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Samenvatting opdracht

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (WvSv), zullen organisaties werkzaam in de strafrechtpraktijk 
zoals de politie, het OM en de Rechtspraak met een aantal onderwerpen experimenteren om hier in de praktijk ervaring mee op te doen. Hiervoor 
gaat in 2022 een vijftal pilotprojecten van start op basis van de Innovatiewet Strafvordering die het huidige wetboek op enkele onderdelen aanpast. 
Deze pilotprojecten worden door de betrokken ketenorganisaties gezamenlijk opgezet, in samenspraak met het ministerie van Justitie en Veiligheid 
(JenV). De doelstellingen van de pilots staan in de Innovatiewet en worden toegelicht in de Memorie van Toelichting. Er zijn algemene doelstellingen 
en specifieke doelstellingen per pilot. 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft AEF gevraagd om een feitelijke inventarisatie te geven van de vijf 
pilots. Deze inventarisatie dient als basis voor de evaluatie van de pilots. Voor alle pilotprojecten is in ieder geval de bedoeling dat uiteindelijk 
wordt nagegaan of de voorgenomen wettelijke regeling in het nieuwe WvSv volstaat of dat bijstelling dan wel aanvulling nodig is. AEF verrichtte 
hiervoor tussen november 2020 en december 2021 onderzoek in twee afzonderlijk fasen. 

In de eerste fase is de beleidslogica die aan iedere pilot ten grondslag ligt gereconstrueerd. Vervolgens is met de pilotwerkgroepen gekeken met 
welke indicatoren gemeten kan worden of de doelstellingen van de pilots ook gehaald worden, hoe deze indicatoren geoperationaliseerd kunnen 
worden en op welke momenten het zinvol is om deze te meten. 

In de tweede fase van het onderzoek is per pilot gekeken voor welke indicatoren al een nulmeting kon worden uitgevoerd. In deze fase is 
gekeken welke gegevens de betrokkenen per pilot hiervoor moesten aanleveren en wat voor iedere pilot de verwachtingen met betrekking tot de 
indicatoren waren. 

Governance onderzoek AEF
Dit onderzoek is begeleid door een door het WODC ingestelde externe begeleidingscommissie. Daarnaast heeft AEF meerdere malen met de stuurgroep 
van het projectleidersoverleg (PLO) gesproken.

Omdat dit document een overzicht bevat van de stand van zaken van de vijf verschillende pilots, is er geen verdere samenvatting per pilot opgesteld.


