de website (image) wordt gemaakt op een moment waarop hierop informatie 
staat die voor de strafvordering relevant is. 
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Wij stellen vast dat de wettelijke regeling van de bewijsmiddelen onbevredigend is ten aanzien van 

digitaal bewijsmateriaal. De regeling leidt ertoe dat digitaal – en digital born – bewijsmateriaal ofwel 

in een ander format moet worden gegoten ofwel tijdens de zitting moet worden waargenomen, wil 

het aan het bewijs meewerken. Dat past niet bij de wens om zoveel mogelijk te werken met digital 

born informatieproducten. Het past evenmin bij de wens om een techniekonafhankelijk wetboek tot 

stand te brengen. De vorm waarin de rechter kennis neemt van bewijsmateriaal is immers 

doorslaggevend. 

 
6.4.2 Oplossing 1: het opnemen van nieuwe bewijsmiddelen in de wettelijke opsomming 
 

Algemeen 

Een oplossing voor de hiervoor geconstateerde bezwaren zou kunnen worden gevonden in het 

creëren van nieuwe bewijsmiddelen, waaronder digitaal bewijsmateriaal kan vallen. Het is dan de 

vraag welke bewijsmiddelen dat zouden kunnen zijn en of de hiervoor genoemde bezwaren voldoende 

worden weggenomen door de introductie van nieuwe bewijsmiddelen. Wij bespreken twee mogelijke 

nieuwe bewijsmiddelen. 

 

Nieuw bewijsmiddel 1: afbeeldingen, audiovisuele of geluidsopnamen 

Een politierechter uit de Rechtbank Oost-Brabant heeft beslist dat camerabeelden die hij voorafgaand 

aan de zitting zelf had bekeken, via zijn eigen waarneming aan het bewijs mochten bijdragen. Hij 

overwoog onder meer: ‘Een efficiënte procesvoering is er dan nog maar weinig mee gediend om 

vanwege formele redenen die beelden toch op zitting te bekijken, omdat de rechter verwacht zijn 

eigen waarneming voor het bewijs te zullen moeten gebruiken.’280 Hoewel de beweegredenen van 

deze politierechter invoelbaar zijn, zou het – in plaats van het negeren van één van de voorwaarden 

van artikel 340 Sv – beter zijn om de wettelijke regeling aan te passen. Een alternatief zou kunnen zijn 

om ten aanzien van dit type bewijsmateriaal een nieuwe categorie bewijsmiddelen in te voeren. 

Wanneer video’s vallen onder een afzonderlijk bewijsmiddel, is waarneming ervan door de rechter ter 

zitting niet langer noodzakelijk. Het zou dan in beginsel voldoende kunnen zijn dat de rechter en de 

procespartijen de video voorafgaand aan de zitting kunnen bekijken. 

 In artikel 4.3.2.2 lid 1 sub e van het concept-Wetboek van Strafvordering worden ‘opnamen 

van beeld of geluid’ als zelfstandig bewijsmiddel genoemd.281 In eerste instantie lijkt het erop dat 

foto’s en video’s volgens dit voorstel niet langer door de rechter hoeven te worden getoond of 

afgespeeld om bruikbaar te zijn als bewijsmiddel. De concept-MvT noemt dit als belangrijkste reden 

om een zelfstandig bewijsmiddel te creëren.282 Artikel 4.3.1.6 lid 2 bepaalt echter dat ten bezware van 

de verdachte geen acht mag worden geslagen op opnames als deze niet zijn vertoond of ten gehore 

zijn gebracht, tenzij de verdachte en de officier van justitie daarmee instemmen. Uit artikel 4.2.1.8 lid 

2 volgt dat opnames evenmin ter zitting hoeven te worden getoond of afgespeeld wanneer de 

verdachte en zijn raadsman niet aanwezig zijn. Opnames moeten als regel derhalve ook onder het 

voorgestelde bewijsrecht ter zitting worden ge- of vertoond. Daarop bestaat alleen een uitzondering 

wanneer de procespartijen geen prijs stellen op het (ver)tonen van de opname of verstek laten gaan. 

                                                           
280 Rb. Oost-Brabant 9 juni 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:3494. 
281 Deze formulering is voor verbetering vatbaar, aangezien een video een opname van zowel beeld als geluid 
bevat. Vgl. overigens artikel 29a lid 1 Sv: ‘Aangetekend wordt of geluids- of beeldopnamen van het verhoor zijn 
gemaakt.’ 
282 Concept-MvT bij Boek 4, p. 62. 
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Het zou onzes inziens goed zijn om aan het onmiddellijkheidsbeginsel minder vergaande 

consequenties te verbinden: het afspelen van een video is in beginsel niet vereist. Dat is alleen anders 

wanneer de verdediging of de officier van justitie daarom verzoekt of de rechter dat zelf wenselijk 

acht. Dat laat onverlet dat de rechter de inhoud van de video aan de orde moet stellen. De winst van 

een zelfstandig bewijsmiddel voor opnamen van beeld en/of geluid wordt in onze optiek ongedaan 

gemaakt door een onnodig ruime interpretatie van het onmiddellijkheidsbeginsel. 

Het EHRM laat de verdragsstaten in beginsel vrij om te bepalen op welke wijze de 

strafrechtelijke procedure wordt ingericht. Het recht op een adversaire procedure brengt mee dat 

bewijsmateriaal ter kennis van de verdachte moet komen, zodat deze de gelegenheid krijgt om daarop 

verweer te voeren.283 In de wijze waarop dat gebeurt, zijn de verdragsstaten vrij, zolang de uitoefening 

van de verdedigingsrechten ‘practical and effective’ is.284 Over de vraag of video’s ter zitting moeten 

worden afgespeeld hebben wij geen EHRM-jurisprudentie gevonden. Het komt ons echter voor dat 

het ter beschikking stellen van een video in combinatie met het aan de orde stellen van de inhoud 

daarvan ter zitting de verdediging voldoende in staat stelt om kennis te nemen van die video en de 

daarop door de rechter waargenomen gebeurtenissen te betwisten.285  

 

Nieuw bewijsmiddel 2: digitale bestanden die geen geschrift, afbeelding, audiovisuele of 

geluidsopname zijn 

Het zou wenselijk zijn om een bewijsmiddel te introduceren waaronder digitale bestanden vallen die 

niet als geschrift of afbeelding, audiovisuele, visuele of geluidsopname kunnen worden aangemerkt. 

Hierbij kan worden gedacht aan een image van een webpagina die de rechter in een internetbrowser 

kan raadplegen. Dat is in het bijzonder van belang bij webpagina’s die naar elkaar doorlinken. De 

rechter krijgt een beter beeld van de opbouw en inhoud van de website wanneer hij daar zelf 

doorheen kan klikken en scrollen. Ervan uitgaande dat het digitale procesdossier in 2033 

bronmateriaal in allerlei verschillende bestandsformaten bevat,286 is het wenselijk om voor dit type 

digitale bestanden een afzonderlijk bewijsmiddel te creëren. Gebeurt dat niet, en is de rechter van 

opvatting dat een bepaalde website niet als geschrift mag worden aangemerkt, dan is de enige 

mogelijkheid om een website voor het bewijs te gebruiken het tonen ervan ter zitting. Hiervoor is 

aangegeven waarom dat niet noodzakelijk en inefficiënt is.  

 

Neemt het creëren van nieuwe bewijsmiddelen de bezwaren voldoende weg? 

Een probleem waar men onvermijdelijk op stuit bij het pogen nieuwe bewijsmiddelen te formuleren 

is dat het, door de vele uiteenlopende formaten van digitale bestanden en de uiteenlopende inhoud 

                                                           
283 EHRM 28 augustus 1991, appl.nos. 11170/84 e.a. (Brandstetter/Oostenrijk), § 67. Zie over de verschillende 
aspecten van het recht op een adversaire procedure uitvoeriger De Wilde 2015, p. 80-87. 
284 Vgl. EHRM 25 april 2013, appl.no. 51198/08 (Erkapić/Kroatië), § 78. 
285 In EHRM (Grote Kamer) 15 december 2011, appl.nos. 26766/05 22228/06 (Al-Khawaja & Tahery/Verenigd 
Koninkrijk, § 118 overwoog het EHRM: ‘Article 6 § 3 (d) enshrines the principle that, before an accused can be 
convicted, all evidence against him must normally be produced in his presence at a public hearing with a view 
to adversarial argument. Exceptions to this principle are possible but must not infringe the rights of the defence, 
which, as a rule, require that the accused should be given an adequate and proper opportunity to challenge and 
question a witness against him’. Het EHRM hanteert als uitgangspunt dat bewijsmateriaal ter terechtzitting moet 
worden geproduceerd. Het voorlezen van een getuigenverklaring levert echter geen schending van artikel 6 
EVRM op, mits er voldoende gelegenheid heeft bestaan om de verdedigingsrechten effectief uit te oefenen. Ten 
aanzien van andersoortig bewijsmateriaal, zoals video’s zou het EHRM vermoedelijk een soortgelijke benadering 
kiezen. 
286 Zie daarover § 5.4.4. 
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daarvan, niet goed mogelijk is om bewijsmiddelen zodanig te formuleren dat alle mogelijke digitale 

bestanden eronder kunnen vallen en dat tussen de bewijsmiddelen geen overlap bestaat. Dit blijkt al 

uit de formulering van het als eerste genoemde alternatieve bewijsmiddel. In artikel 4.3.2.2 lid 1 sub 

e van het concept-Wetboek van Strafvordering is gekozen voor ‘opnamen van beeld of geluid’ als 

bewijsmiddel.287 Het woord ‘opname’ is minder gelukkig, omdat discussie kan bestaan over de vraag 

of bijvoorbeeld een animatiefilm met een reconstructie van gebeurtenissen op de plaats delict of een 

situatietekening kunnen worden aangemerkt als een ‘opname’. Het woord ‘of’ zou voorts zo kunnen 

worden opgevat dat een opname ofwel beeld ofwel geluid bevat en dus niet beide.288 Om enigszins 

waterdicht te zijn, zullen ook audiovisuele opnamen onder de formulering moeten vallen. Het is echter 

niet goed mogelijk om het bewijsmiddel op een eenvoudige wijze toch zodanig te formuleren dat al 

het bewijsmateriaal dat de conceptwetgever op het oog heeft, eronder valt. Het komt ons onwenselijk 

voor om een bewijsmiddel te formuleren waarin allerlei alternatieven worden genoemd. Daarmee zou 

het systeem van de huidige opsomming van bewijsmiddelen bovendien worden verlaten. Het als 

tweede genoemde bewijsmiddel heeft als grote bezwaar dat het overlap heeft met andere 

bewijsmiddelen. Het is in feite geformuleerd als een restcategorie: digitaal bewijsmateriaal dat niet 

onder ander bewijsmiddel valt, kan onder dit bewijsmiddel vallen. Digitale video’s en digital born 

processen-verbaal vallen dan dus niet onder het bewijsmiddel ‘digitale bestanden’.  

In feite wordt hiermee zichtbaar dat het nauwelijks mogelijk is om de veelheid aan 

verschillende soorten bewijsmateriaal – zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de vorm waarin 

de rechter ervan kennis kan nemen – te vatten in een opsomming van bewijsmiddelen waarmee 

volledigheid wordt nagestreefd. De diversiteit van bewijsmateriaal dat met hedendaagse, ook digitale, 

opsporingsmethoden wordt verzameld, is groot. Vanwege de voortschrijdende techniek zullen in de 

toekomst ongetwijfeld nog meer soorten digitale bestanden beschikbaar komen, ten aanzien waarvan 

het de vraag is of deze steeds onder één van de nu geformuleerde bewijsmiddelen vallen. Door 

technologische ontwikkelingen kan de opsomming al snel verouderd raken, waardoor geen sprake is 

van een toekomstbestendig wetboek. Daarbij kan niet worden gezegd dat het opnemen van de beide 

genoemde nieuwe bewijsmiddelen past bij het streven naar een techniekonafhankelijk wetboek. Er 

worden immers juist bewijsmiddelen toegevoegd die betrekking hebben op de vorm waarin materiaal 

ter beschikking komt (bijvoorbeeld een video) en de daarbij gebruikte techniek (analoge of digitale 

video?).  

Alleen wanneer wordt vastgehouden aan het omzetten van al het bewijsmateriaal in pdf-

formaat of het gebruik van de eigen waarneming van de rechter, zou de huidige opsomming van 

bewijsmiddelen kunnen volstaan. Maar dat is weinig efficiënt en gaat lijnrecht in tegen de gedachte 

van de Ministers van Justitie en Veiligheid en Rechtsbescherming dat in beginsel al het bewijsmateriaal 

digital born zou moeten zijn.289 Bovendien kan het omzetten van digitaal materiaal in een bepaald 

bestandsformaat naar pdf-formaat ten koste gaan van de kwaliteit van het bewijsmateriaal, waardoor 

de rechter het bewijsmateriaal mogelijk minder goed zal kunnen beoordelen en uiteindelijk mogelijk 

ook beslissingen zal nemen die niet overeenkomstig de waarheid zijn. 

 

                                                           
287 Vgl. artikel 29a lid 1 Sv: ‘Aangetekend wordt of geluids- of beeldopnamen van het verhoor zijn gemaakt.’ 
288 Het zal uiteraard de bedoeling van de concept-wetgever zijn om ook audiovisuele opnamen onder dit 
bewijsmiddel te laten vallen. 
289 Bijlage bij Kamerstukken I 2017/18, 34775 VI, AA, blg-849103 (Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid 
en Rechtsbescherming van 29 juni 2018 aan de Eerste Kamer over de ambitie, prioriteiten en doelstellingen van 
de strafrechtketen), p. 2-3. 
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Onze conclusie is dan ook dat het introduceren van nieuwe bewijsmiddel geen adequate oplossing 

biedt voor de genoemde bezwaren. 

 

6.4.3 Oplossing 2: het verlaten van de gebondenheid aan wettige bewijsmiddelen 
 

Algemeen 

In de Contourennota290 en in de concept-MvT bij het voorgestelde Boek 4291 wordt vastgehouden aan 

gebondenheid van de strafrechter aan wettige bewijsmiddelen. De belangrijkste reden daarvoor lijkt 

te zijn dat voor deze gebondenheid veel steun bestaat. Deze stelling wordt echter niet onderbouwd.292 

De keuze voor gebondenheid aan wettige bewijsmiddelen is niet vanzelfsprekend. Geen van de ons 

omringende landen kent de gebondenheid op de manier waarop die in Nederland bestaat.293 Ook 

wordt de rechter in het Nederlandse bestuursrecht en civiele recht niet beperkt door in de wet 

opgesomde bewijsmiddelen.294 In de literatuur over het Nederlandse strafrechtelijke bewijsrecht 

wordt door de meeste auteurs bovendien gepleit voor de invoering van een vrij bewijsstelsel.295 Wij 

zullen hierna de onzes inziens belangrijkste argumenten voor gebondenheid noemen en uitleggen 

waarom deze ons niet overtuigen, om vervolgens de belangrijkste argumenten tegen gebondenheid 

noemen. Voor een uitvoeriger beschouwing verwijzen wij naar § 2.2 in De Wilde 2018a. Argumenten 

voor zouden kunnen zijn: 

• Het past niet bij een moderniseringsoperatie om het bewijsstelsel te herzien. Er is immers geen 

integrale stelselherziening beoogd.296 Dit argument overtuigt ons niet, omdat er op dit moment 

praktisch al sprake is van een vrij bewijsstelsel.297 

• Het huidige bewijsstelsel leidt niet tot problemen bij de toepassing ervan. Dit argument overtuigt 

ons vooral niet omdat andere aspecten die niet tot problemen leiden in het voorgestelde wetboek 

wel worden gewijzigd. 

 

De belangrijkste argumenten tegen gebondenheid aan de wettige bewijsmiddelen zijn wat ons 

betreft: 

• Het doel van waarheidsvinding wordt niet gediend met gebondenheid aan wettige 

bewijsmiddelen. Voor de waarheidsvinding zouden in beginsel alle soorten bronnen toelaatbaar 

moeten zijn.298 Er kunnen redenen bestaan om bepaald materiaal niet toe te laten om aan de 

bewezenverklaring bij te dragen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan onbetrouwbaar 

geacht bewijsmateriaal, onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal en bewijsmateriaal waarvan het 

gebruik een schending van een mensenrecht zou opleveren. Wanneer daarvan sprake is, zal de 

                                                           
290 Kamerstukken II 2015/16, 29279, 278 (Contourennota), p. 82-83. 
291 Concept-MvT bij Boek 4, p. 65. 
292 Zie ook Dubelaar 2017, p. 80 (voetnoot 41). 
293 Duitsland: Dreissen 2017, p. 286-288; België: art. 254 Sv (België) en Van den Wyngaert, Traest & Vandromme 
2017, p. 1318: Engeland en Wales: zie hiervoor. Zie over Duitsland en België ook Simmelink 2001, p. 423, 427 en 
481. Duitsland kent weliswaar wettige bewijsmiddelen, maar geen uitputtende opsomming daarvan. 
294 Bestuursrecht: Koenraad, Verbeek & Brouwer-Harten 2009, par. 2; Civiel recht: art. 152 lid 1 Rv. 
295 Simmelink 2001, p. 437-438; Groenhuijsen 2004, p. 147-158; Groenhuijsen 2012, p. 267-269; Garé 1996, p. 
132-133; Modderman 1867, p. 166-169. Garé meent dat een vrij bewijsstelsel zou moeten samengaan met 
versterking van de materiële onmiddellijkheid. Geen bezwaar tegen handhaving van de gebondenheid aan 
wettige bewijsmiddelen hebben Dubelaar 2017 en Cleiren & Dubelaar 2018, p. 198-199. 
296 Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie bij de Contourennota, p. 6-7; Dubelaar 2017, p. 80. 
297 Concept-MvT bij Boek 4, p. 65; Dreissen 2007, p. 358.  
298 Groenhuijsen 2004, p. 152; Groenhuijsen 2012, p. 268. 
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rechter het materiaal ook in een vrij bewijsstelsel niet voor het bewijs mogen gebruiken. Dat hangt 

derhalve niet samen met een gebondenheid aan wettige bewijsmiddelen.299 

• Als praktisch een vrij bewijsstelsel bestaat, ligt het voor de hand om dat in de wet neer te leggen. 

• De categorisering van bewijsmiddelen heeft primair betrekking op de wijze waarop de rechter 

kennis neemt van redengevende feiten. Vanuit het belang van de waarheidsvinding gezien zouden 

geen beperkingen moeten worden gesteld aan de vorm van het bewijsmiddel, maar zouden regels 

moeten worden gesteld met betrekking tot de inhoud, de betrouwbaarheid en de rechtmatigheid 

van verkrijging ervan en met betrekking tot mensenrechtelijke waarborgen en beginselen van een 

goede procesorde. 

 

Wat ons betreft zijn de argumenten om die gebondenheid te verlaten aanzienlijk sterker dan de 

argumenten om aan een negatief-wettelijk bewijsstelsel vast te houden. Wanneer de rechter 

bewijsmateriaal niet langer hoeft te kunnen onderbrengen bij een van de wettige bewijsmiddelen, 

levert dat een oplossing voor de geconstateerde bezwaren in verband met het gebruik van digitaal 

bewijsmateriaal. Om een toekomstbestendig en techniekonafhankelijk wetboek te creëren, is het 

noodzakelijk om de gebondenheid van de rechter aan wettige bewijsmiddelen te verlaten. In § 8.6 zal 

worden ingegaan op de wijze waarop de bewijsregeling zou kunnen worden gewijzigd. 

 

Vormgeving van het vonnis wanneer gebondenheid aan wettige bewijsmiddelen wordt verlaten 

Omdat de rechter in dit voorstel niet langer gebonden is aan de in de wet genoemde bewijsmiddelen, 

hoeft hij de gebruikte bewijsmiddelen niet langer te formuleren in de termen van de wet. De rechter 

die bewijsmiddelen opneemt in zijn vonnis, zal ook in dit voorstel de gebruikte bewijsmiddelen wel 

voldoende duidelijk moeten omschrijven. Dat zou hij bijvoorbeeld als volgt kunnen doen: ‘De op 2 

maart 2019 afgelegde verklaring van getuige X, opgenomen in het proces-verbaal van de 

opsporingsambtenaren Y en Z met het nummer 12345/19, inhoudende: ‘Ik zag dat mijn buurman Henk 

mijn buurvrouw Hilda bedreigde met een mes’. Hierbij staat de verklaring voorop die bewijskrachtige 

inhoud heeft en niet de vorm waarin de rechter kennis heeft genomen van die verklaring. Wanneer 

bijvoorbeeld een video voor het bewijs wordt gebruikt, zal de rechter deze video concreet moeten 

aanduiden, bijvoorbeeld met een uniek nummer. Daarnaast zal hij de redengevende inhoud van de 

video moeten beschrijven, op dezelfde wij als waarop de eigen waarneming van de rechter in een 

vonnis wordt vermeld. Daarbij zal hij voldoende specifieke tijdsaanduidingen moeten opnemen, zodat 

zonder veel zoekwerk controleerbaar is of de desbetreffende inhoud inderdaad op de video is 

vastgelegd. 

 

6.5 Het aan de orde stellen van bewijsmateriaal ter terechtzitting in 2019 

 

Bewijsmateriaal moet ter zitting aan de orde worden gesteld. Dat vloeit voort uit het (formele) 

onmiddellijkheidsbeginsel.300 Ten aanzien van geschriften bepaalt artikel 301 Sv dat deze moeten 

worden voorgehouden. De verplichting om bewijsmateriaal ter zitting voor te houden is gebaseerd op 

                                                           
299 Vgl. Simmelink 2001, p. 438-440. 
300 Het materiële onmiddellijkheidsbeginsel houdt in dat de rechter zoveel uit eerste hand kennis moet nemen 
van bewijsmateriaal. Dit beginsel is in het bijzonder relevant ten aanzien van getuigenverklaringen. In Nederland 
speelt het materiële onmiddellijkheidsbeginsel echter geen grote rol, aangezien de rechter zonder 
noemenswaardige beperkingen op schrift gestelde verklaringen van getuigen als bewijsmiddel mag gebruiken, 
zonder de desbetreffende getuige ter zitting te hebben gehoord. Zie hierover uitvoerig Garé 1994, p. 59-62. 
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twee belangen. Het eerste belang is dat van de verdachte. Door materiaal voor te houden, wordt de 

verdachte erop geattendeerd dat de rechter het materiaal ten grondslag zal kunnen leggen aan zijn 

beslissing.301 Daardoor kan de verdachte op het idee komen om het materiaal te betwisten. Het 

tweede belang is dat van de externe openbaarheid: het eventueel aanwezige publiek, waaronder 

mogelijke slachtoffers, kan kennis kan nemen van de informatie die voor de beoordeling van de zaak 

relevant is. 

 

Belang 1: attendering op de mogelijkheid dat de rechter materiaal zal gebruiken als bewijsmiddel 

De Hoge Raad hanteert als criterium of de verdachte door het ter zitting onvermeld laten van een 

bewijsmiddel ‘wordt geschaad in enig belang dat de bepaling beoogt te beschermen’.302 Wanneer de 

verdachte niet in enig belang wordt geschaad, hoeft het niet aan de orde stellen van bewijsmateriaal 

derhalve geen gevolgen te hebben. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer de verdachte het ten laste 

gelegde feit heeft bekend,303 het desbetreffende bewijsmiddel in eerste aanleg is voorgehouden304 of 

het niet-voorgehouden bewijsmiddel weliswaar niet voorkwam in het procesdossier, maar een 

bewijsmiddel met vrijwel dezelfde inhoud daar wel in zat en niet door de verdediging is betwist.305 

Volgens Machielse is de achterliggende gedachte van artikel 301 lid 4 Sv dat ten bezware van 

verdachte geen acht mag worden geslagen op stukken of verklaringen waarvan verdachte geen kennis 

heeft kunnen nemen en waarop hij niet heeft kunnen reageren.306  

 De vorige alinea is gebaseerd op jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot artikel 

301 lid 4 Sv. Die bepaling heeft uitsluitend betrekking op geschriften. Onmiddellijkheid kan echter van 

belang zijn ten aanzien van alle soorten bewijsmiddelen. Juist in geval van geschriften is goed 

voorstelbaar dat het niet aan de orde stellen ervan niet problematisch hoeft te zijn, aangezien 

vaststaat welke tekst in het geschrift voorkomt. Het voorhouden van het geschrift heeft niet als doel 

om vast te stellen wat de inhoud van het geschrift is. Dat is bij de eigen waarneming van de rechter 

anders. De inhoud daarvan staat niet bij voorbaat vast, maar is afhankelijk van de waarneming en de 

interpretatie daarvan door de rechter. Het is daarom van belang dat de rechter de inhoud van zijn 

waarneming mededeelt ter zitting. Alleen op die manier kan de verdachte daarvan immers op de 

hoogte raken. Het niet mededelen van een waarneming waar de verdachte op bedacht kon zijn, zal 

echter niet leiden tot cassatie.307 Oftewel: ook daarbij is van belang of de verdachte redelijkerwijs kan 

worden geacht te zijn geschaad in zijn belangen door het niet voorhouden van bewijsmateriaal.  

                                                           
301 Daarbij moet het gaan om materiaal dat de rechter ten grondslag legt aan de beantwoording van de vragen 
van artikel 350 Sv. Volgens HR 20 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR0403, NJ 2011/607 moeten namelijk ter 
zitting ‘stukken welke van invloed kunnen zijn op het bewijs van het tenlastegelegde, de strafbaarheid van het 
bewezene en van de verdachte of de oplegging van straf of maatregel’ aan de orde worden gesteld. 
302 HR 8 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX4605, NJ 2013/264, r.o. 3.4.2. 
303 Vgl. onderdeel 11 van de conclusie van Vegter bij HR 28 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1329. 
304 Vgl. onderdeel 4.3 van de conclusie van AG Harteveld bij HR 7 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1085. In deze zaak 
was een bewijsmiddel dat doorslaggevend was voor de bewezenverklaring niet ter zitting voorgehouden. 
Harteveld meende dat voldoende was dat het desbetreffende bewijsmiddel tijdens de zitting in eerste aanleg 
was voorgehouden. Het was in deze zaak wat ons betreft dubieus of daarvan mocht worden uitgegaan, 
aangezien in het proces-verbaal de zitting in eerste aanleg slechts was vermeld: ‘De voorzitter deelt mondeling 
mee de korte inhoud van de stukken van het voorbereidend onderzoek.’ De Hoge Raad liet de uitspraak van het 
gerechtshof in stand, zonder nadere motivering (art. 81 RO). 
305 Vgl. HR 18 februari 1997, NJ 1997/412. 
306 Onderdeel 5.4 van de conclusie van Machielse bij HR 14 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:662. Zie ook onderdeel 
4.4 van de conclusie van Harteveld bij HR 11 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1318, onder verwijzing naar 
Corstens/Borgers 2014, p. 706. 
307 HR 15 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ2831, NJ 2011/78. 
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Belang 2: externe openbaarheid 

Het tweede belang dat met formele onmiddellijkheid wordt gediend, is de externe openbaarheid.308 

Dit houdt in dat niet alleen de procespartijen, maar ook andere aanwezigen in staat moeten worden 

gesteld om de procedure te volgen. Die anderen kunnen slachtoffers zijn, die mogelijk tevens als 

benadeelde partij of getuige aanwezig zijn, maar ook bijvoorbeeld reclasseringsmedewerkers, 

journalisten en publiek. Hoewel de externe openbaarheid als een belangrijk aspect van het strafproces 

wordt beschouwd,309 lijkt aan het voorhouden van de bewijsmiddelen en andere processtukken aan 

het publiek niet steeds een groot belang te worden gehecht. Is de verdachte niet verschenen en heeft 

zijn advocaat aangegeven geen prijs te stellen op het voorhouden van de stukken, dan zal de rechter 

deze vermoedelijk niet voorhouden, ook niet wanneer zich personen op de publieke tribune bevinden. 

Dat zal mogelijk anders zijn wanneer een journalist van een krant of een slachtoffer aanwezig is. De 

journalist kan alleen zijn werk goed doen wanneer hij voldoende informatie krijgt. Het slachtoffer 

moet correct worden bejegend en er kan worden betoogd dat het bespreken van het dossier daarbij 

hoort. Het beginsel van externe openbaarheid gaat overigens niet zover dat het publiek ook moet 

kunnen kennisnemen van het bewijsmateriaal. Dat de rechter bijvoorbeeld een foto moet voorhouden 

als hij deze later via zijn eigen waarneming voor het bewijs wil gebruiken, betekent niet dat ook het 

publiek die foto ook moet kunnen zien. De mogelijkheden voor publiek om de berechting te volgen 

zijn dus beperkt. 

Zou de rechter besluiten om bepaald bewijsmateriaal niet voor te houden, dan zou dat 

mogelijk weliswaar niet in overeenstemming zijn met het beginsel van externe openbaarheid, maar 

de verdachte zal in cassatie vermoedelijk niet met succes over dat aspect van het 

onmiddellijkheidsbeginsel kunnen klagen, omdat hij onvoldoende belang heeft bij een dergelijke 

klacht. Het publiek zelf zou hierover evenmin kunnen klagen. Het voorhouden van bewijsmateriaal 

vanuit het perspectief van externe openbaarheid kan derhalve niet juridisch worden afgedwongen. 

 

6.6 Het aan de orde stellen van bewijsmateriaal ter terechtzitting in 2033 

 

De vraag rijst of de betekenis van het formele onmiddellijkheidsbeginsel herziening behoeft. Die vraag 

kan in algemene zin worden gesteld, maar ook specifiek ten aanzien van digitaal bewijsmateriaal. In 

een rechtssysteem waarin het bewijsmateriaal ter terechtzitting wordt gepresenteerd en de 

procespartijen en rechters of juryleden voor de zitting niet beschikken over een procesdossier, is het 

belang van het voorhouden van bewijsmateriaal aanzienlijk groter dan in Nederland. In Nederland 

heeft de verdachte het recht op kennisneming van de processtukken. Hij en/of zijn raadsman moeten 

de beschikking krijgen over alle stukken die voor de beslissing van de rechter redelijkerwijs relevant 

kunnen zijn. Het komt ons daarom niet onredelijk voor om het formele onmiddellijkheidsbeginsel op 

een beperkte wijze uit te leggen. Het criterium of de verdachte in zijn belangen is geschaad door het 

niet voorhouden van bewijsmateriaal, zou zo kunnen worden uitgelegd dat niet-inachtneming van het 

onmiddellijkheidsbeginsel pas gevolgen hoeft te hebben wanneer het desbetreffende bewijsmiddel 

ten tijde van het onderzoek ter terechtzitting niet aan de verdediging bekend was310 dan wel niet 

bekend was dat het bewijsmiddel onderdeel uitmaakte van het dossier tegen de verdachte. Daarmee 

zou de kern van het onmiddellijkheidsbeginsel het recht op een adversaire procedure worden: de 

                                                           
308 Garé 1994, p. 184. 
309 Zie over de betekenis van het beginsel van externe openbaarheid in het algemeen Van de Pol 1986. 
310 HR 29 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:522; HR 24 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT1856; HR 12 april 2011, 
ECLI:NL:HR:2011:BN4351, NJ 2011/358. 
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verdachte moet kennis kunnen nemen van al het bewijsmateriaal en moet dat materiaal gedurende 

de strafrechtelijke procedure effectief kunnen betwisten.311 Hoewel het formele 

onmiddellijkheidsbeginsel betrekking heeft op het ter zitting, in het openbaar, voorhouden van 

bewijsmateriaal, zou het belangrijkste doel het realiseren van interne openbaarheid worden.312 

Wanneer de verdachte de beschikking heeft over het procesdossier en wordt bijgestaan door een 

raadsman, zou het niet attenderen op het bestaan van bepaald bewijsmateriaal niet fataal moeten 

kunnen zijn. Omdat het niet alleen gaat om de kennisneming van het bewijsmateriaal, maar ook om 

de mogelijkheid om dat effectief te betwisten, achten wij het relevant of de verdachte rechtsbijstand 

heeft. Van een verdachte zonder rechtsbijstand mag immers minder begrip van de inhoud van het 

procesdossier worden verondersteld dan van de juridisch onderlegde advocaat. 

Welke betekenis kan vanuit verdedigingsperspectief aan het formele 

onmiddellijkheidsbeginsel worden gehecht ten aanzien van bewijsmateriaal dat verkregen is door 

middel van digitale opsporing? Ons lijkt het voorhouden van de resultaten van digitale opsporing in 

veel gevallen noodzakelijk. Wanneer deze resultaten in een proces-verbaal zijn neergelegd, met in een 

bijlage de opsporingsresultaten zelf, kan de verdediging kennisnemen van de interpretatie van die 

resultaten door een opsporingsambtenaar die mogelijk door de rechter zal worden overgenomen. 

Wanneer de rechter zelf (ook) kennis neemt van het bronmateriaal dat de digitale opsporing heeft 

opgeleverd, zoals wij in hoofdstuk 5 hebben geschetst, is dat anders. Heeft de opsporing bijvoorbeeld 

een digitaal bestand opgeleverd waarin de boekhouding van een drugsorganisatie wordt bijgehouden, 

dan is goed denkbaar dat de duiding van de daarin genoemde getallen niet evident is. In dat geval is 

het belangrijk dat de rechter mededeelt wat hij in de boekhouding heeft aangetroffen dat voor het 

bewijs relevant kan zijn. Het voorhouden van digitaal bewijsmateriaal zal belangrijker zijn naar mate 

de resultaten van de digitale opsporing complexer zijn. Tegelijk is het moeilijk denkbaar dat in geval 

van complexe onderzoeksresultaten geen proces-verbaal van bevindingen zou worden opgemaakt 

waarin een deskundige opsporingsambtenaar beschrijft wat zijn onderzoek heeft opgeleverd en hoe 

dat wat hem betreft zou kunnen worden geïnterpreteerd. 

 

Wij komen tot de conclusie dat het wenselijk is om het formele onmiddellijkheidsbeginsel te 

behouden. Het ter zitting voorhouden van bewijsmateriaal kan juist ten aanzien de resultaten van 

digitale opsporing extra belangrijk kan zijn, omdat de betekenis van deze resultaten zonder uitleg niet 

steeds duidelijk zal zijn. Het is dan belangrijk dat de rechter aangeeft welke feiten hij afleidt uit het 

bewijsmateriaal. De verdediging zal deze vaststelling van de feiten vervolgens kunnen betwisten en 

kunnen aangeven op welke wijze de resultaten wat haar betreft zouden moeten worden 

geïnterpreteerd. 

                                                           
311 EHRM 28 augustus 1991, appl.nrs. 11170/84 e.a. (Brandstetter/Oostenrijk), par. 67: ‘both prosecution and 
defence must be given the opportunity to have knowledge of and comment on the observations filed and the 
evidence adduced by the other party.’ Knigge ziet het belang van het onmiddellijkheidsbeginsel overigens 
ruimer: ‘Het gaat er daarbij niet alleen om of de verdachte bekend is met de desbetreffende bewijsstukken, 
maar ook en vooral of hij erop bedacht dient te zijn dat de rechter zijn oordeel op die bewijsstukken baseert. 
Alleen dan is een behoorlijke verdediging mogelijk.’ (onderdeel 21 van zijn conclusie bij HR 12 april 2011, 
ECLI:NL:HR:2011:BN4351, NJ 2011/358). 
312 Dit komt ook tot uitdrukking in de afwijkende regeling voor procedures bij de politierechter en de 
kantonrechter. De artikelen 374 lid 1 en 398 sub 5 Sv bepalen dat tenzij de verdachte of de raadsman prijs stelt 
op het voorhouden van de stukken, deze mogen worden beschouwd als ter zitting overgelegd, waardoor de 
rechter zich hierop mag baseren bij zijn beslissing. 
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 Het formele onmiddellijkheidsbeginsel is naar huidig recht alleen geregeld ten aanzien van 

schriftelijke bescheiden. Naar onze mening is het beter om het neer te leggen in een bepaling die van 

toepassing is op alle soorten bewijsmateriaal, met uitzondering van ter zitting afgelegde verklaringen. 

In die bepaling zou wat ons betreft een andere insteek moeten worden gekozen dan in het huidige 

artikel 301 Sv en dan in artikel 4.3.1.6 van het concept-Wetboek van Strafvordering. In die bepalingen 

staat centraal dat de rechter niet-voorgehouden materiaal niet mag gebruiken ter onderbouwing van 

zijn beslissingen. Praktisch zal in de meeste gevallen het niet voorhouden echter niet tot gevolgen 

hoeven te leiden, omdat de verdachte in die gevallen niet in zijn verdediging zal zijn geschaad. Het 

verdient aanbeveling om die nuancering in de bepaling op te nemen: de rechter mag niet-

voorgehouden materiaal niet gebruiken, tenzij de verdediging daardoor niet in haar belangen wordt 

geschaad. 

 

Wellicht ten overvloede merken wij nog op dat de betekenis van het onmiddellijkheidsbeginsel niet 

beperkt is tot het voorhouden van materiaal dat relevant kan zijn voor de beantwoording van de 

bewijsvraag. Ook informatieproducten die relevant kunnen zijn voor de beantwoording van de andere 

vragen van artikel 350 Sv – is het feit strafbaar, is de verdachte strafbaar en moet de verdachte worden 

bestraft – moeten worden voorgehouden.  

 

6.7 Deelconclusie 

 

Het is niet steeds duidelijk onder welk bewijsmiddel bepaald digitaal materiaal zou moeten vallen. Het 

gebruik van digitaal (in het bijzonder ook digital born) bewijsmateriaal als bewijsmiddel op grond van 

de huidige wettelijke regeling is bovendien nodeloos omslachtig, omdat het ofwel via de eigen 

waarneming van de rechter aan het bewijs kan meewerken ofwel als bijlage bij een proces-verbaal. In 

het laatste geval is digitale materiaal echter niet meer digital born, wat haaks staat op de gedachte 

dat bewijsmateriaal zoveel mogelijk digitaal tot stand komt en daarna niet meer in een ander bestand 

of bestandsformaat wordt opgenomen. Het is daarom noodzakelijk om de bewijsregeling aan te 

passen. Het toevoegen van een of meer extra bewijsmiddelen in de lijst van bewijsmiddelen waar de 

rechter uit moet putten, is geen goede oplossing. Het lijkt niet mogelijk te zijn om bewijsmiddelen 

zodanig te formuleren dat al het digitale bewijsmateriaal eronder zal vallen, zonder dat de regeling 

complex wordt. Het opsommen van de wettige bewijsmiddelen is voorts niet meer van deze tijd. Het 

toevoegen van een extra categorie bewijsmiddelen zal slechts een tijdelijk lapmiddel zijn. Nieuwe 

technologische ontwikkelingen zullen de invoering van nieuwe categorieën bewijsmiddelen naar 

verwachting noodzakelijk maken. Het uitgangspunt van een techniekonafhankelijk wetboek is echter 

juist dat het wetboek bestand is tegen nieuwe ontwikkelingen. Ten slotte is de categorisering van de 

wettige bewijsmiddelen in belangrijke mate gebaseerd op de vorm waarin de rechter kennis neemt 

van het bewijsmateriaal. Bij een techniekonafhankelijk wetboek past dat niet de vorm, maar de inhoud 

van het bewijsmateriaal centraal staat. Wij concluderen daarom dat het noodzakelijk is om 

strafrechters niet langer te beperken met een lijst van bewijsmiddelen. 

 Het is niet noodzakelijk om het formele onmiddellijkheidsbeginsel te verlaten. Wij bevelen wel 

aan om de regel dat niet-voorgehouden materiaal uitgesloten moet worden om mee te werken aan 

de rechterlijke beslissing, te nuanceren: dat is alleen het geval wanneer de verdachte door dat gebruik 

in zijn belangen zou worden geschaad. 
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7 Toekomstscenario: een strafzaak anno 2033 
 

7.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk schetsen wij op welke wijze de strafvordering in de toekomst zal kunnen verlopen, 

van het begin (opsporing) tot het einde (tenuitvoerlegging). Er wordt aangegeven welke 

informatieproducten ter beschikking komen, hoe deze worden verwerkt en hoe daarvan wordt 

kennisgenomen. Hiermee wordt antwoord gegeven op de volgende deelvraag: 

 

Welke digitale informatieproducten zou een strafzaak in de toekomst kunnen opleveren, hoe 

worden deze verwerkt en op welke wijze zou daarvan kennis kunnen worden genomen door de 

bij de strafvordering betrokken personen? 

 

In dit hoofdstuk wordt het verloop van een fictieve strafzaak beschreven die zich in 2033 zou kunnen 

afspelen. Het aantal handelingen dat in deze fictieve casus worden verricht, is noodzakelijkerwijs 

beperkt. In een echte strafzaak kunnen meer handelingen zijn verricht. Het hoofdstuk zou echter te 

omvangrijk worden wanneer al die handelingen zouden worden beschreven, terwijl het voor het doel 

waarmee de casus wordt beschreven niet noodzakelijk is dat een uitputtend overzicht wordt gegeven. 

Dat doel is om inzichtelijk te maken welke typen informatieproducten in een concrete toekomstige 

strafzaak kunnen worden gebruikt, in het bijzonder bij de opsporing, en om een beeld te geven van 

de wijze waarop deze informatieproducten worden verwerkt, op welke wijze de verschillende 

procesdeelnemers en andere ketenpartners daarvan kennisnemen en op welke wijze de rechter deze 

informatieproducten in zijn besluitvorming kan betrekken. 

 

7.2 Scenario: inbraak met zware mishandeling313 

 

7.2.1 Opsporing 

 

In de nacht van 1 op 2 maart 2033 ontvangt de politie van Amstelveen een melding van mevrouw 

Bakker via de politie-app.314 Mevrouw Bakker meldt dat zij veel geschreeuw heeft gehoord uit de 

woning van haar 63-jarige buurman, de heer Visser. Kort daarna heeft zij gezien dat een rode Tesla 

met het kenteken AA-BB-00 met hoge snelheid bij de woning van Visser wegreed. De digitale melding 

geregistreerd in het bedrijfsprocessensysteem van de politie. 

Naar aanleiding van de melding besluit de politie een kijkje te nemen bij het huis van Visser. 

Daar aangekomen, treffen de politieagenten Slager en Schilder de volgende situatie aan. De voordeur 

voorzien van een slot met pincode is geforceerd. In de woning zijn diverse kasten overhoop gehaald. 

In een fauteuil in de woonkamer ligt Visser. Hij is zwaargewond en bewusteloos. Zijn enkels zijn 

vastgebonden met een stuk touw en zijn hoofd is bebloed. In de woonkamer ligt een kandelaar waar 

bloed aan zit. Agent Slager stelt vast dat Visser nog in leven is en belt een ambulance en huisarts 

Timmers. Huisarts Timmers komt aan op de plaats delict. Hij onderzoekt Visser en geeft hem de eerste 

benodigde zorg. Timmers heeft inzage in het Elektronische Patiëntendossier van Visser en constateert 

                                                           
313 Dit toekomstscenario is (onder meer) geïnspireerd door Dolman e.a. 2003. 
314 Zie https://www.politie.nl/themas/politie-app.html?sid=9b7fa41e-f305-4e46-93d7-5fd7775966af. 

https://www.politie.nl/themas/politie-app.html?sid=9b7fa41e-f305-4e46-93d7-5fd7775966af
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dat deze onder behandeling is bij het AMC in verband met een hartkwaal. Visser wordt in een 

ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. 

 Agent Schilder zet de voorzijde en achterzijde van de woning af ten behoeve van een technisch 

sporenonderzoek. De online beveiligingscamera’s die op verschillende plekken in de woning hangen, 

voorzien van gezichtsherkenningssoftware die gezichten vergelijkt met openbare internetbronnen, 

zijn onbeschadigd gebleven. Agent Schilder begint vervolgens meteen met het vastleggen van de 

gezamenlijke bevindingen. Dit doet hij op zijn elektronische device (personal digital assistant, PDA) 

dat de opgeslagen gegevens direct verstuurt naar het bedrijfsprocessensysteem.315 De inmiddels ook 

gearriveerde technische recherche neemt diverse foto’s van de plaats delict die bij de door Schilder 

beschreven bevindingen in het bedrijfsprocessensysteem worden opgenomen. Ook neemt zij diverse 

monsters: nagelvuil van het slachtoffer (dat zich mogelijk heeft verzet tegen zijn aanvaller), vinger- en 

handpalmafdrukken, haren en het touw rond de enkels. Ook worden de braaksporen zorgvuldig 

onderzocht door een werktuigspoordeskundige. Deze constateert dat de deur vermoedelijk met een 

koevoet of een soortgelijk voorwerp is geforceerd. De kandelaar met bloed wordt in beslag genomen. 

Bij de voordeur worden enkele bloeddruppels aangetroffen, waarvan de politie vermoedt dat deze 

afkomstig zijn van de dader, die zich heeft verwond bij het openbreken van de deur. Er wordt een 

Rapid DNA-onderzoek uitgevoerd.316 Het DNA-profiel dat dit oplevert, wordt direct online vergeleken 

met DNA-profielen die in de DNA-databank voor strafzaken zijn opgenomen. Dit levert blijkens het 

online gegenereerde rapport geen match op.  

Mevrouw Bakker wordt in haar eigen woning gehoord als getuige. Haar verklaring wordt op 

video opgenomen en automatisch omgezet naar geschreven tekst. Op het politiebureau maken Slager 

en Schilder een proces-verbaal op waarin de melding van mevrouw Bakker en hun eigen observaties 

worden beschreven. Zij doen dit op basis van de gegevens die door middel van de PDA zijn vastgelegd. 

Het proces-verbaal komt geheel digitaal tot stand en wordt door beide verbalisanten ondertekend 

met een elektronische handtekening. De verklaring van mevrouw Bakker wordt op dezelfde wijze in 

een proces-verbaal opgenomen. De rechercheurs van de technische recherche en de 

werktuigspoordeskundige maken eveneens op dezelfde wijze eigen processen-verbaal op van hun 

bevindingen, van de monsterneming en van de inbeslagneming. Alle processen-verbaal, de foto’s en 

de video van het verhoor van mevrouw Bakker worden opgenomen in de Informatieproductenserver 

(IPS).317 In de Centrale Voorziening Strafvordering (CVS) wordt een opsporingsdossier aangemaakt, 

waarin de (links naar) informatieproducten die op het incident betrekking hebben worden verzameld.  

 Huisarts Timmers stelt een digitale, elektronisch ondertekende verklaring op waarin hij verslag 

doet van het door hem uitgevoerde medische onderzoek en geconstateerde letsel. Via het 

webportaal318 uploadt hij deze verklaring, die door een dossiervormer wordt toegevoegd aan IPS en 

wordt opgenomen in het opsporingsdossier.  

 

                                                           
315 Zie https://tweakers.net/nieuws/106061/politie-voorziet-agenten-van-galaxy-s5-om-bekeuringen-uit-te-
schrijven.html. 
316 https://www.politieacademie.nl/actueel/Paginas/Beslismodel-kan-snelle-DNA-analyse-van-sporen-
dichterbij-praktijk-brengen.aspx  
317 Daarmee wordt bedoeld: een plek waar van ieder informatieproduct de unieke versie wordt opgeslagen, die 
door verschillende partijen kunnen worden geraadpleegd en gelinkt vanuit hun informatiesysteem. Zie § 5.4.2. 
318 Met ‘het webportaal’ doelen wij op het webportaal dat ten behoeve van de strafvordering is ingericht en 
waarin zowel kennis kan worden genomen van informatieproducten als informatieproducten kunnen worden 
geüpload. 

https://tweakers.net/nieuws/106061/politie-voorziet-agenten-van-galaxy-s5-om-bekeuringen-uit-te-schrijven.html
https://tweakers.net/nieuws/106061/politie-voorziet-agenten-van-galaxy-s5-om-bekeuringen-uit-te-schrijven.html
https://www.politieacademie.nl/actueel/Paginas/Beslismodel-kan-snelle-DNA-analyse-van-sporen-dichterbij-praktijk-brengen.aspx
https://www.politieacademie.nl/actueel/Paginas/Beslismodel-kan-snelle-DNA-analyse-van-sporen-dichterbij-praktijk-brengen.aspx
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Op 2 maart omstreeks 4.00 uur komt bij de politie een melding binnen dat een rode (zelfrijdende) 

Tesla met het kenteken AA-BB-00 tegen een boom is gereden, op enkele kilometers afstand van het 

huis van de heer Visser. Als de politie ter plaatse komt, wordt de Tesla aangetroffen zonder 

inzittenden. Wanneer het kenteken van de Tesla wordt ingevoerd in het zoeksysteem van de CVS, 

blijkt dat de Tesla die tegen die boom is gereden, voldoet aan de omschrijving die mevrouw Bakker 

heeft opgegeven. Door de aanrijding is het eCall-systeem van de Tesla in werking getreden. Dit 

systeem heeft na de botsing een oproep en informatie naar de 112-alarmcentrale verstuurd.319 Bij de 

beheerder van het eCall-systeem worden de gegevens uit het eCall-systeem gevorderd. De Tesla is 

uitgerust met een systeem dat automatisch contact legt met andere zelfrijdende auto’s en draadloos, 

via een tiental berichtjes per seconde, gegevens deelt zoals locatie, snelheid en rijrichting (V2V). Op 

deze manier kan worden gereconstrueerd welke route de verdachten met de Tesla hebben afgelegd. 

Bij de firma Tesla worden gegevens gevorderd over de route die de Tesla heeft afgelegd en de snelheid 

waarmee de auto heeft gereden. Ook worden de beelden van de twee aanwezige dashcams 

gevorderd, omdat daarop mogelijk de daders zichtbaar zijn. De beheerder van eCall en de firma Tesla 

uploaden de gevorderde gegevens en beelden in een webportaal. Een dossiervormer plaatst de 

digitale documenten in IPS en neemt links ernaar op in het opsporingsdossier.320 Op de 

dashcambeelden is weliswaar één van de vermoedelijke daders in beeld, maar er is geen match met 

de databank met foto’s van verdachten. 

 Uit de gegevens in de CVS blijkt tevens dat (digitaal) aangifte is gedaan van diefstal van de 

Tesla met het kenteken AA-BB-00 uit een parkeergarage in Stadshart Amstelveen. De diefstal is 

vastgelegd op de beelden van beveiligingscamera’s, waarvan de beelden zijn gevorderd, die door de 

beheerder van de parkeergarage digitaal zijn geüpload in het webportaal. 

De politie doorzoekt de Tesla. In de kofferbak wordt een koevoet aangetroffen. Deze wordt in 

beslag genomen en daarvan wordt een digitaal proces-verbaal opgemaakt. Op grond van een 

vergelijking van de koevoet en de braakschade aan de voordeur van de heer Visser, concludeert de 

werktuigspoordeskundige in een digitaal proces-verbaal dat de koevoet zeer waarschijnlijk is gebruikt 

bij het forceren van de deur.  

 

De heer Visser is na enkele dagen aanspreekbaar. Hij wordt in het ziekenhuis gehoord door de politie. 

Het gesprek wordt audiovisueel opgenomen met de PDA. Visser verklaart onder meer dat er sprake 

was van twee daders. De audiovisuele registratie wordt met software automatisch omgezet in een 

tekst in vraag-antwoord-vorm. Deze tekst wordt opgenomen in een digitaal proces-verbaal. Omdat 

Visser getraumatiseerd is door de gebeurtenissen, wordt via een digitaal systeem Slachtofferhulp 

Nederland ingeschakeld om hem bij te staan.  

Een week na het incident in de woning van Visser, rapporteert het Nederlands Forensisch 

Instituut (NFI) over de resultaten van het onderzoek aan de genomen monsters, onder meer uit het 

                                                           
319 Het eCall systeem zorgt ervoor dat bij een ongeval de sensoren in het voertuig het systeem activeren 
waarmee automatisch en direct een noodoproep en de nodige informatie naar een 112-alarmcentrale (public 
safety answering point: PSAP) worden doorgezonden. Deze gegevens (minimum set of data: MSD) bestaan onder 
andere uit de exacte locatie van de auto, het voertuigidentificatienummer (VIN), het aantal inzittenden, het 
tijdstip van het incident en de rijrichting van het voertuig ten tijde van het ongeluk. Na het bericht kunnen de 
noodhulpdiensten in actie komen. eCall ondersteunt naast de 112-dienst ook diensten van derden (Third Party 
Service:TPS eCall). Zie Wisman 2016 en https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ecall-all-new-cars-
april-2018. 
320 Alle processen-verbaal en andere documenten die worden vergaard, worden in IPS opgenomen. Om 
herhaling te voorkomen, wordt dit hierna niet meer genoemd. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
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nagelvuil van Visser, de vinger- en handpalmafdrukken in en om de woning, de haren en het touw dat 

is gebruikt om de enkels van Visser vast te binden. Een vingerspoor heeft geleid tot een match met 

een vingerafdruk die in de Europese databank biometrische gegevens is opgenomen. Veiliggestelde 

vingersporen worden standaard vergeleken met alle afdrukken en sporen die in de Europese databank 

zijn opgenomen. De rapporten, die elektronisch zijn ondertekend, worden via het webportaal 

geüpload. De digitaal vastgelegde vingersporen en handpalmsporen worden opgeslagen in een 

biometrische databank. De haren en het bloed worden in een depot opgeslagen. 

 Een van de verdachten droeg tijdens de inbraak zijn smartphone bij zich die contact zocht met 

het lokale wifi-signaal. De router pikte het signaal op en heeft daarbij informatie over de smartphone 

van de verdachte opgeslagen, zoals het mac-adres van de smartphone321 Uit de router wordt een 

digitaal bestand veilig gesteld. 

Ten tijde van de inbraak was de Amazon Echo van Visser ingeschakeld.322 Met behulp van de 

opname is vast te stellen op welk tijdstip de daders het huis binnendrongen. Verder is te horen hoe zij 

het huis overhoop haalden en Visser bedreigden en neersloegen. In Amazon Echo wordt een 

audiobestand veiliggesteld. 

De drie binnenshuis aanwezige, slimme NEST-beveiligingscamera’s met 

gezichtsherkenningstechnologie hebben een waarschuwing gestuurd naar de smartphone van Visser 

omdat zij vreemde bewegingen signaleerden. De waarschuwing bestond uit een melding op zijn 

smartphone met bijgevoegde foto’s. Hierop is te zien hoe de twee inbrekers het huis binnenkwamen, 

de kasten doorzochten en Visser neersloegen met een koevoet. De daders droegen bivakmutsen en 

bleven daardoor onherkenbaar. De software waarmee de camera’s worden aangestuurd, levert drie 

digitale bestanden op, bestaande uit tekstberichten en foto’s. 

 

Tijdens de inbraak is onder andere de smartphone van Visser gestolen. Deze wordt na enige tijd 

getraceerd via Find my iPhone.323 Dit levert een digitaal bestand op waaruit de locatiegegevens blijken. 

De politie houdt één van de verdachten aan die zich in een woning bevindt waar ook de smartphone 

zich bevindt. De andere verdachte, wiens vingerspoor een match opleverde in de Europese databank 

biometrische gegevens, wordt bij een verkeerscontrole aangehouden. Hij stond gesignaleerd in een 

Europees signaleringssysteem. Van de aanhoudingen worden digitale processen-verbaal opgemaakt. 

Van de verdachten worden vingerafdrukken en foto’s genomen. Deze worden in een databank 

verwerkt. Op grond van de in het opsporingsdossier opgenomen informatie besluit een hulpofficier 

van justitie, na de verdachten te hebben gehoord, dat deze in verzekering worden gesteld en dat van 

hen handpalmafdrukken moeten worden genomen. De hulpofficier van justitie beveelt verder dat van 

de verdachten celmateriaal moet worden afgenomen ten behoeve van een DNA-onderzoek. Alle 

bevelen worden in digitale vorm gedaan en voorzien van een elektronische handtekening. Het NFI 

rapporteert een match met een handpalmafdruk die bij een door een van de verdachten bekende 

overval in Duitsland is veiliggesteld en in de Europese databank biometrische gegevens is opgenomen.  

De verdachten worden gehoord door de politie. Tijdens de verhoren ontkennen beide 

verdachten iedere betrokkenheid bij het misdrijf. Verdachte 1 verklaart dat hij ten tijde van de inbraak 

thuis was en sliep. Er zijn geen getuigen die dit kunnen bevestigen. Van het verhoor wordt een 

videoregistratie gemaakt. Van de inhoud van het verhoor wordt met software een transcript gemaakt, 

                                                           
321 Van Teeffelen 2017. 
322 Zie https://www.amazon.com/Amazon-Echo-And-Alexa-Devices/b?ie=UTF8&node=9818047011.  
323 Zie https://www.iculture.nl/uitleg/zoek-mijn-iphone/. 

https://www.amazon.com/Amazon-Echo-And-Alexa-Devices/b?ie=UTF8&node=9818047011
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dat in een digitaal proces-verbaal van verhoor wordt opgenomen. Bij de aanhouding van verdachte 1 

is zijn iPhone in beslag genomen. Daarvan is een image gemaakt. Uit onderzoek van de stappenteller-

app op zijn iPhone wordt duidelijk dat deze 1810 stappen heeft geteld in de periode dat de verdachte 

naar eigen zeggen thuis lag te slapen, in de nacht van 1 op 2 maart 2033 rond het tijdstip van de 

inbraak.324 

Verdachte 2 ontkent eveneens iedere betrokkenheid bij het misdrijf. Op diverse social media 

en ook in de chatbox van een populaire MMO-game heeft hij echter opgeschept over de buit die deze 

inbraak heeft opgeleverd. De politie hield hem daar al enige tijd in de gaten in verband met mogelijke 

poging tot grooming en had daartoe een virtuele creatie (chatbot) als lokmiddel ingezet (art. 248e Sr). 

In zijn gesprekken met deze lokpuber vertelde de loslippige verdachte 2 graag in geuren en kleuren 

over de zaak Visser. De gesprekken die met de chatbot zijn gevoerd, zijn digitaal vastgelegd en 

opgevraagd bij Tracks Inspector.325 

Na enkele weken is het slachtoffer, de heer Visser, fysiek hersteld. Hij blijft behoefte houden 

aan de ondersteuning van Slachtofferhulp Nederland326 en het Slachtofferloket bij hem in de buurt.327 

Via het webportaal wordt hij geïnformeerd over het verloop van het onderzoek en het proces.328 Visser 

kan informatie betreffende de zaak inzien en uploadt via het webportaal een schriftelijke 

slachtofferverklaring.  

 

7.2.2 Vervolging en berechting 

 

De officier van justitie vordert twee dagen na de inverzekeringstelling de bewaring van de verdachten 

bij de rechter-commissaris en twaalf dagen later de gevangenhouding bij de rechtbank. Hij dient zijn 

vorderingen digitaal in via de CVS. De daar werkzame dossiervormer zet de vorderingen door naar de 

rechter-commissaris respectievelijk de rechtbank. De rechter-commissaris, leden van de rechtbank en 

de advocaten van de verdachten raadplegen (onderdelen van) het opsporingsdossier. De rechter-

commissaris doet dit via de CVS en de advocaat via het webportaal. 

De verdachten bevinden zich tijdens de behandeling van de vordering tot gevangenhouding 

in een penitentiaire inrichting in Amsterdam. Zij worden in aanwezigheid van hun raadsman gehoord 

via telehoren. De raadsman van verdachte 1 verzoekt de rechtbank namens zijn cliënt om 

onmiddellijke schorsing van de voorlopige hechtenis, onder de voorwaarde dat de verdachte zijn huis 

niet zal verlaten, waar elektronisch toezicht op zal worden gehouden. De raadkamer van de rechtbank 

besluit om de vorderingen toe te wijzen voor 90 dagen. Ook wordt het schorsingsverzoek van 

verdachte 1 gehonoreerd. De beschikkingen van de rechter-commissaris en de rechtbank, die worden 

opgenomen in IPS en via links in het opsporingsdossier worden opgenomen, worden via het 

webportaal ter beschikking gesteld aan de officier van justitie, verdachten en de raadslieden. Van het 

videoverhoor zijn opnamen gemaakt, die eveneens in IPS worden opgenomen. 

                                                           
324 Van Teeffelen 2017. 
325 De virtuele lokpuber is ontwikkeld door Tracks Inspector, een private partij die investigative software 
ontwikkelt, in opdracht van politie en OM werkt en voor de organisatie Terre des Hommes ‘Sweetie 2.0’ 
ontwikkelde. Zie https://tracksinspector.com/. 
326 Zie https://www.slachtofferhulp.nl/Algemeen/Strafproces/Rechten-van-het-slachtoffer/. 
327 Het Slachtofferloket informeert, adviseert en begeleidt slachtoffers tijdens het hele strafproces. In het 
Slachtofferloket werken de politie, Slachtofferhulp Nederland en het openbaar ministerie nauw samen. Zie 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/01/24/adressen-slachtofferloketten. 
328 https://www.slachtofferinformatie-om.nl/index.shtml. 

https://tracksinspector.com/
https://www.slachtofferhulp.nl/Algemeen/Strafproces/Rechten-van-het-slachtoffer/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/01/24/adressen-slachtofferloketten
https://www.slachtofferinformatie-om.nl/index.shtml
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De officier van justitie besluit beide verdachten te dagvaarden. De officier van justitie geeft 

opdracht aan een dossiervormer bij de politie om een procesdossier te vormen. In het procesdossier 

worden links opgenomen naar alle informatieproducten die redelijkerwijs relevant kunnen zijn voor 

beslissingen van de zittingsrechter. Ook links naar bronmateriaal, zoals de videoregistraties, worden 

opgenomen, voor zover relevant. De dagvaarding wordt digitaal aan de verdachten betekend. 

Omdat wordt vermoed dat verdachte 2 onder invloed van een psychische stoornis heeft 

gehandeld, geeft de officier van justitie opdracht aan een psychiater en psycholoog om een 

multidisciplinaire rapportage op te maken met betrekking tot deze verdachte. Uit deze rapportage 

blijkt dat verdachte 2 verminderd toerekeningsvatbaar is en er gevaar voor nieuwe geweldsincidenten 

bestaat. De opdracht en de relevante stukken worden via het webportaal aan de deskundigen ter 

beschikking gesteld en de rapportage wordt via het webportaal geüpload. 

Een maand na aanvang van de schorsing van de gevangenhouding wordt verdachte 1 door de 

wijkagent in de plaatselijke kroeg aangetroffen. Omdat hij daarmee de schorsingsvoorwaarde heeft 

overtreden, vordert de officier van justitie opheffing van de schorsing. De raadkamer wijst deze 

vordering toe. De vordering wordt digitaal gedaan via de CVS en de beschikking van de raadkamer 

wordt eveneens digitaal gedaan en opgenomen in de CVS en in het webportaal waar verdachte 1 en 

diens raadsman deze kunnen raadplegen. 

De raadsman van verdachte 1 verzoekt de rechtbank via het webportaal om mevrouw Bakker 

ter zitting te mogen ondervragen. De rechtbank wijst het verzoek af, omdat de relevantie van de 

ondervraging onvoldoende is gemotiveerd. De raadsman neemt via het Webportaal kennis van deze 

elektronisch ondertekende beslissing. 

Er wordt een onderzoek ter terechtzitting gehouden, waarbij de officier van justitie en de 

rechters kennisnemen van het digitale procesdossier via de CVS. De officier van justitie vordert ten 

aanzien van verdachte 1 een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf – met alleen algemene 

voorwaarden – en ten aanzien van verdachte 2 gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf met TBS. 

Van het onderzoek ter terechtzitting wordt een audio-registratie gemaakt, dat in het procesdossier 

wordt opgenomen. De rechtbank veroordeelt de verdachten conform de vordering van de officier van 

justitie en neemt haar beslissing op in een digitaal document, dat met elektronische handtekeningen 

wordt ondertekend. Dit vonnis wordt aan de verdachten, hun raadslieden en het slachtoffer 

bekendgemaakt via het webportaal. Via de CVS ontvangen de officier van justitie en de betrokken 

politieambtenaren een notificatie van het vonnis.  

 Verdachte 2 stelt hoger beroep in. Hij doet dat via het webportaal. Van het instellen van hoger 

beroep wordt een notificatie gezonden aan het gerechtshof. Het gerechtshof en de advocaat-generaal 

nemen kennis van het procesdossier via de CVS. De raadsman van verdachte 2 dient zijn 

appelschriftuur in via het webportaal. Het gerechtshof besluit de gevangenisstraf met drie maanden 

te verminderen. Van het arrest van het gerechtshof worden de rechters van de rechtbank via de CVS 

op de hoogte gesteld. 

 

6.2.3 Tenuitvoerlegging 

 

De Dienst Justitiële Inrichtingen wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van de ten uitvoer te leggen 

gevangenisstraffen. Deze ontvangt een notificatie via de CVS. Beide veroordeelden worden 

opgenomen in een Penitentiaire Inrichting. Een TBS-kliniek wordt op de hoogte gesteld van de aan 

verdachte 2 opgelegde TBS.  
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De Dienst Justitiële Inrichtingen en de TBS-kliniek rapporteren aan de Minister van Justitie en 

Veiligheid over de tenuitvoerlegging van de sancties. Deze meldingen worden opgenomen in het 

procesdossier. Ook melden de Dienst Justitiële Inrichtingen en de TBS-kliniek op welk moment de 

verdachte in vrijheid zal worden gesteld. De heer Visser wordt via het webportaal geïnformeerd over 

de invrijheidstelling. 
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8 Noodzakelijke wijzigingen van de strafvorderlijke wetgeving 
 

8.1 Inleiding 

 

In de vorige hoofdstukken is ingegaan op het gebruik van digitale informatieproducten in de toekomst, 

is geschetst op welke wijze in de toekomst dossiervorming zal plaatsvinden en kennis zal kunnen 

worden genomen van informatieproducten die in de strafvordering beschikbaar komen en is 

aangegeven dat de rechter in de toekomst niet langer gebonden zal zijn aan een lijst van wettige 

bewijsmiddelen. In dit hoofdstuk wordt de volgende deelvraag beantwoord: 

 

Is het noodzakelijk om strafvorderlijke wetgeving aan te passen teneinde verdergaande 

digitalisering van de strafvordering mogelijk te maken en, zo ja, op welke wijze? 

 

Bij de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag zijn twee aspecten van belang. In de eerste 

plaats is het de vraag of het wetboek belemmeringen bevat voor verdergaande digitalisering van de 

strafvordering. Wanneer belemmeringen worden geconstateerd, is in de tweede plaats van belang op 

welke wijze de strafvorderlijke wetgeving zou kunnen worden aangepast om deze belemmeringen 

weg te nemen. 

Bij de vraag op welke wijze belemmeringen voor de verdere digitalisering weggenomen 

kunnen worden, moet er rekening mee worden gehouden dat niet alleen een digitale werkwijze, maar 

– als overgang naar een geheel digitale werkwijze – ook de traditionele, meer op papier georiënteerde 

werkwijze mogelijk moet zijn. Daarom moet een terminologie worden gehanteerd die beide 

werkwijzen mogelijk maakt. Bepalingen die zodanig zijn geformuleerd dat een digitale werkwijze er 

redelijkerwijs niet onder kan worden begrepen, moeten worden aangepast. In andere gevallen zou 

ervoor kunnen worden gekozen om een bepaling of term daarin extensief te interpreteren. Wanneer 

het wetboek zodanig is geformuleerd dat zowel de digitale als de traditionele werkwijze mogelijk is, is 

sprake van een techniekonafhankelijk wetboek. 

 

8.2 Totstandkoming en gebruik van digitale informatieproducten 

 

Algemeen 

Over het algemeen kan worden gesteld dat de huidige strafvorderlijke wetgeving weinig 

belemmeringen bevat om digitale informatieproducten te creëren en te verwerken. Processtukken 

kunnen digital born zijn, waarbij van belang is dat een elektronische handtekening mag worden 

geplaatst. De wet is vrijwel geheel techniekonafhankelijk geformuleerd. Dat bijvoorbeeld een rechter-

commissaris een machtiging mag afgeven, beperkt hem niet in de vorm waarin hij dit doet. Naast 

elkaar kunnen derhalve een papieren machtiging en een digitale machtiging geldig zijn. In sommige 

bepalingen wordt expliciet bepaald dat een bepaalde handeling schriftelijk moet worden gedaan. Zo 

moet aan de verdachte schriftelijk mededeling worden gedaan dat hem van bepaalde stukken of 

gedeelten daarvan geen afschrift wordt verstrekt (art. 32 lid 3 Sv). Zolang sprake is van geschreven 

tekst, kunnen ook digitale documenten als geschriften worden aangemerkt.  

 

Elektronische ondertekening 

Ten aanzien van de totstandkoming van informatieproducten in digitale zin bevatte de strafvorderlijke 

wetgeving voorheen geen beperkingen. De bepalingen over het opstellen van processtukken, zoals 
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processen-verbaal waren techniek-onafhankelijk geformuleerd. Zo werd en wordt aan processen-

verbaal de eis gesteld van ondertekening, dagtekening en opmaking op ambtseed (art. 153 Sv). 

Daarmee was niet uitgesloten dat processen-verbaal in digitale vorm zouden worden opgemaakt. De 

wijze waarop een proces-verbaal moet worden ondertekend, werd niet geregeld. Daarom waren niet 

alleen handtekeningen met inkt, maar ook elektronische handtekeningen toegelaten. Bij de Wet 

digitale processtukken Strafvordering is desondanks bepaald dat processtukken waarvan wordt 

voorgeschreven dat deze moeten worden ondertekend, mogen worden ondertekend met een 

elektronische handtekening (art. 138e en 138f Sv). Ook mogen op grond van deze bepalingen 

processtukken digitaal worden gewaarmerkt. De desbetreffende bepalingen luiden als volgt: 

 

Artikel 138e Sv 

Onder een elektronische handtekening wordt verstaan een handtekening die bestaat uit 

elektronische gegevens die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere 

elektronische gegevens en die worden gebruikt door de ondertekenaar om te ondertekenen. 

 

Artikel 138f Sv 

Onder getekend of ondertekend respectievelijk waarmerken of gewaarmerkt wordt mede 

verstaan een ondertekening respectievelijk waarmerking met een elektronische handtekening 

die voldoet aan de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen eisen ten 

aanzien van in elk geval het betrouwbaarheidsniveau van authenticatie. 

 

Door de bepaling dat een handtekening elektronisch mag worden gezet, lijkt het wetboek op het 

eerste gezicht minder techniekonafhankelijk geworden. Er wordt immers specifiek aangegeven in 

welke vorm de ondertekening mag plaatsvinden. Het opnemen van bijzondere bepalingen met 

betrekking tot de ondertekening lijkt echter alleen als doel te hebben om te bewerkstelligen dat alleen 

handtekeningen die duurzaam en betrouwbaar herleidbaar zijn tot de ondertekenaar, worden 

aangemerkt als een ondertekening in de zin van de wet.329 

 De aangehaalde artikelen staan in de betekenistitel van het Wetboek van Strafvordering. In 

de bepalingen wordt uitgelegd wat de betekenis is van (onder andere) de elders in het wetboek 

gebruikte termen ‘getekend’ en ‘ondertekend’. Alleen ten aanzien van bepaalde soorten stukken 

schrijft de wet (onder)tekening voor: 

• de beschikking van de raadkamer (art. 24 Sv) 

• het proces-verbaal van het raadkameronderzoek (art. 25 lid 3 Sv) 

• de in een proces-verbaal opgenomen verklaring van de verdachte (art. 29a lid 3 Sv) 

• het bevel van de (hulp)officier van justitie tot verlenging van de termijn voor ophouden voor 

onderzoek (art. 56b lid 2 Sv) 

• het bevel tot (verlenging van) inverzekeringstelling (art. 59 lid 1 Sv) 

• de beschikking van de rechter-commissaris over de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling 

(art. 59a lid 6 Sv) 

• het bevel tot (verlenging van) voorlopige hechtenis (art. 78 lid 1 Sv) 

• het proces-verbaal van de opsporingsambtenaar (art. 153 lid 1 Sv) 

• de op schrift gestelde mondelinge aangifte (art. 163 lid 2 Sv) 

• de schriftelijke aangifte (art. 164 lid 4 Sv) 

                                                           
329 Nota van Toelichting bij Besluit digitale stukken Strafvordering, p. 12. 
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• de verklaring van de getuige, deskundige of verdachte die bij de rechter-commissaris is afgelegd 

(art. 174 lid 2 Sv) 

• het proces-verbaal van de rechter-commissaris en doorhalingen en verwijzingen daarin (art. 175 

lid 2 en 4 Sv) 

• de beschikking van de rechter-commissaris tot toekenning van de status van bedreigde getuige 

(art. 226b lid 1 Sv) 

• de anonimisering van het proces-verbaal van verhoor van de bedreigde getuige (art. 226f lid 3 Sv) 

• de beschikking van de rechter-commissaris met betrekking tot de rechtmatigheid van een 

afspraak met een kroongetuige (art. 226i lid 1 Sv) 

• het schriftelijk verzet tegen een strafbeschikking (art. 257e lid 4 Sv) 

• de akte van (mondeling) verzet tegen een strafbeschikking (art. 257e lid 6 Sv) 

• het proces-verbaal van meineed (art. 295 lid 2 Sv) 

• het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting (art. 327 Sv) 

• de aantekening op een stuk dat het vals is (art. 356 lid 2 Sv) 

• het vonnis (art. 365 lid 1 Sv) 

• de aanvulling verkort vonnis (art. 365b lid 1 Sv) 

• het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting bij de politierechter (art. 378 lid 3 Sv) 

• de oproeping van de verdachte voor de zitting van de kantonrechter (art. 385 lid 1 Sv) 

• het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting bij de kantonrechter (art. 395 lid 3 Sv) 

• het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting bij enkelvoudige behandeling in hoger 

beroep (art. 425 lid 4 Sv) 

• het arrest van de Hoge Raad (art. 442 lid 1 Sv) 

• de akte van instelling van een rechtsmiddel (art. 451 Sv) 

• de aanvraag tot herziening (art. 460 lid 2 Sv) 

• het verzoek tot nader onderzoek in verband met herziening (art. 461 lid 2 Sv) 

• het advies in verband met de verlenging van de TBS (art. 509o lid 2-4 Sv) 

• het proces-verbaal van de commandant, schipper of gezagvoerder van een luchtvaartuig (art. 539f 

lid 4 Sv) 

• de vermelding in het register van strafbare feiten door de schipper (art. 539v lid 4 Sv) 

• de akte van uitreiking van gerechtelijke mededelingen (art. 589 lid 3 Sv) 

• de inschrijving in het register van vrijheidsbeneming (art. 568 lid 3 en 569 Sv) 

 

Dit is een aanzienlijk lijst. Ten aanzien van een groot aantal stukken bepaalt het wetboek echter niet 

dat deze moeten worden ondertekend. Dat is bijvoorbeeld het geval ten aanzien van de meeste 

vorderingen, bevelen en machtigingen van de (hulp)officier van justitie of de rechter-commissaris, alle 

verzoeken van verdachten, de strafbeschikking en het instellen van rechtsmiddelen. Het lijkt vrij 

willekeurig te zijn of de wet bepaalt dat een stuk moet worden ondertekend of niet. Het komt ons 

voor het dat bij sommige van de genoemde stukken waarbij ondertekening niet expliciet is 

voorgeschreven, ondertekening wel relevant is, omdat die een waarborg vormt dat het stuk 

daadwerkelijk is opgesteld door de persoon die erin is genoemd als opsteller. Dat geldt in het bijzonder 

ten aanzien van stukken die betrekking hebben op ingrijpende inbreuken op mensenrechten, zoals 

het beval van de officier van justitie voor het plaatsen van een telefoontap en de afgifte van de daartoe 

vereiste machtiging door de rechter-commissaris (art. 126m lid 2 en 5 Sv). De Hoge Raad lijkt echter 

ondertekening van stukken uitsluitend te vereisen wanneer de wet uitdrukkelijk bepaalt dat een stuk 
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dient te worden ondertekend. Hij heeft dat expliciet overwogen ten aanzien van de appelschriftuur: 

nu de wet niet bepaalt dat een appelschriftuur moet worden ondertekend, is ondertekening geen eis 

die aan de appelschriftuur mag worden gesteld.330 

De artikelen 138e en 138f Sv zijn in de betekenistitel van het Wetboek van Strafvordering 

geplaatst. De toelaatbaarheid van het plaatsen van een elektronische handtekening is daarmee 

gekoppeld aan de in het wetboek gehanteerde terminologie. Stukken ten aanzien waarvan niet bij wet 

is bepaald dat deze moeten worden ondertekend, worden in de praktijk soms wél ondertekend. Dat 

geldt bijvoorbeeld ten aanzien van de eerdergenoemde machtiging op grond van artikel 126m lid 5 

Sv. De huidige wettelijke regeling zou zo kunnen worden uitgelegd dat een dergelijke handtekening 

niet elektronisch mag worden geplaatst, aangezien die wijze van ondertekening beperkt is tot de 

gevallen waarin de wet ondertekening als eis stelt. Dat zou een belemmering opleveren voor de 

verdere digitalisering van de strafvordering en het is daarom noodzakelijk dat buiten twijfel wordt 

gesteld dat elektronische handtekeningen bij alle soorten documenten toegelaten zijn. 

Dat zou in onze visie het beste kunnen door een aparte bepaling op te nemen op een andere 

plaats dan in de betekenistitel.331 Deze bepaling heeft betrekking op processtukken. In deze bepaling 

worden algemene regels gegeven ten aanzien van de het opstellen van processtukken. Het gaat hier 

om processen-verbaal, vorderingen, (schriftelijke) verzoeken, machtigingen, bevelen en andere 

beslissingen (beschikking, vonnis, arrest), volmachten, klaagschriften, gerechtelijke mededelingen 

zoals oproepingen en dagvaardingen, aktes, de instelling van rechtsmiddelen, het indienen van 

schrifturen en mogelijk nog andere processtukken. Het gaat hier derhalve om processtukken die door 

personen worden opgesteld. Vergaard bronmateriaal valt hierbuiten. Ten aanzien van de genoemde 

processtukken wordt bepaald dat deze moeten worden ondertekend en gedagtekend en dat de wijze 

van ondertekening in een algemene maatregel van bestuur nader wordt bepaald.332 Wanneer dat 

wordt gedaan, hoeft niet ten aanzien van ieder type processtuk afzonderlijk te worden bepaald dat 

het dient te worden ondertekend333 en is ook duidelijk dat elektronische handtekeningen ten aanzien 

van alle typen stukken toegelaten zijn. 

 

Verslaglegging 

Op grond van de stand van de techniek is het mogelijk om video- of audio-opnamen met behulp van 

software om te zetten in een uitgeschreven tekst. Wanneer dat het geval is, zou ervoor kunnen 

worden gekozen om als alternatief voor het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting of 

enige andere zitting of als alternatief voor het proces-verbaal van een verhoor een audiovisuele 

opname te gebruiken.334 De woordelijke uitwerking van de zitting zal wel aanzienlijk langer zijn dan 

het proces-verbaal dat de griffier ervan zou opmaken. Vermoedelijk kunnen de meest relevante 

aspecten er ook minder eenvoudig in worden gevonden, omdat de woordelijke uitwerking veel ‘ruis’ 

zal bevatten: communicatie die niet van wezenlijke betekenis is. Wanneer er desondanks voor zou 

worden gekozen om niet langer de eis van een proces-verbaal te stellen, zou de wettelijke regeling 

daarop moeten worden aangepast. Er zou dan kunnen worden bepaald dat van de zitting verslag moet 

                                                           
330 HR 7 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO9834, NJ 2011/278, r.o. 2.5. 
331 Om het wetboek techniekonafhankelijk te houden, zou in het Wetboek van Strafvordering kunnen worden 
volstaan met de bepaling dat bij amvb nadere eisen kunnen worden gesteld aan digitale processtukken, digitale 
dossiervorming, digitale kennisneming van digitale processtukken en digitale procesvoering. 
332 In de amvb worden de technische voorwaarden voor een elektronische handtekening bepaald. 
333 Eventueel zou ten aanzien van bepaalde typen processtukken kunnen worden bepaald dat deze niet 
behoeven te worden ondertekend. 
334 Zie daarover uitgebreid Kessler 2018, § 3.3. 
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worden gedaan, zonder dat wordt aangegeven dat dat verslag de vorm van een proces-verbaal moet 

hebben. 

 

Terminologie 

In het Wetboek van Strafvordering komen verschillende termen voor ten aanzien waarvan de vraag 

kan worden gesteld of deze nog bruikbaar zijn wanneer meer digitale informatieproducten worden 

gebruikt. De termen ‘stukken’335 en ‘processtukken’ hebben een fysieke connotatie. Bij ‘stukken’ zal 

in eerste instantie worden gedacht aan papieren documenten. Zo luidt artikel 365 lid 5 Sv: ‘Onder het 

vonnis zijn begrepen de stukken die aan de uitspraak zijn gehecht.’ Ook komt de term ‘stukken van 

overtuiging’ in het wetboek voor, waarmee wordt geduid op (in beslag genomen) voorwerpen die ter 

zitting kunnen worden getoond.336 Er zou kunnen worden gesteld dat digitale informatieproducten, 

zoals bijvoorbeeld digitale videobeelden, niet als ‘stukken’ kunnen worden aangeduid. Het is echter 

lastig om een andere, beter geschikte term, te bedenken die ook praktisch goed hanteerbaar is. Zo 

hanteren wij in dit rapport de term ‘informatieproducten’. Die term zou kunnen worden gebruikt in 

de wet en wanneer sprake is van informatieproducten die van belang kunnen zijn voor de door de 

rechter te nemen beslissing, zou dan sprake kunnen zijn van ‘procesinformatieproducten’. Wij hebben 

echter niet de illusie dat een dergelijke term ingeburgerd zal raken. Op dit moment is het al zo dat 

allerlei digitale informatieproducten tot stand komen en een rol spelen in de strafvorderlijke 

procedure. Ons is niet gebleken dat men het in de rechtspraktijk bezwaarlijk vindt om te werken met 

de termen ‘stukken’ en ‘processtukken’. Daarom achten wij het niet noodzakelijk om afstand te doen 

van de termen ‘stukken’ en ‘processtukken’. 

 De term ‘bescheiden’337 dan wel ‘schriftelijke bescheiden’338 heeft een nog sterkere papieren 

connotatie.339 Wat ons betreft kan de term ‘bescheiden’ daarom beter worden vervangen door een 

andere term. De term ‘geschriften’ lijkt geen ander wezenlijk andere betekenis te hebben dan de term 

‘bescheiden’. Die term zou kunnen worden gebruikt in plaats van ‘(schriftelijke) bescheiden’. Ook zou 

kunnen worden gedacht aan de term ‘stukken’. 

 De term ‘proces-verbaal’ betekent letterlijk dat in woorden (verbaal) iets dat heeft 

plaatsgevonden (proces), wordt opgeschreven. Deze term kan daarom taalkundig gezien betrekking 

hebben op zowel papieren als digitale processen-verbaal. Het is niet noodzakelijk om deze term met 

het oog op verdergaande digitalisering te vervangen door een andere term. 

                                                           
335 Deze term wordt gebruikt in onder andere artikel 12f lid 3, 34, 126f lid 3 en 365 lid 5 Sv. 
336 Deze term wordt gebruikt in artikel 258 lid 2, 309 lid 2, 315 en 346 lid 2 Sv. 
337 De term ‘bescheiden’ wordt gebruikt in artikel 126a lid 1 sub a, 126c lid 1, 126zr lid 2 sub b, 255 lid 2, 315, 
346 lid 2, 414 lid 1, 460 lid 2 en 592 lid 2 Sv. In artikel 126c lid 1 Sv worden overigens naast elkaar bescheiden en 
gegevens genoemd die in beslag zouden kunnen worden genomen. Het zelfstandig noemen van gegevens komt 
ons niet zinvol voor, omdat gegevens als zodanig niet in beslag kunnen worden genomen. Alleen de 
gegevensdrager waarop deze zijn opgenomen (stuk papier, USB-stick), is vatbaar voor inbeslagneming. In artikel 
255 lid 2 Sv worden naast elkaar ‘stukken, bescheiden en processen-verbaal’ genoemd waaruit nieuwe bezwaren 
zouden kunnen blijken na een buitenvervolgingstelling. Het is niet duidelijk wat het verschil in betekenis is tussen 
deze termen. 
338 De term ‘schriftelijke bescheiden’ wordt gebruikt in 126a lid 1 (slot), 339 lid 1 sub 5, 344 lid 1, 344a lid 1, 360 
lid 1, 482a lid 3 sub a en 539r Sv. 
339 In de Archiefwet 1995 wordt de term ‘bescheiden’ overigens ruimer uitgelegd. Artikel 1 onder c van deze 
wet spreekt namelijk van ‘bescheiden, ongeacht hun vorm’. 
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 Op enkele plaatsen geeft het wetboek aan dat aan een bepaald document iets kan worden 

‘gehecht’.340 Aan digitale documenten kan een digitale bijlage worden toegevoegd. Hoewel kan 

worden gezegd dat daarmee een bijlage aan dat document wordt gehecht, verdient de meer neutrale 

term ‘toevoegen’ de voorkeur boven ‘hechten’. 

 

Overig 

Hoewel duidelijk is dat digital born processen-verbaal toelaatbaar zijn, bevat het Wetboek van 

Strafvordering enkele verouderde bepalingen op grond waarvan dat in twijfel zou kunnen worden 

getrokken. Zo luidt artikel 175 lid 1 Sv: ‘Tusschen de regels van het proces-verbaal wordt niet 

geschreven.’ en is in artikel 204 Sv bepaald: ‘Het proces-verbaal van een verhoor van den verdachte, 

hetwelk in opdracht van den rechter-commissaris heeft plaats gevonden, wordt dezen gesloten en 

verzegeld toegezonden.’ Deze bepalingen lijken een papieren document te verlangen. Het is 

noodzakelijk dat zij komen te vervallen. 

 

8.3 Digitale dossiervorming 

 

Algemeen 

In het huidige Wetboek van Strafvordering wordt het onderscheid tussen individuele processtukken 

en het procesdossier niet gemaakt. Wij achten het noodzakelijk dat dit onderscheid wel wordt 

gemaakt, omdat de wettelijke regeling niet voldoende duidelijk is.341 Daarin wordt immers met de 

term ‘processtukken’ soms het geheel aan processtukken aangeduid – bijvoorbeeld wanneer wordt 

voorgeschreven dat stukken bij de processtukken moeten worden gevoegd – terwijl op andere 

plaatsen wordt gedoeld op een stuk dat als processtuk moet worden aangemerkt.  

 

Procesdossier 

Het is belangrijk om een consistente en duidelijke terminologie te hanteren. In enkele bepalingen in 

het wetboek komt de term ‘dossier’ voor.342 Ook komt de term strafdossier een paar keer voor.343 In 

het Besluit processtukken in strafzaken wordt de term ‘procesdossier’ gebruikt. In artikel 1 sub c van 

het Besluit wordt het procesdossier omschreven als de ‘verzameling van processtukken die tijdens het 

opsporingsonderzoek aan het dossier zijn of worden toegevoegd.’ Omdat de term ‘dossier’ niet wordt 

omschreven, is deze omschrijving weinig verhelderend. Bovendien wekt deze omschrijving ten 

onrechte de suggestie dat na het opsporingsonderzoek geen processtukken meer tot stand komen. 

 De term ‘procesdossier’ komt ons voor als een geschikte term, omdat daarmee duidelijk wordt 

gemaakt wat het doel van de samenstelling van dit dossier is: het voeren van een meer of minder 

uitvoerig strafproces met het doel een strafzaak af te doen. De term ‘procesdossier’ zou zijn intrede 

kunnen doen in het wetboek. Er zou een bepaling moeten worden opgenomen waarin wordt 

aangegeven wat wordt verstaan onder een procesdossier. In § 5.3.4 hebben wij het procesdossier 

omschreven als ‘de verzameling van informatieproducten die op een strafzaak betrekking hebben.’ In 

het wetboek zou een definitie kunnen worden gebruikt in de trant van ‘de verzameling van de op het 

                                                           
340 De term ‘hechten’ komt voor in artikel 138e, 157e lid 6, 163 lid 8, 365 lid 5 en 451 lid 2 Sv. In artikel 163 lid 8 
Sv gaat het om het hechten van een schriftelijke volmacht aan een akte. In het hele artikel is echter geen sprake 
van een akte. Het is daarom onduidelijk wat deze bepaling betekent. 
341 Zie daarover uitvoeriger § 5.3.5. 
342 Artikel 51b lid 2 en 238 lid 2 Sv. 
343 Artikel 365 lid 5 en 5.3.1. lid 1 en 7 Sv. 
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geding betrekking hebbende stukken’. Het gaat hierbij voor een groot deel om stukken die moeten 

worden aangemerkt als processtukken. Maar ook andersoortige stukken die op de strafzaak 

betrekking hebben, zoals rechterlijke beslissingen en correspondentie, moeten in het procesdossier 

worden opgenomen. Uiteraard moet worden voorkomen dat de omschrijving zo ruim zou zijn dat ook 

bijvoorbeeld vertrouwelijke interne notities van de politie eronder zouden vallen. Uiteindelijk gaat het 

ook hier om de relevantie: alleen die stukken die relevant zijn voor de behandeling van de strafzaak, 

moeten in het procesdossier worden opgenomen.  

 In het wetboek moet een bepaling worden opgenomen waarin wordt opgedragen om de 

desbetreffende stukken in het procesdossier op te nemen.344 Deze taak om het procesdossier te 

vormen en te beheren zou bij het openbaar ministerie kunnen worden gelegd.345 In het huidige 

wetboek bepaalt artikel 149a Sv dat de officier van justitie tijdens het opsporingsonderzoek 

verantwoordelijk is voor ‘de samenstelling van de processtukken’. Daarmee wordt bedoeld dat de 

officier van justitie het procesdossier moet vormen. In de huidige bepaling wordt de 

verantwoordelijkheid voor de processtukken alleen tijdens het opsporingsonderzoek bij de officier 

van justitie gelegd. In het wetboek is niet duidelijk geregeld wie in de latere fase van de procedure 

verantwoordelijk is. Er zou voor kunnen worden gekozen om de verantwoordelijkheid tijdens de hele 

strafvordering bij het openbaar ministerie te leggen, zoals een van de respondenten voorstelde. Er 

zou ook voor kunnen worden gekozen om de verantwoordelijkheid over te laten gaan op een andere 

instantie, zoals de rechtbank tijdens de fase van het onderzoek ter terechtzitting en het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid in de fase van de tenuitvoerlegging. Het vergt nader onderzoek om hierin een 

goede keuze te kunnen maken. 

 

Digitaal procesdossier 

Het Wetboek van Strafvordering bevat nauwelijks belemmeringen voor het werken met een digitaal 

procesdossier. De bepalingen met betrekking tot het samenstellen van ‘de processtukken’ zijn 

techniekonafhankelijk geformuleerd. Een uitzondering hierop is het toezenden van het procesdossier 

wanneer een rechtsmiddel is ingesteld. Artikel 409 lid 1 en 434 lid 1 Sv bepalen dat ‘de stukken van 

het geding’ worden gezonden naar de griffier van het gerechtshof resp. de Hoge Raad wanneer hoger 

beroep resp. cassatieberoep is ingesteld. Wanneer wordt gewerkt met één digitaal procesdossier, 

nemen de gerechten en het openbaar ministerie kennis van dat dossier via de Centrale Voorziening 

Strafvordering. Er is dan geen sprake meer van het toezenden van stukken. Het sturen van een 

notificatie dat een rechtsmiddel is ingesteld lijkt voldoende te zijn. Mogelijk zouden de genoemde 

bepalingen kunnen worden geherformuleerd op de volgende wijze: ‘Wanneer hoger 

beroep/cassatieberoep is ingesteld, stelt de griffier van de rechtbank/het gerechtshof daarvan de 

griffier bij het gerechtshof/de Hoge Raad in kennis, zo nodig onder toezending van het procesdossier.’ 

De laatste frase is noodzakelijk omdat – als overgang naar een volledig digitale werkwijze – ook 

procederen op papier mogelijk moet blijven. 

                                                           
344 In het huidige wetboek wordt op verschillende plaatsen de verplichting geformuleerd om stukken bij de 
processtukken te voegen. Ten aanzien van veel soorten stukken is dat echter niet bepaald. Het formuleren van 
één algemene bepaling hieromtrent voorkomt dat bepaalde stukken niet zouden hoeven worden toegevoegd 
omdat ten aanzien van die stukken niet is bepaald dat zij in het procesdossier moeten worden opgenomen. 
345 De verantwoordelijkheid voor de inrichting van het systeem kan wat ons betreft het beste bij de Minister 
van Justitie en Veiligheid liggen, omdat het systeem door verschillende ketenpartners wordt gebruikt. De 
verantwoordelijkheid voor de dossiervorming in concrete strafzaken ligt bij de ketenpartners zelf. 
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 Het is noodzakelijk dat in een amvb regels worden gesteld met betrekking tot het digitale 

procesdossier. Het gaat hier in ieder geval om de technische eisen die aan het systeem worden 

gesteld, de personen die bevoegd zijn om kennis te nemen van informatieproducten en om daaraan 

stukken toe te voegen, de wijze waarop toegang kan worden verkregen tot het systeem en de 

verantwoordelijkheid voor het systeem. 

 

Processtukken 

Het is noodzakelijk dat artikel 149a lid 2 Sv enigszins wordt gewijzigd. Volgens deze bepaling zijn de 

processtukken ‘alle stukken die voor de ter terechtzitting door de rechter te nemen beslissingen 

redelijkerwijs van belang kunnen zijn’. De woorden ‘ter terechtzitting’ zijn niet gelukkig gekozen. 

Stukken die als processtuk moeten worden aangemerkt, zijn over het algemeen niet relevant voor 

beslissingen die de rechter ter terechtzitting neemt, maar voor beslissingen die hij na sluiting van het 

onderzoek ter terechtzitting neemt. Het procesdossier kan bovendien niet alleen van belang zijn voor 

de ter terechtzitting te nemen beslissingen, maar ook voor andersoortige beslissingen, zoals 

beslissingen in raadkamer, beslissingen die de rechter-commissaris neemt en de beslissing een 

strafbeschikking uit te vaardigen. 

 In § 5.4.4 en 5.4.5 hebben wij beschreven dat in de toekomst, anders dan in de huidige praktijk 

het geval is, het bronmateriaal waarop processen-verbaal en deskundigenverslagen zijn gebaseerd, in 

beginsel als processtuk moet worden aangemerkt, voor zover dat materiaal voldoet aan het 

relevantiecriterium. Het bronmateriaal zou ook onder het geldende criterium als processtuk kunnen 

worden aangemerkt. Dat criterium wordt echter beperkt opgevat, waardoor het meeste 

bronmateriaal niet als processtuk wordt beschouwd en niet aan het procesdossier wordt toegevoegd. 

Wijziging van het criterium in de zin dat daarin expliciet tot uitdrukking wordt gebracht dat 

bronmateriaal als processtuk moet worden aangemerkt, lijkt ons niet noodzakelijk. Wel noodzakelijk 

is een andere toepassing van het criterium. Die zou kunnen worden bewerkstelligd door in een amvb 

– dat zou het Besluit processtukken in strafzaken kunnen zijn – uit te werken welke typen stukken op 

grond van het relevantiecriterium processtukken moeten zijn.  

 

8.4 Digitaal proceshandelingen verrichten 

 

Ten aanzien van verschillende soorten proceshandelingen wordt in het Wetboek van Strafvordering 

bepaald dat deze langs elektronische weg mogen worden verricht, mits daarvoor bij algemene 

maatregel van bestuur – te weten het Besluit digitale stukken Strafvordering (hierna: het Besluit) – 

een elektronische voorziening is aangewezen. Tot nu toe is alleen het webportaal van de Hoge Raad 

aangewezen.346 Daarin kunnen appelschrifturen worden ingediend. Voor de andere in artikel 2 lid 1 

sub a van het Besluit genoemde proceshandelingen zijn digitale proceshandelingen nog niet 

toegelaten. 

Paradoxaal genoeg lijken de toegelaten mogelijkheden van overdracht van stukken langs 

elektronische weg sinds de inwerkingtreding van het Besluit digitale stukken Strafvordering aanzienlijk 

beperkter te zijn geworden dan daarvoor. Dit kan worden toegelicht aan de hand van 

getuigenverzoeken die per e-mail worden ingediend. Over de in artikel 263 lid 3 Sv voorkomende 

woorden ‘schriftelijke opgave anders dan bij aangetekende brief’ schreef de Minister van Justitie: 

                                                           
346 Besluit aanwijzing elektronische voorziening ex Besluit digitale stukken Strafvordering, Stcrt. 2018, 59786. 
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‘Deze formulering biedt ook ruimte voor opgave via, bijvoorbeeld, de fax’.347 Ook opgave per e-mail 

zou de minister vermoedelijk toelaatbaar hebben geacht. De wet sluit schriftelijke getuigenverzoeken 

via e-mail in ieder geval niet uit. In de huidige rechtspraktijk worden getuigenverzoeken veelvuldig per 

e-mail ingediend, maar de wettelijke regeling wekt de suggestie dat dit niet is toegelaten. In artikel 

36e Sv wordt namelijk bepaald dat schriftelijke verzoeken van verdachten mogen worden ingediend 

via een bij amvb aangewezen elektronische voorziening en uit de nota van toelichting bij het Besluit 

blijkt dat voor de overdracht van getuigenverzoeken langs elektronische weg een door de minister 

aangewezen voorziening is vereist. Overdracht via e-mail lijkt op grond daarvan niet toegelaten te zijn. 

Ook wanneer de minister e-mailverkeer niet heeft willen uitsluiten, is het noodzakelijk om de 

strafvorderlijke wetgeving op dit punt aan te passen en duidelijk te maken dat e-mailverkeer 

toegelaten is, in ieder geval zolang geen specifieke elektronische voorziening is aangewezen. 

Ook wanneer voor alle in die bepaling genoemde proceshandelingen wél een elektronische 

voorziening zou worden aangewezen, vallen veel proceshandelingen buiten de digitale boot. Het valt 

op dat alle in het Besluit genoemde proceshandelingen betrekking hebben op het indienen van 

stukken door een belanghebbende, niet zijnde een overheidsfunctionaris (verdachte, slachtoffer) naar 

een overheidsinstantie (openbaar ministerie, gerecht, rechter-commissaris). Het verkeer tussen 

overheidsinstanties onderling is in het geheel niet geregeld. Daaruit lijkt te mogen worden afgeleid 

dat dit verkeer niet op digitale wijze is toegelaten. Het expliciet in het Wetboek van Strafvordering bij 

bepaalde typen proceshandelingen noemen van de mogelijkheid van proceshandelingen via een 

elektronische voorziening, kan immers redelijkerwijs tot de conclusie leiden dat andere 

proceshandelingen niet via zo’n voorziening mogen worden verricht. Dat betekent bijvoorbeeld dat 

alle vorderingen die de officier van justitie doet, niet langs digitale weg mogen worden gedaan. Een 

vordering van de officier van justitie aan de rechter-commissaris om een verdachte in bewaring te 

stellen (art. 63 Sv) mag derhalve niet digitaal worden ingediend. Het proces-verbaal van de 

opsporingsambtenaar mag niet digitaal worden ingezonden om te worden opgenomen in IPS. En ook 

mag de cassatieschriftuur door het openbaar ministerie niet elektronisch worden ingediend (art. 437 

lid 1 Sv), ook al mag de raadsman van de verdachte zijn cassatieschriftuur wel via een webportaal 

indienen. De wetgever heeft vast niet de intentie gehad om digitale proceshandelingen tussen 

overheidsinstanties en -functionarissen te belemmeren. De gedachte van de wetgever kan zijn 

geweest dat de verwerking van digitale informatieproducten voldoende geregeld is in de Wpg en de 

Wjsg. In deze wetten worden inderdaad regels gegevens met betrekking tot de verwerking en 

verstrekking van gegevens. Zie ten aanzien van digitale gegevens bijvoorbeeld artikel 36c lid 3 Wpg.348 

Wij achten het echter noodzakelijk dat in het Wetboek van Strafvordering expliciet wordt bepaald dat 

ook proceshandelingen van overheidsfunctionarissen langs digitale weg mogen worden gedaan. 

 

                                                           
347 Kamerstukken II 2001/02, 28 477, 3 (MvT), p. 19. Een per fax gedaan verzoek werd vroeger niet beschouwd 
als een verzoek in de zin van artikel 263 Sv (HR 2 november 2004, NJ 2005/81). Bij wet van 3 april 2003, Stb. 
2003/143 is de mogelijkheid ingevoerd om verzoeken anders dan per aangetekende brief in te dienen. 
348 Artikel 36c lid 3 Wpg luidt: ‘De verwerkingsverantwoordelijke treft passende technische en organisatorische 
maatregelen om politiegegevens te beveiligen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, tegen wijziging, 
ongeoorloofde mededeling of toegang, met name indien de verwerking verzending van gegevens via een 
netwerk of beschikbaarstelling via directe geautomatiseerde toegang omvat, en tegen alle andere vormen van 
onrechtmatige verwerking, waarbij met name rekening wordt gehouden met de risico’s van de verwerking en 
de aard van de te beschermen gegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van 
de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s van de 
verwerking en de aard van de politiegegevens.’ 
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Hiervoor is gebleken dat de regeling van de elektronische voorziening in het Wetboek van 

Strafvordering niet techniekonafhankelijk is. Omdat ten aanzien van bepaalde specifieke 

proceshandelingen is aangegeven dat deze mogen worden verricht met behulp van een elektronische 

voorziening, zijn andere proceshandelingen, in het bijzonder die van overheidsfunctionarissen, 

kennelijk niet langs elektronische weg toelaatbaar. Ook werkt de regeling beperkend omdat andere 

elektronische voorzieningen dan die door de minister dan aangewezen, zoals een e-mailprogramma, 

niet mogen worden gebruikt, ook niet wanneer daartegen geen fundamentele bezwaren bestaan. Wij 

achten wijziging van de strafvorderlijke wetgeving dan ook noodzakelijk, omdat de huidige wetgeving 

belemmerend werkt voor een meer digitale werkwijze. 

Die wijziging zou als volgt kunnen worden vormgegeven. Anders dan in het huidige Wetboek 

van Strafvordering, wordt niet bij specifieke bepalingen die het recht of de bevoegdheid geven om 

een bepaalde proceshandeling te verrichten aangegeven dat proceshandeling in kwestie ook via een 

elektronische voorziening kan worden verricht. Daardoor zijn proceshandelingen langs elektronische 

weg in beginsel ten aanzien van alle soorten proceshandelingen toelaatbaar. Het wetboek wordt 

daardoor meer techniekonafhankelijk geformuleerd. In het Besluit digitale stukken Strafvordering 

kunnen generieke nadere eisen worden gesteld aan bepaalde typen elektronische voorzieningen, 

zoals een webportaal waarin stukken worden geüpload. Dergelijke eisen worden al gesteld in artikel 

3 van het Besluit. 

 

8.5  Digitaal kennisnemen van informatieproducten 

 

Kennisneming van (proces)stukken 

In het Wetboek van Strafvordering is het recht op kennisneming van (proces)stukken 

techniekonafhankelijk geregeld. Er is immers bepaald dát recht bestaat op kennisneming daarvan. Het 

valt op dat in de wettelijke regeling de bevoegdheid van overheidsfunctionarissen om kennis te nemen 

van processtukken niet is geregeld. Dat rechters processtukken mogen inzien, is bijvoorbeeld niet in 

het wetboek geregeld. 

 De kennisneming zelf vindt volgens het door ons geschetste toekomstscenario plaats doordat 

in een digitaal informatiesysteem kan worden ingelogd. Medewerkers van de opsporingsinstanties, 

het openbaar ministerie en de rechtsprekende macht worden geautoriseerd om rechtstreeks in te 

loggen in het digitale procesdossier. Alle andere bij de strafvordering betrokkenen, waaronder 

verdachten, slachtoffers en advocaten, nemen kennis van processtukken via een webportaal. Er is één 

webportaal waarop de betrokkenen kunnen inloggen met een DigiD of op een andere wijze van 

authenticatie. Zij krijgen dan toegang tot de delen van het procesdossier waartoe zij geautoriseerd 

zijn. 

Op dit moment zijn al een advocatenportaal en een slachtofferportaal operationeel. Waar met 

betrekking tot het digitaal verrichten van proceshandelingen in het Besluit digitale stukken 

Strafvordering eisen zijn gesteld aan de elektronische voorziening die daarvoor mag worden gebruikt, 

geldt dat niet ten aanzien van de reeds in gebruik zijnde webportalen door middel waarvan kennis kan 

worden genomen van processtukken en/of andere informatie. Omdat hier sprake is van 

privacygevoelige informatieproducten, zijn wij van opvatting dat het noodzakelijk is dat ook ten 

aanzien van een webportaal waarin alleen kennis kan worden genomen van informatieproducten, 

wettelijke waarborgen moeten worden gesteld. In het webportaal van de toekomst kan in één portaal 

kennis worden genomen van informatieproducten én kunnen in dat zelfde portaal 
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informatieproducten worden geüpload. De regels daaromtrent zouden moeten worden neergelegd in 

een amvb. 

 

Afschriften 

In het wetboek komt regelmatig de term ‘afschrift’ voor. Zo is bepaald dat de verdediging in de regel 

een afschrift van processtukken moet kunnen krijgen (art. 32 Sv). Daarbij wordt een onderscheid 

gemaakt tussen het oorspronkelijke processtuk en het afschrift ervan (art. 33 Sv). Deze bepalingen 

gaan uit van papieren originelen, waarvan kopieën worden gemaakt die niet overeenkomen met het 

origineel. Op het origineel kan bijvoorbeeld een handtekening in blauwe inkt zijn geplaatst, terwijl de 

kopie zwart-wit is. Wanneer een papieren document is gedigitaliseerd, is de handtekening in het pdf-

bestand weliswaar blauw, maar niet in inkt geplaatst. Wanneer een processtuk digital born wordt 

opgesteld, zal het afschrift ervan gelijk zijn aan het origineel. In de wettelijke bepalingen waarin wordt 

gesproken van een afschrift moeten daarom bepalingen waarin een onderscheid tussen het origineel 

en het afschrift tot uitdrukking wordt gebracht, worden geschrapt. Het is voldoende dat wordt 

vermeld dat een afschrift kan worden verkregen. Overigens komen ook de termen ‘kopie’349 en 

‘dubbel’ (van een dagvaarding)350 gebruikt. Hiermee lijkt niets anders te zijn bedoeld dat met de term 

‘afschrift’. Het is aan te bevelen om zoveel mogelijk uniforme terminologie te hanteren. 

 Een andere vraag is of de term ‘afschrift’ voldoende passend is bij de door ons geschetste 

digitale werkwijze. Wij menen dat dit over het algemeen inderdaad het geval is. Ten aanzien van de 

kennisneming van processtukken door de verdediging kan de term worden gebruikt om te regelen dat 

in bepaalde gevallen, voornamelijk ter bescherming van de privacy, digitale processtukken niet mogen 

worden gedownload, maar alleen mogen worden geraadpleegd, door de raadsman van de verdachte 

en onder toezicht van een opsporingsambtenaar.351 Het downloaden kan worden beschouwd als het 

maken van een (exact gelijke) lokale kopie van een bestand waarvan de authentieke versie zich op de 

IPS bevindt. De huidige wettelijke regeling is overigens ook van toepassing op afschriften van digitale 

bestanden en lijkt niet tot problemen te leiden. De term ‘afschrift’ is wat ons betreft daarom ook 

bruikbaar ten aanzien van de digitale werkwijze.  

 In één bepaling werkt de term ‘afschrift’ beperkend. In artikel 126a Sv is bepaald dat een 

afschrift van een machtiging tot het uitvoeren van een strafrechtelijk financieel onderzoek moet 

worden getoond. Wanneer bij een digitale werkwijze met de smartphone wordt ingelogd in een 

informatiesysteem waarin de originele (digital born) machtiging is opgenomen, is geen sprake van een 

afschrift dat wordt getoond, maar van het origineel. De wettelijke bepaling zou daarom 

techniekonafhankelijker kunnen worden geformuleerd. Daarbij zou ervoor kunnen worden gekozen 

om niet de vorm, maar de inhoud leidend te laten zijn: de machtiging wordt getoond. Bij die 

formulering, die ook voorkomt in artikel 2 lid 1 Awbi, maakt het geen verschil of sprake is van een 

origineel of een kopie.352 

 In artikel 32 Sv wordt aangegeven dat de verdachte afschrift kan krijgen van stukken ‘ten 

parkette of ter griffie’. Bij het digitaal ter beschikking stellen van stukken door middel van een 

webportaal of per e-mail is een plaatsbepaling overbodig en nodeloos beperkend. Ook bij een 

                                                           
349 Artikel 163 lid 5, 230 lid 1 en 231 lid 2 Sv. 
350 Artikel 378a, 390, 395a en 426 Sv. 
351 Zie daarover § 5.5.5. Wanneer het technisch niet realiseerbaar zou blijken te zijn om te voorkomen dat 
bestanden kunnen worden gedownload, zou het desbetreffende bestand niet door de verdediging 
raadpleegbaar mogen zijn via de webportaal. 
352 Zie ook artikel 126a lid 4 Sv. 
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‘papieren werkwijze’ is het niet essentieel om een plaats te bepalen. Er staat immers niets in de weg 

aan het per post versturen van stukken. Het ter hand stellen van een afschrift (art. 126a lid 4 Sv) is 

weinig techniekonafhankelijk, omdat met deze term lijkt te zijn bedoeld dat een afschrift fysiek ter 

beschikking wordt gesteld.  

 

Digitaal kennis geven van gerechtelijke mededelingen en andere stukken353 

In de toekomst zullen gerechtelijke mededelingen, zoals dagvaardingen, oproepingen, rechterlijke 

beslissingen, in beginsel langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld via een webportaal. 

Dat zal alleen anders zijn wanneer de geadresseerde daartegen bezwaar maakt of van de 

geadresseerde geen elektronisch adres beschikbaar is. Het huidige Wetboek van Strafvordering sluit 

betekening of uitreiking van stukken langs elektronische weg niet uit. Desondanks zijn in de (nog niet 

in werking getreden) Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen bepalingen 

opgenomen die specifiek betrekking hebben op digitale betekening van gerechtelijke 

mededelingen.354 Zie daarover uitvoeriger § 5.5.6. 

 In het Wetboek van Strafvordering wordt in een aantal bepalingen ‘zenden’ of ‘toezenden’ 

van bepaalde stukken voorgeschreven.355 Wanneer informatieproducten in een informatiesysteem of 

via een webportaal kunnen worden geraadpleegd, is in feite geen sprake van toezending. Het gaat in 

de desbetreffende bepalingen in feite ook niet primair om de toezending, maar het doel daarvan: 

bewerkstelligen dat anderen kennis kunnen nemen van bepaalde informatieproducten. Het is de 

vraag of de term ‘(toe)zending’ nog passend is wanneer stukken feitelijk niet worden toegezonden. In 

de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen is ervoor gekozen om de 

terminologie niet aan te passen en te bepalen dat toezending van stukken ook mogelijk is door middel 

van elektronische overdracht via een webportaal. In gevallen waarin geen betekening, maar 

toezending is voorgeschreven, kan die toezending elektronisch plaatsvinden in dezelfde digitale 

omgeving als waarin andere mededelingen digitaal worden betekend.356 Wij zijn van mening dat beter 

een meer techniekonafhankelijke term kan worden gebruikt, waarin het doel van de toezending tot 

uitdrukking wordt gebracht. Hierbij kan worden gedacht aan termen als ‘op de hoogte stellen’ (dat 

een bepaalde proceshandeling is verricht), ‘kennisgeven van’, ‘doen toekomen’, ‘verstrekken’ of ‘ter 

beschikking stellen’. Veel van deze termen komen reeds voor in het Wetboek van Strafvordering.357  

 Wanneer de bepalingen met betrekking tot digitale betekening en toezending van 

gerechtelijke mededelingen in werking treden, zien wij nog twee punten waarop wetswijziging 

noodzakelijk zijn. In de eerste plaats wekt de wettelijke regeling de indruk dat toezending van 

informatieproducten langs digitale weg uitsluitend toegelaten is wanneer dat expliciet is bepaald in 

de bepaling waarin de toezendingsverplichting wordt geregeld. Weliswaar is artikel 36b Sv een 

                                                           
353 De vraag kan worden gesteld wat precies een gerechtelijke mededeling is. Daarmee lijkt taalkundig 
beschouwd een mededeling van een gerecht mee te worden bedoeld. Een kennisgeving van niet verdere 
vervolging, die door de officier van justitie aan de verdachte moet worden gestuurd, moet echter ook worden 
betekend. Dit onderdeel heeft betrekking op alle informatie(producten) waarvan bij wet is bepaald dat deze ter 
beschikking moeten worden gesteld aan een ander, met uitzondering van processtukken. 
354 Stb. 2017/82. Deze wet is geen ‘zelfstandige wet’, maar een wet waarin wordt bepaald dat andere, reeds 
bestaande wetgeving wordt gewijzigd. 
355 Artikel 12b, 24 lid 4 en 5, 51g lid 1, 126f lid 3, 156 lid 3, 182 lid 3, 204, 237, 257d lid 2, 4 en 5, 419, 439 lid 3 
en 450 lid 5 Sv 
356 Kamerstukken II 2014/15, 34086, 3, p. 47-48. 
357 De term ‘kennisgeving’ komt 109 keer voor. De term ‘doen toekomen’ wordt gebruikt in onder andere artikel 
59a lid 6, 156 lid 1 en 2, 178, 181 lid 3, 182 lid 1 en 2, 184 lid 1, 230 en 243 lid 5 Sv. Het ‘verstrekken’ van 
informatieproducten is wordt genoemd artikel 184 lid 2, 257h lid 2 en 3, 378a lid 2, 395a lid 3 en 425 lid 4 Sv. 
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algemeen geformuleerde bepaling die van toepassing zou kunnen zijn op alle toezendingen van 

gerechtelijke mededelingen,358 maar in artikel 257d lid 2 en 4 Sv wordt daarnaast specifiek aangegeven 

dat toezending van een afschrift van een strafbeschikking door middel van een elektronische 

overdracht toegelaten is. Dat wekt de suggestie dat digitale toezending alleen toegelaten is wanneer 

dat bij specifieke toezendingsverplichtingen specifiek is bepaald. Het is van belang dat deze suggestie 

wordt weggenomen.  

In de tweede plaats heeft de wet alleen betrekking op het betekenen en toezenden van 

gerechtelijke mededelingen aan personen die niet werkzaam zijn in de strafrechtketen. Binnen de 

strafrechtketen wordt echter ook op grote schaal langs digitale weg informatie uitgewisseld. Het 

wetboek bevat een flink aantal bepalingen die verplichten tot het toezenden van bepaalde 

informatieproducten of hele procesdossiers aan ketenpartners. Zo bepaalt artikel 126f lid 1 Sv: ‘De 

officier zendt een afschrift van zijn beschikking tot sluiting van het strafrechtelijk financieel onderzoek 

aan de rechter-commissaris (...)’ en artikel 182 lid 3 Sv: ‘De rechter-commissaris zendt de officier van 

justitie onverwijld een afschrift van het verzoek.’ De officier van justitie en de rechter-commissaris zijn 

derhalve verplicht om elkaar bepaalde stukken toe te zenden. Er zou kunnen worden gesteld dat ook 

hier sprake is van gerechtelijke mededelingen. De wettelijke regeling van de toezending van 

gerechtelijke mededelingen lijkt echter uitsluitend bedoeld te zijn voor de toezending van 

mededelingen aan anderen dan functionarissen van de ketenpartners. De regeling heeft betrekking 

op de toezending aan natuurlijke personen. Hoewel een officier van justitie als natuurlijke persoon 

kan worden aangemerkt, ontvangt deze de toegezonden informatie niet in privé-hoedanigheid, maar 

als overheidsfunctionaris. Aangezien de wettelijke regeling van overdracht van informatie langs 

elektronische weg uitsluitend betrekking heeft op informatie aan natuurlijke personen, is de 

verstrekking van informatieproducten tussen verschillende overheidsfunctionarissen niet geregeld. 

Ook in de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens is de verstrekking van 

informatieproducten langs digitale weg niet geregeld. Het is noodzakelijk dat hiervoor een wettelijke 

basis wordt gecreëerd, omdat uit de wettelijke regeling a contrario zou kunnen worden afgeleid dat 

digitale overdracht van informatie tussen overheidsfunctionarissen niet toegelaten is. 

 

8.6 Voorwaarden waaronder digitale informatieproducten als bewijsmiddel mogen worden 

gebruikt 

 

Wij hebben betoogd dat het voor een toekomstbestending en techniekonafhankelijk wetboek van 

strafvordering noodzakelijk is dat de zittingsrechter bij zijn bewijsbeslissing niet langer gebonden is 

aan een limitatieve lijst van wettige bewijsmiddelen. Het is noodzakelijk dat daartoe de bewijsregeling 

ingrijpend wordt gewijzigd. 

 Wanneer de rechter niet langer gebonden is aan wettige bewijsmiddelen, kan in artikel 338 

worden bepaald dat de rechter ‘bewijsmiddelen’ aan zijn bewezenverklaring ten grondslag legt in 

plaats van ‘wettige bewijsmiddelen’. De opsomming van wettige bewijsmiddelen in artikel 339 Sv kan 

vervallen. In de artikelen 340-343 Sv wordt nu aangegeven onder welke voorwaarden bepaald 

bewijsmateriaal aan het bewijs mag meewerken. Sommige van deze voorwaarden zouden ook 

                                                           
358 In wettelijke bepalingen wordt niet steeds de term ‘toezending’ gebruikt. Daarin komen ook de termen 
‘kennisgeving’, ‘op de hoogte stellen’, ‘doen toekomen’ en ‘verstrekking’ voor. Artikel 36b Sv lijkt echter van 
toepassing te zijn in alle gevallen waarin een bepaalde mededeling moet worden gedaan. Een kennisgeving door 
de rechter-commissaris van de benoeming van een deskundige (art. 228 Sv) kan dus worden uitgevoerd doordat 
de mededeling van de benoeming wordt toegezonden (n de zin van art. 36b Sv) aan de verdachte. 



 
128 

wanneer de rechtbank – volgens ons voorstel – niet langer gebonden is aan wettige bewijsmiddelen 

behouden kunnen worden en dan als voorwaarden voor toelaatbaarheid dan wel als bewijsverboden 

kunnen worden geformuleerd.359 Een voorwaarde om een getuigenverklaring als bewijsmiddel toe te 

laten is bijvoorbeeld dat de getuige feiten of omstandigheden heeft medegedeeld die hij of zij zelf 

heeft waargenomen of ondervonden. Als bewijsverbod is geformuleerd: een verklaring van een 

getuige die geen feiten of omstandigheden heeft medegedeeld die hij of zij zelf heeft waargenomen 

of ondervonden, is niet toelaatbaar als bewijsmiddel. Het aspect ‘tijdens het onderzoek ter 

terechtzitting’ zou in dit voorstel steeds worden verwijderd als voorwaarde voor toelaatbaarheid.360 

 Er zouden nog meer bewijsverboden kunnen worden opgenomen, die steeds niet op de vorm, 

maar op de inhoud van het bewijsmateriaal betrekking zouden hebben. Zo zou kunnen worden 

gecodificeerd dat de verklaring van de raadsman van de verdachte en een over de persoon van de 

verdachte uitgebracht rapport niet voor het bewijs mogen worden gebruikt.361 Een uitputtend 

overzicht van wettelijke bewijsverboden achten wij echter niet wenselijk, omdat dat in de weg zou 

staan aan de creatie van nieuwe bewijsverboden in de jurisprudentie. In beginsel moet de 

zittingsrechter zelf kunnen bepalen of bewijsmateriaal toelaatbaar is. Alleen wanneer generiek ten 

aanzien van bepaald type bewijsmateriaal kan worden aangenomen dat het nooit toelaatbaar is, zou 

het wenselijk kunnen zijn om daarvoor in de wet een bewijsverbod op te nemen.  

 

Ook wanneer de wetgever zou vasthouden aan een negatief-wettelijk bewijsstelsel, waarin de rechter 

gebonden is aan de inhoud van wettige bewijsmiddelen, is het noodzakelijk om de bewijsregeling aan 

te passen. Digitale bewijsmiddelen kunnen op grond van de huidige wettelijke regeling alleen op een 

omslachtige wijze aan het bewijs meewerken. Zo kan een digitale afbeelding of een digitale video 

alleen aan het bewijs meewerken wanneer deze ter zitting is getoond. De rechter kan de inhoud van 

de afbeelding of video dan waarnemen en deze waarneming kan op grond van artikel 340 Sv bijdragen 

aan het bewijs als ‘eigen waarneming van de rechter’. Dit is niet efficiënt en niet noodzakelijk. Waar 

de inhoud van een proces-verbaal kort kan worden voorgehouden ter zitting, kan de inhoud van een 

video alleen bijdragen aan het bewijs wanneer de video ter zitting is afgespeeld. Wanneer de wetgever 

het vrije bewijsstelsel niet zou omarmen, is het daarom noodzakelijk dat extra bewijsmiddelen worden 

toegevoegd aan de limitatieve opsomming die in artikel 339 lid 1 Sv is gegeven. Niet alleen 

afbeeldingen of video’s zouden onder een zelfstandig bewijsmiddel moeten vallen, maar ook 

andersoortige digitale bewijsmiddelen. Daarbij is relevant dat de laatste categorie bewijsmiddelen van 

artikel 339 lid 1 Sv, die is uitgewerkt in artikel 344 en 344a Sv , bestaat uit ‘schriftelijke bescheiden’. 

Hiervoor hebben wij aangegeven dat de term ‘bescheiden’ betrekking lijkt te hebben op papieren 

documenten. Bij die interpretatie kunnen digital born processen-verbaal niet worden aangemerkt als 

schriftelijke bescheiden. Dit zou kunnen worden opgelost door te spreken van ‘geschriften’.  

 

                                                           
359 Een soortgelijk voorstel is gedaan in het kader van het onderzoeksproject Strafvordering 2001. Zie Simmelink 
2001, p. 438-440. 
360 Dat heeft ook Reijntjes 2014, § 9 voorgesteld. 
361 De Hoge Raad heeft bepaald dat dit bewijsmateriaal niet toelaatbaar is als bewijsmiddel. Zie HR 31 oktober 
2006, ECLI:NL:HR:2006:AX9178, NJ 2007/79 (verklaring raadsman) en HR 25 september 2012, 
ECLI:NL:HR:2012:BX4269, NJ 2013/127 (reclasseringsrapport). 
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9 Conclusies en aanbevelingen 
 

9.1 Inleiding 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de centrale onderzoeksvraag: 

 

Welke aanpassingen van de strafvorderlijke wetgeving zijn noodzakelijk om de verwerking en 

kennisneming van digitale informatieproducten en de daarop gebaseerde besluitvorming in de 

toekomst mogelijk te maken? 

 

Deze vraag is beantwoord door een aantal deelvragen te beantwoorden. Met de beantwoording van 

de deelvragen is de beantwoording van de onderzoeksvraag gegeven. In § 9.2 zullen de deelvragen 

worden genoemd en zal per deelvraag worden aangegeven op welke wijze wij deze beantwoorden. 

Gedurende dit onderzoek hebben wij vastgesteld dat sommige aanpassingen in wetgeving 

noodzakelijk of wenselijk zijn die niet direct samenhangen met de verdergaande digitalisering van de 

strafvordering of die niet nopen tot aanpassing van de strafvorderlijke wetgeving. Omdat deze 

aanpassingen niet direct voortvloeien uit de onderzoeksvraag, presenteren wij deze in de vorm van 

aanbevelingen. Wij doen ook een aanbeveling voor nader onderzoek. De aanbevelingen worden 

gegeven in § 9.3. 

 

9.2 Conclusies 

 

1.  Wat is de stand van zaken van de digitalisering met betrekking tot de totstandkoming, 

verwerking en kennisneming van digitale informatieproducten in de strafvordering? 

 

Deze deelvraag wordt behandeld in hoofdstuk 2. In dat hoofdstuk is een overzicht gegeven van de 

stand van zaken van de digitalisering binnen de strafrechtspleging. De term digitalisering heeft twee 

betekenissen. In de eerste plaats betreft deze term de omzetting van niet-digitaal materiaal naar een 

digitaal formaat. In de tweede plaats wordt de term digitalisering gebruikt ter aanduiding van de 

ontwikkeling dat verwerkingen van informatieproducten worden ondersteund en kan worden 

uitgevoerd door computers. 

Informatieproducten komen in toenemende mate in digitale vorm – digital born of 

gedigitaliseerd – ter beschikking. Zo is het mogelijk om een proces-verbaal in digitale vorm te creëren 

en dit met een elektronische handtekening te ondertekenen. Ook worden de werkprocessen steeds 

digitaler. Digitale informatieproducten worden op centrale plaatsen opgeslagen. Procesdossiers zijn 

al in 90% van de zaken digitaal, zij het dat de basis voor het gedigitaliseerde procesdossier nog een 

fysiek procesdossier is. Hoewel de ketenpartners in de strafvordering nog niet in ruime mate gebruik 

maken van gezamenlijke systemen, wordt daar wel hard aan gewerkt, in projecten als ‘Alle Zaken 

Digitaal’. Langzaam maar zeker ontstaat zo een werkproces waarbij in de strafrechtketen dossiers en 

informatieproducten op elektronische wijze onderling kunnen worden gedeeld, uitgewisseld, 

verwerkt en geraadpleegd. Er is wetgeving tot stand gekomen die verdere digitalisering van de 

strafvordering mogelijk maakt. Daarbij kan worden gedacht aan het langs digitale weg verrichten van 

proceshandelingen – zoals het indienen van verzoeken – en het digitaal betekenen of toezenden van 

gerechtelijke mededelingen. 
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 Politiek, beleidsmakers, actoren in de strafrechtketen en wetenschappers zijn al enkele 

decennia intensief betrokken bij de digitalisering van de strafrechtspleging. De urgentie van 

verdergaande digitalisering wordt algemeen benadrukt. Dit heeft te maken met de digitalisering van 

de samenleving in het algemeen, waarbij de strafrechtketen niet teveel kan achterlopen. Naast 

contact met de burger zijn ook efficiëntie, kwaliteitsverbetering, tijdsbesparing, kwaliteitsverbetering 

en verlichting van administratieve lasten belangrijke argumenten om de digitalisering hoge prioriteit 

te geven.  

 Mede uit interviews kwam naar voren dat het proces van digitalisering in zijn algemeenheid 

uitermate stroperig verloopt, door met name cultuurverschillen en niet op elkaar aansluitende 

systemen. Om te beginnen zou de uitwisseling van elektronische informatie door printen, verzenden 

en vervolgens scannen zo snel mogelijk moeten stoppen.  

 

2. Welke fundamentele rechten, strafvorderlijke beginselen en belangen moeten in acht worden 

genomen bij de totstandkoming, verwerking en kennisneming van digitale 

informatieproducten? 

 

Deze deelvraag wordt behandeld in hoofdstuk 3. Bij dossiervorming en kennisneming van stukken is 

sprake van verwerking van persoonsgegevens. De regels die daarop betrekking hebben, zijn EU-

rechtelijk van aard. In het bijzonder is de ‘Richtlijn 2016/680 inzake de verwerking van 

persoonsgegevens door politie en justitie’ van belang. Deze Richtlijn is geïmplementeerd in de Wet 

politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). In deze wetten wordt 

onder andere bepaald welke gegevens mogen worden verwerkt en wie daarvoor verantwoordelijk is. 

Ten aanzien van de verstrekking van gegevens is relevant dat sommige procesdeelnemers het recht 

hebben om kennis te nemen van stukken. Dat recht vloeit ten aanzien van de verdachte voort uit het 

recht op een eerlijk proces (art. 6 EVRM). EU-regels brengen mee dat ook slachtoffers het recht 

hebben om te worden geïnformeerd over de strafzaak. 

 Niet alleen met rechten, maar ook met strafvorderlijke beginselen, vereisten en belangen 

moet rekening worden gehouden bij de (verdergaande) digitalisering van de strafvordering. Hierbij 

kan worden gedacht aan het legaliteitsbeginsel, het belang van transparantie en toetsbaarheid van 

overheidsoptreden, het onmiddellijkheidsbeginsel, het beginsel van externe openbaarheid, het 

belang van een voortvarende afhandeling van strafzaken en het beginsel van zorgvuldige 

besluitvorming. 

Ook informatietechnische beginselen moeten in acht worden genomen. In navolging van het 

rapport Beginselen digitaal362 denken wij daarbij aan de volgende aspecten: opgeslagen gegevens 

moeten correct en volledig zijn (integriteit), de context waarbinnen informatie relevant is moet 

worden vastgelegd, er moet – voor zover mogelijk en noodzakelijk – met zekerheid kunnen worden 

bepaald wie de auteur of verzender van een bepaald informatieproduct is, informatie moet duurzaam 

beschikbaar zijn en informatiesystemen moeten worden ingericht in overeenstemming met de bij wet 

gestelde voorwaarden (compliance). 

 Ten slotte hebben wij nog enkele andere belangen geïdentificeerd die niet zouden moeten 
worden veronachtzaamd bij de verdergaande digitalisering: een duidelijke en logische toedeling van 
verantwoordelijkheid voor de verwerking van digitale informatieproducten, het belang van een 
efficiënte inzet van capaciteit, duurzaamheid en – uitermate belangrijk – een inrichting van 

                                                           
362 Dijkstra e.a. 2016, p.  
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informatiesystemen die zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de gebruikers van het 
systeem. 
 
3. Welke typen digitale informatieproducten zijn in 2019 en in de toekomst beschikbaar? 

 

Deze deelvraag wordt behandeld in hoofdstuk 4. Daarin hebben wij drie termen gedefinieerd die 

dikwijls zijn gebruikt in dit rapport. Onder informatie verstaan wij gegevens waaraan (door 

interpretatie) een betekenis kan worden gehecht, waardoor deze – vaak in samenhang met andere 

gegevens – kennis kunnen opleveren. Deze kennis kan worden gebruikt om beslissingen op te baseren. 

Om informatie te kunnen benutten, moet daarvan kennis kunnen worden genomen. In de 

strafvordering kunnen de procesdeelnemers kennisnemen van informatie wanneer gegevens 

besloten liggen in fysieke objecten (bijv. een wapen of een partij drugs) of fenomenen zijn vastgelegd 

(bijv. een getuigenverhoor is op video geregistreerd of geverbaliseerd). Deze fysieke objecten en 

vastgelegde fenomenen waaraan informatie kan worden ontleend, duiden wij aan met de term 

informatieproducten. Sommige informatieproducten, in het bijzonder processenverbaal en 

deskundigenverslagen, houden een beschrijving en/of analyse van andere informatieproducten in. 

Het informatieproduct waarop een proces-verbaal of deskundigenrapport is gebaseerd, noemen wij 

het bronmateriaal. 

Er kunnen gedigitaliseerde en digitaal gecreëerde (of digital born) informatieproducten 

worden onderscheiden. Wanneer informatieproducten digitaal tot stand komen, wordt gesproken 

van digital born informatieproducten. Het is ook mogelijk dat een origineel papieren document wordt 

gedigitaliseerd doordat er een scan van wordt gemaakt of dat een analoge video wordt omgezet naar 

een digitaal bestand. Ten aanzien van documenten die moeten worden ondertekend, zoals processen-

verbaal, is een randvoorwaarde om met digital born informatieproducten te kunnen werken dat 

gebruik kan worden gemaakt van een elektronische handtekening. Ondertekening met een 

elektronische handtekening is op grond van artikel 138e en 138f Sv toegelaten. De voorwaarden 

waaronder dat is toegelaten, zijn neergelegd in het Besluit digitale stukken Strafvordering. 

Ondertussen worden op beperkte schaal processen-verbaal ondertekend met een elektronische 

handtekening. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zowel tablethandtekeningen als elektronische 

handtekeningen die geen overeenkomst meer vertonen met ‘natte’ handtekeningen. De Rechtbank 

Rotterdam heeft ten aanzien van beide typen elektronische handtekeningen geoordeeld dat deze in 

overeenstemming zijn met de wettelijke regels. 

De opkomst van nieuwe technologieën zal in potentie een scala aan nieuw bronmateriaal met 

zich mee brengen. Onze inschatting, mede gebaseerd op de gesprekken met onze respondenten, is 

dat de vorm waarin deze nieuwe informatiesoorten zich in de toekomst zullen manifesteren niet 

wezenlijk zal verschillen van de vorm waarin informatieproducten in 2019 beschikbaar komen. 

 

4. Hoe vindt strafvorderlijke dossiervorming plaats en hoe wordt kennis genomen van 

informatieproducten die voor de strafvordering relevant zijn in 2019 en in de toekomst? 

 

Deze deelvraag wordt behandeld in hoofdstuk 5. Processen-verbaal worden in de huidige praktijk door 

opsporingsinstanties nog overwegend op papier geprint en met pen ondertekend. De papieren 

documenten worden opgenomen in het procesdossier, dat in de basis dus een fysiek dossier is. Dat 

dossier bestaat ook wanneer met een digitaal procesdossier wordt gewerkt. Op beperkte schaal 

komen processen-verbaal al geheel digitaal tot stand. Deze worden ondertekend met een 
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elektronische handtekening. In dat geval kan sprake zijn van een volledig digitaal tot stand gekomen 

procesdossier. Bij de traditionele werkwijze worden dossiers (herhaaldelijk) gedigitaliseerd en worden 

de papieren originele dossiers doorgestuurd van bijvoorbeeld de politie naar het openbaar ministerie 

en van de rechtbank naar het gerechtshof. De verschillende ketenpartners in de strafrechtketen 

maken gebruik van hun eigen informatiesystemen. In toenemende mate wordt daarbij wel 

samenwerking gezocht, waarbij informatieproducten digitaal worden uitgewisseld. 

 De samenstelling van het procesdossier hangt sterk samen met de vraag welke stukken als 

processtukken moeten worden aangemerkt. Stukken die redelijkerwijs relevant moeten worden 

geacht voor de beslissing door de rechter, moeten in beginsel als processtuk worden aangemerkt en 

in het procesdossier worden gevoegd. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad kan worden afgeleid 

dat informatieproducten die wij als bronmateriaal aanmerken, in beginsel geen onderdeel uitmaken 

van het procesdossier. De verdediging heeft het recht om kennis te nemen van de processtukken. 

Wanneer een stuk geen processtuk is, kunnen de beginselen van een goede procesorde meebrengen 

dat de verdediging er toch kennis van moet kunnen nemen. Praktisch vindt kennisneming door 

advocaten in toenemende mate plaats via een webportaal. Slachtoffers, die in beperktere mate 

informatie over de strafzaak en processtukken ontvangen dan de verdachte, kunnen eveneens gebruik 

maken van een webportaal. Bij de Hoge Raad kunnen advocaten ook proceshandelingen verrichten 

via een webportaal. Hoewel de wet dat in ruimere mate toelaat, wordt van die mogelijkheid nog geen 

gebruik gemaakt om proceshandelingen via een webportaal te verrichten bij andere instanties. Het 

digitaal betekenen dan wel toezenden van gerechtelijke mededelingen is bij wet geregeld, maar deze 

wet is nog niet in werking getreden363 en van deze mogelijkheid wordt dan ook nog geen gebruik 

gemaakt. 

 

In de toekomst worden alle informatieproducten op een Informatieproducten Server (IPS) geplaatst. 

Van die producten worden geen kopieën meer gemaakt, maar het wordt mogelijk gemaakt dat 

personen die daartoe geautoriseerd zijn, deze raadplegen via links. Alle ketenpartners, die er ook 

eigen informatiesystemen op nahouden, werken in een centrale digitale voorziening, die wij Centrale 

Voorziening Strafvordering hebben genoemd. Binnen deze digitale omgeving worden dossiers 

aangemaakt, die technisch gezien bestaan uit een verzameling links naar informatieproducten in IPS. 

Er worden opsporingsdossiers en procesdossiers aangelegd. Het opsporingsdossier wordt gebruikt om 

de resultaten van lopend onderzoek te verzamelen. Het procesdossier wordt gebruikt om een 

strafzaak af te doen. Het procesdossier bestaat uit processtukken. De term processtukken wordt 

ruimer opgevat dan naar huidig recht het geval is. Daaronder valt ook het bronmateriaal voor zover 

dat relevant is voor de beoordeling van de strafzaak. Die relevantie is in ieder geval aanwezig wanneer 

in het procesdossier een proces-verbaal of deskundigenverslag is opgenomen dat op het 

desbetreffende bronmateriaal is gebaseerd. In beslag genomen voorwerpen zijn wel processtukken, 

maar worden niet in het procesdossier opgenomen. 

 De ketenpartners nemen kennis van het procesdossier doordat zij erop kunnen inloggen 

wanneer zij daartoe zijn geautoriseerd. Anderen, waaronder de verdachte, slachtoffers, getuigen en 

hun advocaten, nemen kennis van het procesdossier via een webportaal. Er is één webportaal waarop 

al deze personen kunnen inloggen. Via dit webportaal worden niet alleen processtukken ter 

beschikking gesteld, maar worden ook gerechtelijke mededelingen betekend of toegezonden. Ook 

wordt het portaal gebruikt om proceshandelingen te verrichten. Alle proceshandelingen, zoals het 

                                                           
363 De inwerkingtreding is voorzien voor 1 januari 2020. 
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doen van een getuigenverzoek en het instellen van een rechtsmiddel, worden gedaan via het 

webportaal. Bij de Centrale Voorziening Strafvordering werken dossiervormers, die ervoor zorgen dat 

digitaal verrichte proceshandelingen (digitaal) bij de desbetreffende beslisser terecht komen. 

Wanneer de beslisser een beslissing heeft genomen, wordt deze via het webportaal bekendgemaakt 

aan de persoon die de proceshandeling heeft verricht. 

 

5. Onder welke voorwaarden mag de strafrechter in 2019 en in de toekomst informatieproducten 

gebruiken als bewijsmiddelen? 

 

Deze deelvraag wordt behandeld in hoofdstuk 6. Het is nu niet steeds duidelijk onder welk 

bewijsmiddel bepaald digitaal materiaal zou moeten vallen. Het gebruik als bewijsmiddel van digitaal 

(in het bijzonder ook digital born) bewijsmateriaal dat geen geschrift is, is op grond van de huidige 

wettelijke regeling is bovendien nodeloos omslachtig, omdat het ofwel via de eigen waarneming van 

de rechter aan het bewijs kan meewerken ofwel als bijlage bij een proces-verbaal. Het is daarom 

noodzakelijk om de bewijsregeling aan te passen. Het toevoegen van een of meer extra 

bewijsmiddelen in de lijst van bewijsmiddelen waar de rechter uit moet putten, is geen goede 

oplossing. Het is vrijwel onmogelijk gebleken om bewijsmiddelen zodanig te formuleren dat al het 

digitale bewijsmateriaal eronder zal vallen, zonder dat de regeling complex wordt. Het opsommen van 

de wettige bewijsmiddelen is voorts niet meer van deze tijd. Het toevoegen van een extra categorie 

bewijsmiddelen, zal slechts een tijdelijk lapmiddel zijn. Nieuwe technologische ontwikkelingen zullen 

de invoering van nieuwe categorieën bewijsmiddelen naar verwachting noodzakelijk maken. Het 

uitgangspunt van een techniekonafhankelijk wetboek is echter juist dat het wetboek bestand is tegen 

nieuwe ontwikkelingen. Ten slotte is de categorisering van de wettige bewijsmiddelen in belangrijke 

mate gebaseerd op de vorm waarin de rechter kennis neemt van het bewijsmateriaal. Bij een 

techniekonafhankelijk wetboek past dat niet de vorm, maar de inhoud van het bewijsmateriaal 

centraal staat. Wij concluderen daarom dat het noodzakelijk is om strafrechters niet langer te 

beperken met een lijst van bewijsmiddelen. 

 Het is niet noodzakelijk om het formele onmiddellijkheidsbeginsel te verlaten. Wij bevelen wel 

aan om de regel dat niet-voorgehouden materiaal uitgesloten moet worden om mee te werken aan 

de rechterlijke beslissing, in het Wetboek van Strafvorderingte nuanceren: dat is alleen het geval 

wanneer de verdachte door dat gebruik in zijn belangen zou worden geschaad. 

 

6.  Welke digitale informatieproducten zou een strafzaak in de toekomst kunnen opleveren, hoe 

worden deze verwerkt en op welke wijze zou daarvan kennis kunnen worden genomen door de 

bij de strafvordering betrokken personen? 

 

Deze deelvraag wordt behandeld in hoofdstuk 7. De beantwoording van de vraag bestaat uit een 

beschrijving van een fictieve strafzaak die zich in 2033 zou kunnen afspelen. Er wordt aangegeven op 

welke wijze de opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging verlopen, welke soorten 

informatieproducten daarbij tot stand komen, op welke wijze deze informatieproducten worden 

verwerkt, op welke wijze ervan kan worden kennisgenomen en op welke wijze deze 

informatieproducten gebruikt kunnen worden als bewijsmiddel. 

 

Beantwoording centrale onderzoeksvraag 
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In hoofdstuk 8 wordt de centrale onderzoeksvraag beantwoord. De huidige strafvorderlijke wetgeving 

bevat sinds de invoering van de Wet digitale processtukken Strafvordering weinig belemmeringen 

voor verdergaande digitalisering. Het Wetboek van Strafvordering is grotendeels 

techniekonafhankelijk geformuleerd. 

Ten aanzien van de meeste informatieproducten bevat het Wetboek van Srafvordering geen 

aanduiding van de vorm waarin deze tot stand moeten komen, anders dan dat een bepaald 

informatieproduct soms schriftelijk moet zijn. Omdat bij schriftelijkheid niet doorslaggevend is of 

sprake is van een vastlegging op papier of in een digitaal bestand, staan schriftelijkheidsvereisten niet 

in de weg aan het creëren van digitale informatieproducten. Processtukken kunnen digital born zijn, 

waarbij van belang is dat de wet toelaat dat een elektronische handtekening wordt geplaatst. 

Desondanks achten wij het noodzakelijk dat de regeling van de elektronische handtekening wordt 

aangepast, omdat de wettelijke regeling zo zou kunnen worden opgevat dat alleen ten aanzien van 

stukken waarvan bij wet is bepaald dat deze moeten worden ondertekend, met een elektronische 

handtekening mogen worden ondertekend. In de artikelen 138e en 138f Sv is bepaald dat in gevallen 

waarin in het wetboek is aangegeven dat een stuk moet worden ondertekend, een elektronische 

handtekening mag worden geplaatst. Dat wekt de suggestie dat stukken ten aanzien waarvan 

ondertekening niet is voorgeschreven, alleen met een ‘natte’ handtekening mogen worden 

ondertekend. In de praktijk worden ook stukken die volgens de wettelijke regeling niet hoeven te 

worden ondertekend, zoals de machtiging die de rechter-commissaris afgeeft, desondanks 

ondertekend. Het is voor de verdergaande digitalisering belangrijk dat er geen misverstand over kan 

bestaan dat in alle gevallen waarin een stuk wordt ondertekend, een elektronische handtekening mag 

worden geplaatst. Om het wetboek techniekonafhankelijk te houden, zou in een algemene maatregel 

van bestuur kunnen worden bepaald dat stukken met een elektronische handtekening mogen worden 

ondertekend en aan welke eisen deze elektronische handtekening dan moet voldoen. Op soortgelijke 

wijze zou het digitaal waarmerken van stukken kunnen worden geregeld. 

Er zou kunnen worden overwogen om in bepaalde gevallen in plaats van een proces-verbaal 

een digitale opname van een gebeurtenis te gebruiken. Daarbij kan worden gedacht aan 

gebeurtenissen als het verhoren van een verdachte en het onderzoek ter terechtzitting. Wij menen 

dat het wenselijk is dat in deze situaties processen-verbaal opgemaakt worden, terwijl daarnaast een 

digitale opname beschikbaar kan komen. Het wetboek zou echter kunnen worden ingericht op de 

mogelijkheid dat verslaglegging niet langer schriftelijk plaatsvindt. Daartoe zou kunnen worden 

bepaald dat van bepaalde gebeurtenissen verslag moet worden gelegd. Zowel met een proces-verbaal 

als met een digitale opname zou aan die eis kunnen worden voldaan. 

 Het is niet noodzakelijk om de termen ‘stukken’, ‘processtukken’, ‘geschriften’ en ‘proces-

verbaal’ te vervangen door andere termen, omdat deze zo kunnen worden uitgelegd dat ook digitale 

informatieproducten daaronder kunnen vallen en omdat de terminologie ingeburgerd is en in de 

praktijk ook ten aanzien van digitale informatieproducten zonder problemen wordt gebruikt. Wij 

bevelen aan om de term ‘bescheiden’ te vervangen door ‘geschriften’, omdat wij de term ‘bescheiden’ 

associëren met papieren documenten. De wet bevat op enkele plaatsen (art. 175 lid 1 en 204 Sv) sterk 

verouderde bepalingen die alleen van toepassing kunnen zijn ten aanzien van papieren 

informatieproducten. Het is noodzakelijk dat deze worden gemoderniseerd. De soms gebruikte term 

‘aanhechten’ is wat ons betreft ook in een digitale context bruikbaar. 

 Ten aanzien van digitale processtukken bepaalt artikel 149a lid 3 Sv dat de integriteit ervan 

moet kunnen worden vastgesteld doordat iedere wijziging ervan kan worden vastgesteld. Deze 

bepaling lijkt vooral in het leven te zijn geroepen met het oog op digitale stukken die door de overheid 
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worden opgemaakt en worden voorzien van een elektronische handtekening of waarmerking. Niet 

alleen is de formulering in artikel 149a lid 3 Sv niet techniekonafhankelijk, maar ook werkt deze 

bepaling te beperkend, aangezien potentieel bewijsmateriaal niet in het procesdossier mag worden 

opgenomen. Van bijvoorbeeld een e-mailbericht dat in een pdf-bestand is opgenomen, kan de 

integriteit niet worden vastgesteld, omdat geen garantie bestaat dat het pdf-bestand overeenkomt 

met de oorspronkelijke e-mail. Dit soort bewijsmateriaal wordt in de huidige praktijk, ondanks artikel 

149a lid 3 Sv, wél in het procesdossier opgenomen. Wij zijn van oordeel dat het noodzakelijk is om het 

wetboek zodanig te wijzigen dat dit type materiaal als digitaal processtuk juridisch toelaatbaar wordt.  

 

Het is noodzakelijk dat in het Wetboek van Strafvordering een duidelijk onderscheid wordt gemaakt 

tussen stukken of processtukken en het procesdossier. De wettelijke regeling is op dit punt niet 

duidelijk. Die is evenmin duidelijk ten aanzien van de vraag of stukken al als processtuk moeten 

worden aangemerkt voor het moment waarop deze door de officier van justitie in het procesdossier 

zijn opgenomen. In het wetboek moet een bepaling worden opgenomen die duidelijk maakt wat onder 

een procesdossier wordt verstaan. Daarbij moet ook worden bepaald wie voor de samenstelling 

daarvan in welke fase van de strafvordering verantwoordelijk is. Op dit moment is dat alleen ten 

aanzien van het opsporingsonderzoek duidelijk. 

 Het werken met een digitaal procesdossier dat bestaat uit digitale documenten die op één 

centrale plaats zijn opgeslagen, is al grotendeels mogelijk op grond van het huidige Wetboek van 

Strafvordering. Een uitzondering is de verplichting voor de griffier van de rechtbank resp. het 

gerechtshof om het procesdossier naar het gerechtshof resp. de Hoge Raad te sturen wanneer hoger 

beroep dan wel cassatieberoep is ingesteld (art. 409 lid 1 en 434 lid 1 Sv). In geval van een volledig 

digitaal werkproces kan worden volstaan met een notificatie dat een rechtsmiddel is ingesteld. Om 

een papieren werkwijze niet onmogelijk te maken, zou kunnen worden bepaald dat een notificatie 

wordt gestuurd, ‘zo nodig met terbeschikkingstelling van het procesdossier’. Wij achten de termen 

‘zenden’ en ‘toezenden’ verder niet bruikbaar in geval gerechtelijke mededelingen digitaal worden 

betekend of ter beschikking worden gesteld, omdat deze mededelingen feitelijk niet worden 

toegezonden, maar de desbetreffende persoon in de gelegenheid wordt gesteld om er kennis van te 

nemen. Termen als ‘op de hoogte stellen’ (dat een bepaalde proceshandeling is verricht), ‘kennisgeven 

van’, ‘doen toekomen’, ‘verstrekken’ of ‘ter beschikking stellen’ zijn geschikter. Het is verder 

noodzakelijk dat in een algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking tot 

het digitale procesdossier. Het gaat hier in ieder geval om de technische eisen die aan het systeem 

worden gesteld, de personen die bevoegd zijn om kennis te nemen van informatieproducten en om 

daaraan stukken toe te voegen, de wijze waarop toegang kan worden verkregen tot het systeem en 

de verantwoordelijkheid voor het systeem. 

 Het is noodzakelijk dat artikel 149a lid 2 Sv wordt gewijzigd. Volgens deze bepaling zijn de 

processtukken ‘alle stukken die voor de ter terechtzitting door de rechter te nemen beslissingen 

redelijkerwijs van belang kunnen zijn’. De woorden ‘ter terechtzitting’ zijn niet gelukkig gekozen. 

Stukken die als processtuk moeten worden aangemerkt, zijn over het algemeen niet relevant voor 

beslissingen die de rechter ter terechtzitting neemt, maar voor beslissingen die hij na sluiting van het 

onderzoek ter terechtzitting neemt. Het procesdossier kan bovendien niet alleen van belang zijn voor 

de ter terechtzitting te nemen beslissingen, maar ook voor andersoortige beslissingen, zoals 

beslissingen in raadkamer, beslissingen die de rechter-commissaris neemt en de beslissing een 

strafbeschikking uit te vaardigen.  
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 In ons toekomstscenario wordt bronmateriaal in beginsel als processtuk aangemerkt, voor 

zover dat materiaal voldoet aan het relevantiecriterium. Op grond van het huidige recht is dit over het 

algemeen niet het geval. Wij achten het wenselijk dat alle procesdeelnemers, zonder daarom te 

hoeven verzoeken, kennis kunnen nemen van het bronmateriaal dat ten grondslag ligt aan processen-

verbaal en deskundigenverslagen. Een ruimere toepassing zou kunnen worden bewerkstelligd door in 

een algemene maatregel van bestuur (of de toelichting daarbij) uit te werken welke typen stukken op 

grond van het relevantiecriterium processtukken moeten zijn.  

Wanneer ten aanzien van een bepaalde proceshandeling is aangegeven dat deze mag worden 

verricht langs elektronische weg, mag deze digitaal worden verricht, maar alleen wanneer daarvoor 

bij algemene maatregel van bestuur een specifieke voorziening is aangewezen. Zolang geen 

voorziening is aangewezen, mag de desbetreffende proceshandeling niet digitaal worden verricht. Het 

is noodzakelijk om de strafvorderlijke wetgeving aan te passen, omdat deze zo kan worden opgevat 

dat bijvoorbeeld een verdachte geen verzoeken per e-mail mag sturen, aangezien ten aanzien van 

verzoeken in artikel 36e Sv is bepaald dat deze mogen worden verricht langs elektronische weg, terwijl 

hiervoor nog geen voorziening is aangewezen. 

Verder is de regeling van het verrichten van proceshandelingen langs elektronische weg 

beperkt tot proceshandelingen door verdachten of slachtoffers. Het is noodzakelijk dat in het 

Wetboek van Strafvordering expliciet wordt bepaald dat proceshandelingen in het algemeen langs 

elektronische weg mogen worden gedaan. Ten slotte is de wijze waarop het digitaal verrichten van 

proceshandelingen is geregeld, niet techniekonafhankelijk en evenmin toekomstbestendig. Dat komt 

doordat steeds bij specifieke proceshandelingen is aangegeven dat deze langs elektronische weg 

mogen worden verricht. Wanneer nieuwe proceshandelingen worden ingevoerd, is het derhalve 

noodzakelijk om ook ten aanzien daarvan te bepalen dat deze digitaal mogen worden verricht. Om 

het wetboek techniekonafhankelijk te houden, zou wat ons betreft het digitaal verrichten van 

proceshandelingen moeten worden geregeld in een algemene maatregel van bestuur. 

 In het Wetboek van Strafvordering is het recht op kennisneming van (proces)stukken 

techniekonafhankelijk geregeld. Ten aanzien van webportalen waarin (proces)stukken kunnen 

worden geraadpleegd, zoals het al operationele Advocatenportaal en Slachtofferportaal, ontbreekt 

echter een wettelijke regeling. Omdat hier sprake is van privacygevoelige informatieproducten, zijn 

wij van opvatting dat het noodzakelijk is dat ook ten aanzien van een webportaal waarin alleen kennis 

kan worden genomen van informatieproducten, wettelijke waarborgen worden gesteld. In het 

webportaal van de toekomst kan in één portaal kennis worden genomen van informatieproducten én 

kunnen in dat zelfde portaal informatieproducten worden geüpload. De regels daaromtrent zouden 

moeten worden neergelegd in een algemene maatregel van bestuur. 

 Van veel processtukken moet de verdediging een afschrift kunnen krijgen. De term ‘afschrift’ 

past voldoende bij de door ons geschetste digitale werkwijze. In artikel 126a Sv is bepaald dat een 

afschrift van een machtiging tot het uitvoeren van een strafrechtelijk financieel onderzoek moet 

worden getoond. Wanneer bij een digitale werkwijze met de smartphone wordt ingelogd in een 

informatiesysteem waarin de originele (digital born) machtiging is opgenomen, is geen sprake van een 

afschrift dat wordt getoond, maar van het origineel. De wettelijke bepaling moet daarom 

techniekonafhankelijker worden geformuleerd. Daarbij zou ervoor kunnen worden gekozen om niet 

de vorm, maar de inhoud leidend te laten zijn: de machtiging wordt getoond. Bij die formulering, die 

ook voorkomt in artikel 2 lid 1 Awbi, maakt het geen verschil of sprake is van een origineel of een 

kopie. 
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 In artikel 32 Sv wordt aangegeven dat de verdachte afschrift kan krijgen van stukken ‘ten 

parkette of ter griffie’. Bij het digitaal ter beschikking stellen van stukken door middel van een 

webportaal of per e-mail is een plaatsbepaling overbodig en nodeloos beperkend. Ook bij een 

‘papieren werkwijze’ is het niet essentieel om een plaats te bepalen. Er staat immers niets in de weg 

aan het per post versturen van stukken. Het ter hand stellen van een afschrift (art. 126a lid 4 Sv) is ten 

slotte weinig techniekonafhankelijk, omdat met deze term lijkt te zijn bedoeld dat een afschrift fysiek 

ter beschikking wordt gesteld.  

 In de toekomst zullen gerechtelijke mededelingen, zoals dagvaardingen, oproepingen, 

rechterlijke beslissingen, in beginsel langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld via een 

webportaal. Het huidige Wetboek van Strafvordering sluit betekening of uitreiking van stukken langs 

elektronische weg niet uit. Desondanks zijn in de ‘Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke 

beslissingen’, die nog niet in werking is getreden, bepalingen opgenomen die specifiek betrekking 

hebben op digitale betekening van gerechtelijke mededelingen. Het betreft hier onder andere 

wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering. Deze leiden tot een minder techniekonafhankelijk 

geformuleerd wetboek dan mogelijk zou zijn, omdat ten aanzien van specifieke handelingen wordt 

aangegeven dat deze op digitale wijze kunnen worden verricht. Het zou onze voorkeur hebben om 

alle aspecten die betrekking hebben op digitalisering, of deze nu betrekking hebben op digitale 

processtukken, elektronische handtekeningen, een digitaal procesdossier, digitaal verrichte 

proceshandelingen of digitale betekening, te regelen in een afzonderlijke algemene maatregel van 

bestuur die daarop betrekking heeft. 

 Wanneer de bepalingen met betrekking tot digitale betekening en toezending van 

gerechtelijke mededelingen in werking treden, zien wij nog twee punten waarop wetswijziging 

noodzakelijk is. In de eerste plaats moet de suggestie worden weggenomen dat toezending van 

informatieproducten langs digitale weg uitsluitend toegelaten is wanneer dat expliciet is bepaald in 

de bepaling waarin de toezendingsverplichting wordt geregeld. In de tweede plaats moet duidelijk 

worden dat de verstrekking van informatieproducten, waaronder (afschriften van) gerechtelijke 

mededelingen tussen verschillende overheidsfunctionarissen toegestaan is langs digitale weg. 

 

Het is voor een toekomstbestendig en techniekonafhankelijk Wetboek van Strafvordering 

noodzakelijk dat de zittingsrechter bij zijn bewijsbeslissing niet langer gebonden is aan een limitatieve 

lijst van wettige bewijsmiddelen. Daartoe dient de bewijsregeling ingrijpend te worden gewijzigd. De 

opsomming van wettige bewijsmiddelen in artikel 339 Sv kan vervallen. Sommige voorwaarden 

waaronder bewijsmateriaal aan het bewijs mag meewerken, kunnen worden omgevormd tot 

bewijsverboden. Zou de wetgever besluiten om vast te houden aan gebondenheid aan wettige 

bewijsmiddelen, dan is het noodzakelijk om de lijst van wettige bewijsmiddelen uit te breiden, 

teneinde te bewerkstelligen dat digitale bewijsmiddelen kunnen bijdragen aan het bewijs zonder dat 

deze hoeven te worden getoond ter zitting en zonder dat deze hoeven te omgevormd tot geschriften. 

In dat geval is het noodzakelijk om het bewijsmiddel ‘schriftelijke bescheiden’ te herformuleren tot 

‘geschriften’, om buiten twijfel te stellen dat ook digitale geschriften onder dit bewijsmiddel kunnen 

vallen. Ten slotte menen wij dat het van belang blijft om bewijsmateriaal ter zitting aan te orde te 

stellen. Het onmiddellijkheidsbeginsel moet dus behouden worden. 
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9.3 Aanbevelingen 

 

Investeer in cultuur 

Ondanks de brede consensus over de noodzaak van digitalisering van de strafvordering en allerlei 

digitaliseringsinitiatieven, die soms leiden tot pilots of proeftuinen, verloopt het digitaliseringsproces 

niet in het tempo dat wenselijk wordt geacht. Daarvoor kunnen verschillende oorzaken worden 

aangewezen. Het blijkt in het bijzonder zeer lastig om ketenpartners zover te krijgen dat zij informatie 

elektronisch uitwisselen. Daardoor blijven dossiers ‘rondgepompt’ worden in fysieke vorm. De 

oorzaken daarvan zijn gelegen in cultuurverschillen, het ontbreken van een duidelijke regiefunctie, 

verschillen in de wijze waarop de ketenpartners met digitale informatie wensen om te gaan en ICT-

systemen die soms verouderd zijn en niet goed aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Om 

verdergaande digitalisering succesvol te maken is het essentieel dat wordt geïnvesteerd in de 

onderlinge relaties binnen de strafrechtketen. Wanneer dat niet gebeurt, is de kans dat in 2033 alle 

ketenpartners succesvol gebruik maken van een Centrale Voorziening Strafvordering en daarbij 

dezelfde informatieproducten raadplegen die op één centrale plaats zijn opgeslagen, uitermate klein. 

Wij bevelen daarom aan om een onderzoek te laten uitvoeren naar de redenen waarom gezamenlijke 

initiatieven niet goed van de grond komen. 

 

2. Leg de verantwoordelijkheid voor de Centrale Voorziening Strafvordering en de 

Informatieproducten server bij de Minister van Justitie en Veiligheid 

 

Wij hebben voorgesteld om alle ketenpartners te laten werken in één informatiesysteem dat wij met 

de term Centrale Voorziening Strafvordering (CVS) hebben aangeduid. Ook hebben wij voorgesteld 

om alle (digitale) informatieproducten op één centrale plaats, die wij als Informatieproducten Server 

(IPS) aanduiden, op te slaan. Gezien de hiervoor genoemde cultuurverschillen, is de kans dat CVS en 

IPS tot stand komen, aanzienlijk groter wanneer de verantwoordelijkheid voor de inrichting van het 

systeem niet wordt gelegd bij degenen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, maar 

bij de instantie die verantwoordelijk is voor de hele strafvordering: de Minister van Justitie en 

Veiligheid. Uiteraard is het van zeer groot belang dat alle wensen en behoeften van de ketenpartners 

goed in kaart worden gebracht en zoveel mogelijk worden gehonoreerd. Er moet echter één instantie 

zijn die knopen kan doorhakken wanneer de ketenpartners er niet uitkomen. Wij hebben als 

tegenargument gehoord dat de rechtspraak hierdoor zijn onafhankelijkheid zou verliezen. Wij zijn 

hierdoor niet overtuigd. De CVS is primair een verzameling informatieproducten. De wijze waarop 

rechters daarmee werken om hun functie (in onafhankelijkheid) te kunnen uitoefenen, staat daar los 

van. 

 

Creëer één wet met betrekking tot de verwerking van politiële en strafvorderlijke persoonsgegevens  

In 2014 schreef de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer dat hij overwoog om de 

Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens samen te voegen tot één wet, 

‘als dat dienstig zou zijn voor de noodzakelijke samenhang en afstemming’.364 Die ene wet is nog niet 

tot stand gekomen. Het verdient wat ons betreft aanbeveling om inderdaad één wet tot stand te 

brengen die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens door alle ketenpartners in de 

strafvordering. Het is op dit moment zeer lastig om te bepalen welke regels uit welke wet op welke 

                                                           
364 Kamerstukken II 2013/14, 33842, 2, p. 3. 
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soort informatie van toepassing zijn. Wanneer in de Centrale Voorziening Strafvordering wordt 

gewerkt, worden gegevens op één centrale plaats opgeslagen en kunnen deze in beginsel worden 

geraadpleegd met behulp van iedere computer met een (beveiligde) internetverbinding. Omdat 

verschillende ketenpartners documenten zullen kunnen uploaden en raadplegen, verdient het ook 

tegen deze achtergrond aanbeveling om één wet tot stand te brengen die betrekking heeft op de 

verwerking van persoonsgegevens in de gehele strafrechtketen. 

 

Neem in het nieuwe wetboek algemene bepalingen op met betrekking tot de voorwaarden waaraan 

proceshandelingen en besluiten moeten voldoen  

In het huidige Wetboek van Strafvordering wordt ten aanzien van veel proceshandelingen en besluiten 

voorgeschreven aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. Deze worden per type handeling of 

besluit bepaald. Ten aanzien van veel (soms soortgelijke) proceshandelingen en besluiten bevat het 

wetboek echter geen voorwaarden. In het bijzonder kan hierbij worden gedacht aan vorderingen, 

machtigingen en bevelen.365 Daarbij gaat het dikwijls om besluiten die diep kunnen ingrijpen in het 

leven van de desbetreffende persoon en waarbij het in de praktijk gebruikelijk is dat deze bijvoorbeeld 

worden ondertekend en gedagtekend. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de machtiging 

van de rechter-commissaris om een BOB-bevoegdheid toe te passen. Wij bevelen aan om generieke 

bepalingen in het wetboek op te nemen waarin de voorwaarden worden bepaald waaraan 

proceshandelingen en besluiten moeten voldoen. Zo zou kunnen worden bepaald dat alle beslissingen 

van rechters op schrift moeten worden gesteld en moeten worden ondertekend, gedagtekend en 

gemotiveerd. Wanneer dat wordt gedaan, hoeft niet ten aanzien van ieder type processtuk 

afzonderlijk te worden bepaald aan welke voorwaarden het moet voldoen, met het risico dat bij 

bepaalde soorten processtukken ten onrechte geen voorwaarden worden gesteld. Wordt ten aanzien 

van bepaalde proceshandelingen of besluiten een afwijkende regeling wenselijk geacht, bijvoorbeeld 

doordat in een bepaalde situatie een mondelinge machtiging volstaat, dan zou dat in de 

desbetreffende bepaling kunnen worden opgenomen. 

 

Neem in het nieuwe wetboek een algemene bepaling op met betrekking tot de voeging van stukken in 

het procesdossier 

In het huidige Wetboek van Strafvordering wordt op diverse plaatsen bepaald dat bepaalde stukken 

bij de processtukken moeten worden gevoegd. Ten aanzien van de meeste stukken is dit echter niet 

bepaald. Specifieke bepalingen op dit punt kunnen worden gemist. Er kan worden volstaan met één 

algemene bepaling die voorschrijft dat alle processtukken moeten worden toegevoegd aan het 

procesdossier. 

 

  

                                                           
365 Het gaat om processen-verbaal, vorderingen, (schriftelijke) verzoeken, machtigingen, bevelen en andere 
beslissingen (beschikking, vonnis, arrest), volmachten, klaagschriften, gerechtelijke mededelingen zoals 
oproepingen en dagvaardingen, aktes, de instelling van rechtsmiddelen, het indienen van schrifturen en mogelijk 
nog andere processtukken. 
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Samenvatting 
 

 

Inleiding 

 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat onderzoekers van de Vrije Universiteit in 

opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum hebben uitgevoerd aan de 

hand van de volgende centrale onderzoeksvraag: 

 

Welke aanpassingen van de strafvorderlijke wetgeving zijn noodzakelijk om de verwerking en 

kennisneming van digitale informatieproducten en de daarop gebaseerde besluitvorming in de 

toekomst mogelijk te maken? 

 

Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de modernisering van het Wetboek van 

Strafvordering. De strafvordering wordt steeds meer gedigitaliseerd. Informatie komt vaker in digitale 

vorm beschikbaar en de werkprocessen worden digitaler. Het wordt wenselijk geacht om verdergaand 

te digitaliseren. Het gemoderniseerde wetboek zou daarvoor geen obstakels moeten bevatten. De 

Minister van Justitie en Veiligheid heeft zich op het standpunt gesteld dat het wetboek zoveel mogelijk 

techniekonafhankelijk zou moeten zijn. De vraag die in dit onderzoek is beantwoord, is de vraag of het 

huidige Wetboek van Strafvordering dergelijke obstakels bevat en, wanneer dit het geval is, op welke 

wijze deze zouden kunnen worden weggenomen. Daarbij zijn niet alle aspecten van de strafvordering 

onderzocht. Als vertrekpunt is gekozen dat informatie beschikbaar komt in de strafvordering. Dat 

betekent dat bijvoorbeeld de normering van opsporingsbevoegdheden buiten beschouwing is 

gebleven. Er zijn drie hoofdthema’s onderzocht: (1) de vorm waarin informatie digitaal wordt 

vastgelegd, (2) de wijze waarop digitale informatie wordt verwerkt en waarop daarvan kan worden 

kennisgenomen en (3) het gebruik van digitaal beschikbare informatie als bewijsmiddel. 

 In dit rapport worden de termen informatie, informatieproduct en bronmateriaal gebruikt. 

‘Informatie’ bestaat uit gegevens, waaraan een bepaalde betekenis kan worden gegeven. Een 

‘informatieproduct’ is de aanduiding van de vorm waarin informatie kan worden vastgelegd en 

worden geraadpleegd, bijvoorbeeld een papieren document, een video of een digitaal bestand. De 

term ‘bronmateriaal’ wordt gebruikt ter aanduiding van het informatieproduct waarop een proces-

verbaal of een deskundigenverslag is gebaseerd, zoals een partij drugs of videobeelden.  

 Als toekomstperspectief is het jaar 2033 gekozen. Ten aanzien van verschillende deelthema’s 

is een toekomstscenario beschreven dat realistisch wordt geacht. Het scenario is voornamelijk 

gebaseerd op de huidige stand van de techniek. Het scenario is mede tot ontwikkeling gekomen op 

grond van de interviews die zijn afgenomen met personen uit diverse organisaties en beroepsgroepen. 

Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn zes deelvragen beantwoord. Deze 

zullen hierna worden besproken. 

 Het onderzoek is uitgevoerd door literatuur, parlementaire stukken, beleidsdocumenten en 

jurisprudentie te bestuderen en door interviews af te nemen. Wij hebben gesproken met een rechter, 

een rechter-commissaris, een medewerker van een strafgriffie, een advocaat, twee medewerkers van 

Slachtofferhulp Nederland, drie deskundigen op het gebied van informatietechnologie, vijf 

medewerkers van het openbaar ministerie, waaronder drie officieren van justitie, en negen 

medewerkers van verschillende onderdelen van de politie. 
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Deelvraag 1: Wat is de stand van zaken van de digitalisering met betrekking tot de totstandkoming, 

  verwerking en kennisneming van digitale informatieproducten in de strafvordering? 

 

Deze deelvraag wordt behandeld in hoofdstuk 2. De term digitalisering heeft twee betekenissen. In 

de eerste plaats betreft deze term de omzetting van niet-digitaal materiaal naar een digitaal formaat. 

In de tweede plaats wordt de term digitalisering gebruikt ter aanduiding van de ontwikkeling dat 

verwerkingen van informatieproducten worden ondersteund en kan worden uitgevoerd door 

computers. 

Informatieproducten, waaronder processen-verbaal, komen in toenemende mate in digitale 

vorm – digital born of gedigitaliseerd – ter beschikking. Ook worden de werkprocessen steeds 

digitaler. Procesdossiers zijn al in 90% van de zaken digitaal. Daarbij moet worden opgemerkt dat 

digitale procesdossiers doorgaans tot stand komen doordat informatieproducten (herhaaldelijk) 

worden gedigitaliseerd. Dat gebeurt ook wanneer informatieproducten al in digitale vorm beschikbaar 

zijn. Digitale dossiers en digitale informatieproducten worden niet op één centrale plaats opgeslagen. 

Deze worden ter beschikking gesteld aan bij de strafvordering betrokken personen doordat deze 

worden toegestuurd.  

De ketenpartners in de strafvordering maken nog niet in ruime mate gebruik maken van 

gezamenlijke systemen. Er zijn wel projecten gaande waarmee beoogd wordt een werkproces te 

realiseren waarbij in de strafrechtketen dossiers en informatieproducten op elektronische wijze 

onderling kunnen worden gedeeld, uitgewisseld, verwerkt en geraadpleegd. Er is wetgeving tot stand 

gekomen die verdere digitalisering van de strafvordering mogelijk maakt. Daarbij kan worden gedacht 

aan het langs digitale weg verrichten van proceshandelingen – zoals het indienen van verzoeken – en 

het digitaal betekenen of toezenden van gerechtelijke mededelingen. 

 De digitalisering van de strafvordering is al enkele decennia gaande, maar verloopt uitermate 

stroperig, vooral vanwege cultuurverschillen en niet op elkaar aansluitende systemen. Het is belangrijk 

dat zo snel mogelijk een einde wordt gemaakt aan het rondsturen van papieren documenten en aan 

het digitaliseren van documenten die reeds digitaal bestaan. De urgentie van verdergaande 

digitalisering wordt breed gevoeld binnen de ketenpartners. Efficiëntie, kwaliteitsverbetering, 

tijdsbesparing en verlichting van administratieve lasten zijn belangrijke argumenten om de 

digitalisering hoge prioriteit te geven. 

 

Deelvraag 2: Welke fundamentele rechten, strafvorderlijke beginselen en belangen moeten in acht 

worden genomen bij de totstandkoming, verwerking en kennisneming van digitale 

informatieproducten? 

 

Deze deelvraag wordt behandeld in hoofdstuk 3. Bij dossiervorming en kennisneming van stukken is 

sprake van verwerking van persoonsgegevens. Wanneer dat gebeurt door politie en justitie, moet 

worden voldaan aan de ‘Richtlijn 2016/680 inzake de verwerking van persoonsgegevens door politie 

en justitie’, die is geïmplementeerd in de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en 

strafvorderlijke gegevens (Wjsg). In deze wetten wordt onder andere bepaald welke gegevens mogen 

worden verwerkt en wie daarvoor verantwoordelijk is. Ten aanzien van de verstrekking van gegevens 

is relevant dat sommige procesdeelnemers het recht hebben om kennis te nemen van stukken. Dat 

recht vloeit ten aanzien van de verdachte voort uit het recht op een eerlijk proces (art. 6 EVRM). EU-

regels brengen mee dat ook slachtoffers het recht hebben om te worden geïnformeerd over de 

strafzaak. 
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 Niet alleen met rechten, maar ook met strafvorderlijke beginselen, vereisten en belangen 

moet rekening worden gehouden bij de (verdergaande) digitalisering van de strafvordering. Hierbij 

kan worden gedacht aan het legaliteitsbeginsel, het belang van transparantie en toetsbaarheid van 

overheidsoptreden, het onmiddellijkheidsbeginsel, het beginsel van externe openbaarheid, het 

belang van een voortvarende afhandeling van strafzaken en het beginsel van zorgvuldige 

besluitvorming. 

Ook informatietechnische beginselen moeten in acht worden genomen: opgeslagen gegevens 

moeten correct en volledig zijn, de context waarbinnen informatie relevant is moet worden 

vastgelegd, er moet – voor zover mogelijk en noodzakelijk – met zekerheid kunnen worden bepaald 

wie de auteur of verzender van een bepaald informatieproduct is, informatie moet duurzaam 

beschikbaar zijn en informatiesystemen moeten worden ingericht in overeenstemming met de bij wet 

gestelde voorwaarden. 

 Ten slotte hebben wij nog enkele andere belangen geïdentificeerd die niet zouden moeten 

worden veronachtzaamd bij de verdergaande digitalisering: een duidelijke en logische toedeling van 

verantwoordelijkheid voor de verwerking van digitale informatieproducten, het belang van een 

efficiënte inzet van capaciteit, duurzaamheid en – uitermate belangrijk – een inrichting van 

informatiesystemen die zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de gebruikers van het systeem. 

 

Deelvraag 3: Welke typen digitale informatieproducten zijn in 2019 en in de toekomst beschikbaar? 

 

Deze deelvraag wordt behandeld in hoofdstuk 4. Er kunnen gedigitaliseerde en digitaal gecreëerde (of 

digital born) informatieproducten worden onderscheiden. Wanneer informatieproducten digitaal tot 

stand komen, wordt gesproken van digital born informatieproducten. Het is ook mogelijk – en dat 

komt in de huidige praktijk op grote schaal voor – dat een origineel papieren document wordt 

gedigitaliseerd doordat er een scan van wordt gemaakt. Ten aanzien van documenten die moeten 

worden ondertekend, zoals processen-verbaal, is een randvoorwaarde om met digital born 

informatieproducten te kunnen werken dat gebruik kan worden gemaakt van een elektronische 

handtekening. Ondertekening met een elektronische handtekening is op grond van artikel 138e en 

138f Sv toegelaten. Ondertussen worden processen-verbaal op beperkte schaal ondertekend met een 

elektronische handtekening. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zowel tablethandtekeningen als 

elektronische handtekeningen die geen overeenkomst meer vertonen met ‘natte’ handtekeningen. 

De Rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat op deze manier ondertekende processen-verbaal deze 

in overeenstemming zijn met de wettelijke regels. 

In de toekomst zullen nieuwe technologieën worden ontwikkeld. Dat zal bronmateriaal in 

nieuwe bestandsformaten kunnen opleveren. Wij vermoeden echter dat de ‘nieuwe’ 

informatieproducten niet wezenlijk in vorm zullen verschillen van de informatieproducten die in 2019 

beschikbaar komen. 

 

Deelvraag 4: Hoe vindt strafvorderlijke dossiervorming plaats en hoe wordt kennis genomen van 

informatieproducten die voor de strafvordering relevant zijn in 2019 en in de 

toekomst? 

 

Deze deelvraag wordt behandeld in hoofdstuk 5. De basis voor procesdossiers is in de huidige praktijk 

een verzameling van papieren documenten, voornamelijk processen-verbaal. Dat is ook het geval 

wanneer met een digitaal procesdossier wordt gewerkt, dat meestal bestaat uit een verzameling 
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gedigitaliseerde (papieren) documenten. De papieren originele dossiers worden doorgestuurd van 

bijvoorbeeld de politie naar het openbaar ministerie en van de rechtbank naar het gerechtshof en 

worden steeds opnieuw gedigitaliseerd. De verschillende ketenpartners in de strafrechtketen maken 

gebruik van hun eigen informatiesystemen. In toenemende mate worden informatieproducten wel 

digitaal uitgewisseld.  

 Stukken die redelijkerwijs relevant moeten worden geacht voor de beslissing door de rechter, 

moeten in beginsel als processtuk worden aangemerkt en in het procesdossier worden gevoegd. Uit 

de jurisprudentie van de Hoge Raad kan worden afgeleid dat informatieproducten die wij als 

bronmateriaal aanmerken, in beginsel geen onderdeel uitmaken van het procesdossier. De 

verdediging heeft het recht om kennis te nemen van de processtukken. Wanneer een stuk geen 

processtuk is, kunnen de beginselen van een goede procesorde meebrengen dat de verdediging er 

toch kennis van moet kunnen nemen. Praktisch vindt kennisneming van processtukken door 

advocaten en slachtoffers steeds vaker plaats via een webportaal. Bij de Hoge Raad kunnen advocaten 

ook proceshandelingen verrichten via een webportaal. Bij andere instanties is dat nog niet mogelijk. 

Bij wet is geregeld dat gerechtelijke mededelingen digitaal kunnen worden betekend dan wel 

toegezonden, maar deze wet is nog niet in werking getreden. 

 

In onze toekomstvisie worden alle informatieproducten op een Informatieproducten Server (IPS) 

worden geplaatst. Personen die daartoe geautoriseerd zijn, kunnen informatieproducten raadplegen 

via links. De ketenpartners werken met eigen informatiesystemen wanneer dat voor hun 

taakuitoefening wenselijk wordt geacht. Naast deze informatiesystemen wordt ten behoeve van de 

dossiervorming en ter ondersteuning van het digitaal verrichten van proceshandelingen en van 

beslissingen, een informatiesysteem tot stand gebracht waarmee alle ketenpartners werken. Wij 

duiden dit systeem aan als de Centrale Voorziening Strafvordering (CVS). In dit systeem worden 

dossiers tot stand gebracht en beheerd. Anders dan in de huidige praktijk, bestaat van dossiers, die 

op zichzelf dynamisch zijn – er kan gedurende de strafvorderlijke procedure immers informatie aan 

worden toegevoegd en uit worden verwijderd – op één moment nog uitsluitend één 

verschijningsvorm. Dossiers worden dus niet langer rondgestuurd. 

Technisch gezien bestaat een dossier uit een verzameling links naar informatieproducten in 

IPS. Er worden opsporingsdossiers en procesdossiers aangelegd. Het opsporingsdossier wordt 

gebruikt om de resultaten van lopend onderzoek te verzamelen. Het procesdossier wordt gebruikt om 

een strafzaak af te doen. Het procesdossier bestaat uit processtukken. De term processtukken wordt 

ruimer opgevat dan naar huidig recht het geval is. Daaronder vallen alle informatieproducten die 

relevant zijn voor de beoordeling van de strafzaak, waaronder in beginsel ook het bronmateriaal 

waarop processen-verbaal en deskundigenverslagen zijn gebaseerd.  

 De ketenpartners nemen kennis van het procesdossier doordat zij in CVS kunnen inloggen en 

informatieproducten kunnen raadplegen wanneer zij daartoe zijn geautoriseerd. Anderen, waaronder 

de verdachte, slachtoffers, getuigen en hun advocaten, nemen kennis van het procesdossier via een 

webportaal. Er is één webportaal waarop al deze personen kunnen inloggen. Via dit webportaal 

worden niet alleen processtukken ter beschikking gesteld, maar worden ook gerechtelijke 

mededelingen betekend of toegezonden. Ook wordt het portaal gebruikt om proceshandelingen te 

verrichten. Alle proceshandelingen, zoals het doen van een getuigenverzoek en het instellen van een 

rechtsmiddel, worden gedaan via het webportaal. Bij de Centrale Voorziening Strafvordering werken 

dossiervormers, die ervoor zorgen dat digitaal verrichte proceshandelingen (digitaal) bij de 
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desbetreffende beslisser terecht komen. Wanneer de beslisser een beslissing heeft genomen, wordt 

deze via het webportaal bekendgemaakt aan de persoon die de proceshandeling heeft verricht. 

 

Deelvraag 5: Onder welke voorwaarden mag de strafrechter in 2019 en in de toekomst 

informatieproducten gebruiken als bewijsmiddelen? 

 

Deze deelvraag wordt behandeld in hoofdstuk 6. Het is nu niet steeds duidelijk onder welk 

bewijsmiddel bepaald digitaal materiaal zou moeten vallen. Het gebruik als bewijsmiddel van digitaal 

(in het bijzonder ook digital born) bewijsmateriaal dat geen geschrift is, is op grond van de huidige 

wettelijke regeling is bovendien nodeloos omslachtig, omdat het alleen via de eigen waarneming van 

de rechter of als bijlage bij een proces-verbaal aan het bewijs kan meewerken. Het is daarom 

noodzakelijk om de bewijsregeling aan te passen. Het toevoegen van een of meer extra 

bewijsmiddelen in de lijst van bewijsmiddelen waaruit de rechter moet putten, is geen goede 

oplossing. Het is niet mogelijk gebleken om bewijsmiddelen zodanig te formuleren dat al het digitale 

bewijsmateriaal eronder valt zonder dat de regeling complex wordt. Het toevoegen van een extra 

categorie bewijsmiddelen, zal voorts slechts een tijdelijke oplossing zijn. Nieuwe technologische 

ontwikkelingen zullen de invoering van nieuwe categorieën bewijsmiddelen naar verwachting 

noodzakelijk maken. Het uitgangspunt van een techniekonafhankelijk wetboek is echter juist dat het 

wetboek bestand is tegen nieuwe ontwikkelingen. Ten slotte is de categorisering van de wettige 

bewijsmiddelen in belangrijke mate gebaseerd op de vorm waarin de rechter kennis neemt van het 

bewijsmateriaal. Bij een techniekonafhankelijk wetboek past dat niet de vorm, maar de inhoud van 

het bewijsmateriaal centraal staat. Wij concluderen daarom dat het noodzakelijk is om strafrechters 

niet langer te beperken met een lijst van bewijsmiddelen. 

 Het is niet noodzakelijk om het formele onmiddellijkheidsbeginsel te verlaten. Wij bevelen wel 

aan om de regel dat niet-voorgehouden materiaal moet worden uitgesloten om mee te werken aan 

de rechterlijke beslissing, in het Wetboek van Strafvordering te nuanceren: dat is alleen het geval 

wanneer de verdachte door dat gebruik in zijn belangen zou worden geschaad. 

 

Deelvraag 6: Welke digitale informatieproducten zou een strafzaak in de toekomst kunnen 

opleveren, hoe worden deze verwerkt en op welke wijze zou daarvan kennis kunnen 

worden genomen door de bij de strafvordering betrokken personen? 

 

Deze deelvraag wordt behandeld in hoofdstuk 7. De beantwoording van de vraag bestaat uit een 

beschrijving van een fictieve strafzaak die zich in 2033 zou kunnen afspelen. Er wordt aangegeven op 

welke wijze de opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging verlopen, welke soorten 

informatieproducten daarbij tot stand komen, op welke wijze deze informatieproducten worden 

verwerkt, op welke wijze ervan kan worden kennisgenomen en op welke wijze deze 

informatieproducten gebruikt kunnen worden als bewijsmiddel. 

 

Beantwoording van de centrale onderzoeksvraag: de noodzakelijkheid van aanpassing van het 

Wetboek van Strafvordering 

 

In hoofdstuk 8 wordt de centrale onderzoeksvraag beantwoord. De huidige strafvorderlijke wetgeving 

bevat sinds de invoering van de Wet digitale processtukken Strafvordering weinig belemmeringen 

voor verdergaande digitalisering. Het Wetboek van Strafvordering is grotendeels 
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techniekonafhankelijk geformuleerd. Processtukken mogen digital born zijn, waarbij van belang is dat 

de wet toelaat dat een elektronische handtekening wordt geplaatst. De artikelen 138e en 138f Sv zijn 

echter niet helemaal duidelijk ten aanzien van de vraag of dit geldt ten aanzien van alle soorten 

stukken. Het is voor de verdergaande digitalisering belangrijk dat er geen misverstand over kan 

bestaan dat in alle gevallen waarin een stuk wordt ondertekend, een elektronische handtekening mag 

worden geplaatst. Om het wetboek techniekonafhankelijk te houden, zou in een algemene maatregel 

van bestuur kunnen worden bepaald dat stukken met een elektronische handtekening mogen worden 

ondertekend en aan welke eisen deze elektronische handtekening dan moet voldoen. Ten aanzien van 

waarmerking van stukken geldt hetzelfde.  

 Het is niet noodzakelijk om de termen ‘stukken’, ‘processtukken’, ‘geschriften’ en ‘proces-

verbaal’ te vervangen door andere termen, omdat deze zo kunnen worden uitgelegd dat ook digitale 

informatieproducten daaronder kunnen worden begrepen, wat in de huidige praktijk ook al gebeurt. 

Wel bevelen wij aan om de term ‘bescheiden’ te vervangen door ‘geschriften’, omdat met term 

‘bescheiden’ in het normale spraakgebruik op papieren documenten wordt gedoeld. De wet bevat op 

enkele plaatsen (art. 175 lid 1 en 204 Sv) sterk verouderde bepalingen die alleen van toepassing 

kunnen zijn ten aanzien van papieren informatieproducten. Het is noodzakelijk dat deze worden 

gemoderniseerd. De soms gebruikte term ‘aanhechten’ kan ook in een digitale context worden 

gebruikt. 

 Ten aanzien van digitale processtukken bepaalt artikel 149a lid 3 Sv dat de integriteit ervan 

moet kunnen worden vastgesteld doordat iedere wijziging ervan kan worden vastgesteld. Deze eis 

lijkt te impliceren dat bijvoorbeeld een e-mailbericht dat in een pdf-bestand is opgenomen, niet als 

processtuk mag dienen, omdat geen garantie bestaat dat het pdf-bestand overeenkomt met de 

oorspronkelijke e-mail. Dat zal niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest en het is onwenselijk 

als dit type potentieel bewijsmateriaal wordt uitgesloten om aan het bewijs mee te werken. Het is 

noodzakelijk om het wetboek zodanig te wijzigen dat dit type materiaal als digitaal processtuk 

juridisch toelaatbaar wordt. 

 

Het werken met een digitaal procesdossier dat bestaat uit digitale documenten die op één centrale 

plaats zijn opgeslagen, is al grotendeels mogelijk op grond van het huidige Wetboek van 

Strafvordering. Dat is anders wanneer een rechtsmiddel wordt ingesteld. In dat geval moet de griffier 

van het gerecht het procesdossier een ander gerecht sturen (art. 409 lid 1 en 434 lid 1 Sv). In geval 

van een volledig digitaal werkproces kan worden volstaan met een notificatie dat een rechtsmiddel is 

ingesteld. Wij achten de termen ‘zenden’ en ‘toezenden’ verder niet bruikbaar ingeval gerechtelijke 

mededelingen digitaal worden betekend of ter beschikking worden gesteld, omdat deze 

mededelingen feitelijk niet worden toegezonden, maar de desbetreffende persoon in de gelegenheid 

wordt gesteld om er kennis van te nemen.  

De regeling van de processtukken is niet duidelijk. Het is noodzakelijk dat in het Wetboek van 

Strafvordering een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen stukken of processtukken enerzijds 

en het procesdossier anderzijds. In het wetboek moet een bepaling worden opgenomen die duidelijk 

maakt wat onder een procesdossier wordt verstaan. Daarbij moet ook worden bepaald wie voor de 

samenstelling daarvan in welke fase van de strafvordering verantwoordelijk is. Op dit moment is dat 

alleen ten aanzien van het opsporingsonderzoek duidelijk. Ook moet ondubbelzinnig worden bepaald 

op grond van welk criterium een stuk als processtuk moet worden aangemerkt. Is een stuk een 

processtuk omdat het stuk aan bepaalde voorwaarden voldoet of omdat de officier van justitie het in 

het procesdossier heeft gevoegd? 
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 Het is noodzakelijk dat artikel 149a lid 2 Sv wordt gewijzigd. Volgens deze bepaling zijn de 

processtukken ‘alle stukken die voor de ter terechtzitting door de rechter te nemen beslissingen 

redelijkerwijs van belang kunnen zijn’. De woorden ‘ter terechtzitting’ zijn niet gelukkig gekozen. 

Stukken die als processtuk moeten worden aangemerkt, zijn over het algemeen immers niet relevant 

voor beslissingen die de rechter ter terechtzitting neemt, maar voor beslissingen die hij na sluiting van 

het onderzoek ter terechtzitting neemt. Het procesdossier kan bovendien niet alleen van belang zijn 

voor de ter terechtzitting te nemen beslissingen, maar ook voor andersoortige beslissingen, zoals 

beslissingen in raadkamer, beslissingen die de rechter-commissaris neemt en de beslissing een 

strafbeschikking uit te vaardigen.  

In ons toekomstscenario wordt bronmateriaal in beginsel als processtuk aangemerkt, voor 

zover dat materiaal voldoet aan het relevantiecriterium. Op grond van het huidige recht is dit over het 

algemeen niet het geval. Wij achten het wenselijk dat alle procesdeelnemers, zonder daarom te 

hoeven verzoeken, kennis kunnen nemen van het bronmateriaal dat ten grondslag ligt aan processen-

verbaal en deskundigenverslagen. Een ruimere toepassing zou kunnen worden bewerkstelligd door in 

een algemene maatregel van bestuur (of de toelichting daarbij) uit te werken welke typen stukken op 

grond van het relevantiecriterium processtukken moeten zijn. Wij menen overigens dat het belangrijk 

blijft dat bronmateriaal wordt beschreven en geanalyseerd door opsporingsambtenaren of (andere) 

deskundigen. Het komt ons niet wenselijk voor om een opname van bijvoorbeeld een getuigenverhoor 

in de plaats te stellen van een proces-verbaal van dat verhoor. Zou de wetgever dat wel wenselijk 

achten, dan zou in de wet kunnen worden bepaald dat van bepaalde gebeurtenissen verslag moet 

worden gelegd. Dat zou dan zowel audio(visueel) kunnen worden gedaan als in een proces-verbaal.  

Wanneer ten aanzien van een bepaalde proceshandeling is aangegeven dat deze mag worden 

verricht langs elektronische weg, mag deze naar huidig recht digitaal worden verricht, maar alleen 

wanneer daarvoor bij algemene maatregel van bestuur een specifieke voorziening is aangewezen. Het 

is noodzakelijk om de strafvorderlijke wetgeving aan te passen, omdat deze zo kan worden opgevat 

dat bijvoorbeeld een verdachte geen verzoeken per e-mail mag sturen, aangezien ten aanzien van 

verzoeken in artikel 36e Sv is bepaald dat deze mogen worden verricht langs elektronische weg, terwijl 

hiervoor nog geen voorziening is aangewezen. 

Verder is de regeling van het verrichten van proceshandelingen langs elektronische weg 

beperkt tot proceshandelingen door verdachten of slachtoffers. Het is noodzakelijk dat in het 

Wetboek van Strafvordering expliciet wordt bepaald dat proceshandelingen in het algemeen langs 

elektronische weg mogen worden gedaan.  

 

In het Wetboek van Strafvordering is het recht op kennisneming van (proces)stukken 

techniekonafhankelijk geregeld. Ten aanzien van webportalen waarin (proces)stukken kunnen 

worden geraadpleegd, zoals het al operationele Advocatenportaal en Slachtofferportaal, ontbreekt 

echter een wettelijke regeling. Omdat hier sprake is van privacygevoelige informatieproducten, zijn 

wij van opvatting dat het noodzakelijk is dat ook ten aanzien van een webportaal waarin alleen kennis 

kan worden genomen van informatieproducten, wettelijke waarborgen worden gesteld. In het 

webportaal van de toekomst kan in één portaal kennis worden genomen van informatieproducten én 

kunnen in dat zelfde portaal informatieproducten worden geüpload. De regels daaromtrent zouden 

moeten worden neergelegd in een algemene maatregel van bestuur. 

 Van veel processtukken moet de verdediging een afschrift kunnen krijgen. De term ‘afschrift’ 

past voldoende bij de door ons geschetste digitale werkwijze. In artikel 126a Sv is bepaald dat een 

afschrift van een machtiging tot het uitvoeren van een strafrechtelijk financieel onderzoek moet 
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worden getoond. Wanneer bij een digitale werkwijze met de smartphone wordt ingelogd in een 

informatiesysteem waarin de originele (digital born) machtiging is opgenomen, is geen sprake van een 

afschrift dat wordt getoond, maar van het origineel. De wettelijke bepaling moet daarom 

techniekonafhankelijker worden geformuleerd. 

 In artikel 32 Sv wordt aangegeven dat de verdachte afschrift kan krijgen van stukken ‘ten 

parkette of ter griffie’. Bij het digitaal ter beschikking stellen van stukken door middel van een 

webportaal of per e-mail is een plaatsbepaling overbodig en nodeloos beperkend. Ook bij een 

‘papieren werkwijze’ is het overigens niet essentieel om een plaats te bepalen. Het ter hand stellen 

van een afschrift (art. 126a lid 4 Sv) is ten slotte weinig techniekonafhankelijk, omdat met deze term 

lijkt te zijn bedoeld dat een afschrift fysiek ter beschikking wordt gesteld.  

 In de toekomst zullen gerechtelijke mededelingen, zoals dagvaardingen, oproepingen en 

rechterlijke beslissingen, in beginsel langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld via een 

webportaal. Het huidige Wetboek van Strafvordering sluit betekening of uitreiking van stukken langs 

elektronische weg niet uit. Wanneer de ‘Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke 

beslissingen’ geheel in werking zal zijn getreden, zal het Wetboek van Strafvordering bepalen bevatten 

die specifiek betrekking hebben op de digitale betekening van gerechtelijke mededelingen. Dit leidt 

tot een wetboek dat minder techniekonafhankelijk geformuleerd is dan mogelijk zou zijn, omdat 

steeds ten aanzien van specifieke handelingen wordt aangegeven dat deze op digitale wijze kunnen 

worden verricht. Wij achten het daarom noodzakelijk om de desbetreffende regeling te wijzigen. Wij 

zien in dit verband nog twee andere punten waarop wetswijziging noodzakelijk is. In de eerste plaats 

moet de suggestie worden weggenomen dat toezending van informatieproducten langs digitale weg 

uitsluitend toegelaten is wanneer dat expliciet is bepaald in de bepaling waarin de 

toezendingsverplichting wordt geregeld. In de tweede plaats moet duidelijk worden dat de 

verstrekking van informatieproducten, waaronder (afschriften van) gerechtelijke mededelingen 

tussen verschillende overheidsfunctionarissen, is toegestaan langs digitale weg. 

 

Om een techniekonafhankelijk wetboek te creëren, is het noodzakelijk om de regels die specifiek 

betrekking hebben op digitale aspecten, neer te leggen in een algemene maatregel van bestuur. 

Daarin kunnen regels worden gesteld ten aanzien van het digitale procesdossier. Het gaat hier in ieder 

geval om de technische eisen die aan het systeem worden gesteld, de personen die bevoegd zijn om 

kennis te nemen van informatieproducten en om daaraan stukken toe te voegen, de wijze waarop 

toegang kan worden verkregen tot het systeem en de verantwoordelijkheid voor het systeem. Daarin 

kan ook worden bepaald dat en op welke wijze proceshandelingen langs elektronische weg mogen 

worden verricht. Wat ons betreft worden  alle aspecten van de strafvordering die betrekking hebben 

op digitalisering, of deze nu betrekking hebben op digitale processtukken, elektronische 

handtekeningen, een digitaal procesdossier, digitaal verrichte proceshandelingen of digitale 

betekening, geregeld in een algemene maatregel van bestuur. De bepalingen in het Wetboek van 

Strafvordering kunnen dan volledig techniekonafhankelijk worden geformuleerd. 

 

Het is voor een toekomstbestendig en techniekonafhankelijk Wetboek van Strafvordering 

noodzakelijk dat de zittingsrechter bij zijn bewijsbeslissing niet langer gebonden is aan een limitatieve 

lijst van wettige bewijsmiddelen. Daartoe dient de bewijsregeling ingrijpend te worden gewijzigd. De 

opsomming van wettige bewijsmiddelen in artikel 339 Sv kan vervallen. Sommige voorwaarden 

waaronder bewijsmateriaal aan het bewijs mag meewerken, kunnen worden omgevormd tot 

bewijsverboden. Zou de wetgever besluiten om vast te houden aan gebondenheid aan wettige 
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bewijsmiddelen, dan is het noodzakelijk om de lijst van wettige bewijsmiddelen uit te breiden, 

teneinde te bewerkstelligen dat digitale bewijsmiddelen kunnen bijdragen aan het bewijs zonder dat 

deze hoeven te worden getoond ter zitting en zonder dat deze hoeven te worden omgevormd tot 

geschriften. In dat geval is het ook noodzakelijk om het bewijsmiddel ‘schriftelijke bescheiden’ te 

herformuleren tot ‘geschriften’, om buiten twijfel te stellen dat ook digitale geschriften onder dit 

bewijsmiddel kunnen vallen. Ten slotte menen wij dat het van belang blijft om bewijsmateriaal ter 

zitting aan te orde te stellen. Het onmiddellijkheidsbeginsel moet dus behouden worden. 

  

Aanbevelingen 

 

Wij doen de volgende vijf aanbevelingen. 

 

1.  Investeer in cultuur 

Het digitaliseringsproces verloopt niet in het tempo dat wenselijk wordt geacht. Daarvoor 

kunnen verschillen oorzaken worden aangewezen. Een belangrijke oorzaak is het bestaan van 

cultuurverschillen tussen de ketenpartners. Om verdergaande digitalisering succesvol te 

maken is het essentieel dat wordt geïnvesteerd in de onderlinge relaties binnen de 

strafrechtketen. Wij bevelen daarom aan om een onderzoek te laten uitvoeren naar de 

redenen waarom gezamenlijke initiatieven niet goed van de grond komen. 

 

2. Leg de verantwoordelijkheid voor de Centrale Voorziening Strafvordering en de 

Informatieproducten Server bij de Minister van Justitie en Veiligheid 

Wij hebben voorgesteld om alle ketenpartners te laten werken in één informatiesysteem dat 

wij met de term Centrale Voorziening Strafvordering (CVS) hebben aangeduid. Ook hebben 

wij voorgesteld om alle (digitale) informatieproducten op één centrale plaats, die wij als 

Informatieproducten Server (IPS) aanduiden, op te slaan. Gezien de door ons geconstateerde 

cultuurverschillen, is de kans dat CVS en IPS tot stand komen, aanzienlijk groter wanneer de 

verantwoordelijkheid voor de inrichting van het systeem niet wordt gelegd bij degenen die 

verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, maar bij de instantie die verantwoordelijk 

is voor de hele strafvordering: de Minister van Justitie en Veiligheid. 

 

3. Creëer één wet met betrekking tot de verwerking van politiële en strafvorderlijke 

persoonsgegevens  

Het is zeer lastig om te bepalen welke regels uit welke wet op welke soort informatie van 

toepassing zijn. Wanneer in de Centrale Voorziening Strafvordering wordt gewerkt, worden 

gegevens op één centrale plaats opgeslagen en kunnen deze in beginsel worden geraadpleegd 

met behulp van iedere computer met een (beveiligde) internetverbinding. Verschillende 

ketenpartners zullen documenten kunnen uploaden en raadplegen. Het verdient om deze 

redenen aanbeveling om één wet tot stand te brengen die betrekking heeft op de verwerking 

van persoonsgegevens in de gehele strafrechtketen. 

 

4. Neem in het nieuwe wetboek algemene bepalingen op met betrekking tot de voorwaarden 

waaraan proceshandelingen en besluiten moeten voldoen  

In het huidige Wetboek van Strafvordering wordt ten aanzien van veel proceshandelingen en 

besluiten voorgeschreven aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. Deze worden per 
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type handeling of besluit bepaald. Ten aanzien van veel (soms soortgelijke) proceshandelingen 

en besluiten bevat het wetboek echter geen voorwaarden. Wij bevelen aan om generieke 

bepalingen in het wetboek op te nemen waarin de voorwaarden worden bepaald waaraan 

proceshandelingen en besluiten moeten voldoen. Zo zou kunnen worden bepaald dat alle 

beslissingen van rechters op schrift moeten worden gesteld en moeten worden ondertekend, 

gedagtekend en gemotiveerd. 

 

5. Neem in het nieuwe wetboek een algemene bepaling op met betrekking tot de voeging van 

stukken in het procesdossier 

In het huidige Wetboek van Strafvordering wordt op diverse plaatsen bepaald dat bepaalde 

stukken bij de processtukken moeten worden gevoegd. Ten aanzien van de meeste stukken is 

dit echter niet bepaald. Specifieke bepalingen op dit punt kunnen worden gemist. Er kan 

worden volstaan met één algemene bepaling die voorschrijft dat alle processtukken moeten 

worden toegevoegd aan het procesdossier. 
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Bijlage 2: 

Vragenlijst ten behoeve van interviews 

 
Initiële set vragen 

 

1. Wat is uw functie? 

2. Wat zijn uw ervaringen met digitalisering? Hoe staat u in het algemeen tegenover digitalisering 

(bijv. van werkprocessen)? 

3. Heeft u in uw functie te maken met digitalisering (bijv. van werkprocessen)? Op welke manier, 

direct of indirect? Hoe kijkt u daartegen aan? Wat ging er goed, wat ging er minder goed? 

4. Welke behoefte aan digitalisering van de strafrechtketen of een uniform/gemeenschappelijk 

informatiesysteem/ digitaal strafrechtdossier ziet u? 

5. Wat ziet u als de belangrijkste obstakels en/of succesfactoren bij het slagen van dit soort projecten 

(zowel technisch als juridisch)? 

6. Welke rechten en beginselen vormen randvoorwaarden voor verdergaande digitalisering van de 

strafrechtsketen/het strafrechtdossier? 

7. Op welke manier en in welke vorm wordt vergaarde informatie vastgelegd? 

8. Welke personen en instanties zouden toegang moeten hebben tot vastgelegde digitale 

informatie? En hoe verhoudt die toegang zich tot gegevensbeschermingsregelgeving (Wpg, Wjsg 

en AVG)? 

9. Op welke manier/onder welke voorwaarden kunnen procesdeelnemers – waaronder de rechter 

en de verdediging – het beste kennisnemen van informatieproducten? 

10. Welke beperkingen (of belemmeringen) kent het huidige Wetboek van Strafvordering om 

verdergaande digitalisering mogelijk te maken?  

11. Denkt u dat het Wetboek van Strafvordering moet worden aangepast om verdergaande 

digitalisering mogelijk te maken en, zo ja, op welke punten en op welke wijze? 

12. Welke vormen van informatie zullen er in 2033 naar verwachting beschikbaar zijn (dit is een 

inventariserende vraag die samenhangt met de voortschrijdende technologie)?  

13. In welke vorm kan/moet de vergaarde informatie worden vastgelegd in een informatiesysteem? 

Is het noodzakelijk om vergaarde informatie een vertaalslag te geven voordat deze in een digitaal 

systeem wordt opgenomen? 

14. Is het noodzakelijk om de bewijsregeling te wijzigen teneinde digitaal beschikbaar bewijsmateriaal 

als bewijsmiddel te kunnen gebruiken?  

15. Moet digitale informatie als ‘een geschrift’ worden beschouwd? En valt een audio- of audio-

visuele opname ook onder die noemer? 

 
Later toegevoegde vragen 

 

Vragen om een beeld te krijgen van de huidige praktijk 

 

16. Welke soorten bestanden levert de opsporing op (welk bestandformaat)? Denk aan bijvoorbeeld 

beelden van een bodycam, telefoongegevens, financiële stromen, vliegtickets. In het bijzonder 

alles wat geen proces-verbaal is. 
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17. Hoe wordt een pv gemaakt? Wat wordt er met dat pv gedaan als het klaar is (waar wordt dat 

opgeslagen)? Hoe wordt het pv terugvindbaar gemaakt (index, metadata?) Is er ervaring met 

digital born pv’s? Of worden alle pv’s geprint, met de hand ondertekend en gescand? 

18. Wat gebeurt er met het bronmateriaal waarop processen-verbaal zijn gebaseerd? Waar worden 

ze opgeslagen? Worden ze opgenomen in het uiteindelijke digitale procesdossier? Wanneer 

wel/wanneer niet? Krijgt de verdediging de gelegenheid om ze te raadplegen? 

19. Bestaat er praktisch zoiets als een politiedossier? Zo ja: welke informatie wordt daarin 

opgenomen? Wie beslist daarover? Aan de hand van welk criterium? (als dat relevantie is: hoe 

wordt dan bepaald wat relevant is?) Is het een ‘fysiek’ dossier of een verzameling documenten die 

op dezelfde zaak/verdachte betrekking hebben en die ergens in en digitale map staan? 

20. In relatie met de vorige vraag: wat is de taak van de dossiervormer? Hoe gaat de dossiervormer 

(praktisch) te werk? Onder wiens verantwoordelijkheid werkt de dossiervormer? Heeft de OM 

bemoeienis met de samenstelling van het dossier? Zo ja: hoe precies? 

21. Beschikt het OM over dezelfde informatie als de politie? Of bestaat er naast een politiedossier ook 

een OM-dossier? Wat zit daar minder of meer in dan in het politiedossier? 

22. Wordt een apart dossier samengesteld wanneer een zaak met ZSM wordt afgedaan (oplegging 

strafbeschikking)? Zo ja: waar wordt dat dossier beheerd en onder wiens verantwoordelijkheid? 

Zo nee: hoe gaat het dan wel? 

23. Wie heeft bij de politie toegang tot welke gegevens? Hebben bijvoorbeeld alle politiemensen 

toegang tot alle dossiers? Of alleen de politiemensen die bij een bepaalde zaak betrokken zijn? 

Als het een ruime kring van personen is: zou het wenselijk zijn om die kring meer te beperken? 

24. Wie zet de bestanden klaar in het advocaten- of slachtofferportaal? 

25. Beschikt de strafrechter over dezelfde informatie als het OM? Oftewel: heeft de OvJ meer 

informatie dan in het procesdossier is opgenomen? 

 

Vragen om onze voorlopige gedachten te toetsen 

 

26. Wij zien voor ons dat in het hele strafproces met hetzelfde (digitale) procesdossier wordt gewerkt 

(ongeacht de wijze van afdoening: berechting, strafbeschikking). Dat wordt in eerste instantie 

door de politie gevuld, later aangevuld door het OM (met bijv. een dagvaarding), daarna door de 

rechtbank (pv van de zitting), eventueel in hoger beroep door het gerechtshof (appelakte, arrest 

hof) en uiteindelijk ook door de instantie die belast is met de tenuitvoerlegging. Vragen daarbij: 

a. Zou dit vanuit het perspectief van de politie werkbaar zijn? Zo nee: welke bezwaren 

zouden daartegen bestaan? 

b. Vanaf welk moment zou het procesdossier kunnen worden samengesteld? Bijv. vanaf de 

eerste verdenking, vanaf het moment dat een verdachte aan een zaak kan worden 

gekoppeld, vanaf het moment dat een vervolgingsbeslissing wordt genomen? 

27. Processen-verbaal zijn een belangrijke bron van kennis. Processen-verbaal zijn dikwijls gebaseerd 

op bepaald bronmateriaal dat is verkregen door (vaak technisch) onderzoek uit te voeren. Het pv 

beschrijft dan het bronmateriaal en vaak wordt daarbij ook een analyse gegeven. Het 

bronmateriaal wordt in de huidige praktijk in beginsel niet opgenomen in het procesdossier. Wij 

denken dat het goed zou zijn om dat in beginsel wel te doen, zodat de instanties die beslissingen 

moeten nemen (OvJ, RC, rechtbank) en de verdediging kennis kunnen nemen van de meest directe 

bron. Wij denken tegelijk dat dat in bepaalde gevallen niet wenselijk is, bijvoorbeeld omdat 

geavanceerde programmatuur vereist is om de bestanden te openen, de analyse bijzondere 
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expertise vergt (dactyloscopische vergelijking), het ter beschikking stellen strafbaar of te 

privacygevoelig zou zijn (kinderpornografische afbeeldingen) of met het ter beschikking stellen 

opsporingstactiek wordt prijsgegeven. Vragen daarbij: 

a. Zou dit vanuit het perspectief van de politie werkbaar zijn? Zo nee: welke bezwaren 

zouden daartegen bestaan? 

b. Komt het vaak voor dat voor het openen van bestanden speciale programmatuur 

noodzakelijk is? 

c. Zijn er andere dan de genoemde gevallen waarin het onwenselijk zou zijn  

 

 
 


