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Inleiding 
 
 
 
 
 
OPDRACHT 
 
In juni 2018 hebben de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor 
Rechtsbescherming de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomst van het door het 
vorige kabinet gestarte ambitietraject voor de strafrechtketen. In juni en november 2019 
wordt voortgangsinformatie gegeven, en op 2 oktober 2019 vindt een technische 
briefing van de Kamercommissie Justitie en Veiligheid plaats over de strafrechtketen. 
De Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft naar aanleiding van de 
tot dan toe verstrekte informatie een onderzoek uitgezet over digitalisering van de 
strafrechtketen. De commissie wil een aantal vragen beantwoord zien op basis van 
openbare documenten, eventueel aangevuld met interviews. De commissie vraagt 
hierbij om het volgende:  
  
- Een helder overzicht van de relevante programma's en projecten die onder de vlag 

van de digitalisering van de strafrechtketen vallen; 
- Per programma/project inzicht in het doel, wat daarvoor gedaan wordt, welke 

mijlpalen daarbij horen en wat de stand van zaken is; 
- Per programma/project inzicht in de risico's voor de realisatie; 
- Een overzicht van welke risico's de aandacht van de Kamer behoeven; 
- Een voorstel op welke onderdelen de voortgangsrapportages van de minister 

voortaan expliciet in moeten gaan (rekening houdend met bredere lessen uit de 
commissie-Elias over de beheersing van ICT-projecten en de toetspunten van het 
BIT).  

 
 
AANPAK 
 
De gekozen aanpak is die van een quick scan. In de periode midden maart tot midden 
mei 2020 zijn bovenstaande vragen beantwoord op basis van openbare documenten, 
documenten beschikbaar gesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en een 
beperkt aantal gesprekken met medewerkers van ditzelfde ministerie. Op deze plaats 
wil de auteur het ministerie graag danken voor de vlotte medewerking en de geboden 
transparantie.  
 
 
BEGRIPPEN EN AFBAKENING 
 
In de strafrechtketen spelen vele partijen een rol, en worden vele processen uitgevoerd. 
In deze notitie wordt, in navolging van het Besluit duurzame samenwerking in de 
strafrechtketen, uitgegaan van de strafrechtketen met drie ketenpartners: de Nationale 
Politie, het Openbaar Ministerie (verder: OM) en de Rechtspraak1. Verder wordt de 

 
1 Ministerie van VeiligheidenJustitie [2015c] 
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strafrechtketen afgebakend zoals omschreven in de Strafrechtketen Factsheet, ook wel 
Strafrechtketen Monitor die sinds 2015 jaarlijks door het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid wordt aangeboden2. Volgens deze afbakening bestaat de keten uit de 
processen Opsporing, Vervolging, Berechting (in 1e aanleg) en Tenuitvoerlegging.  
 
  

 
2 Ministerie van Veiligheid en Jusititie [2015a, 2016e], Directie Strafrechtketen [2017h, 2018b, 2019d] 
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1. Digitalisering in de strafrechtketen 
 
 
 
 
 
AMBITIES VAN DE STRAFRECHTKETEN SINDS 2012 EN DE ROL VAN 
DIGITALISERING DAARIN 
 
Na het rapport van de Algemene Rekenkamer over de strafrechtketen3 in 2012 zijn er 
diverse initiatieven geweest om de prestaties van de strafrechtketen te verbeteren. In 
onderstaande tabel staat een overzicht van de diverse initiatieven, hun doelstellingen, 
en de manier waarop digitalisering werd nagestreefd. 
 

Fase Digitalisering via Doelstellingen voor de 
digitalisering 

Programma Verbetering Prestaties Strafrechtketen 2014-20164 
Doelstellingen 
- ongewenste uitstroom 

minimaliseren / kwaliteit 
vergroten 

- van het aangifteproces een 
hoogwaardig 
dienstverleningsproces 
maken 

- de in-, door- en uitstroom 
van zaken in de keten 
inzichtelijk en transparant 
maken 

- digitale informatie-
uitwisseling wordt de norm 
in de keten 

- doorlooptijden aanzienlijk 
verkorten 

- modernisering en herijking 
Wetboek van 
Strafvordering en relevante 
wetgeving 

Deelprogramma Digitaal Werken 
in de Strafrechtketen 

Spoor 1 (Korte termijn 
opdracht): In 2016 worden 
processtukken binnen de 
strafrechtketen digitaal 
uitgewisseld en ook naar buiten 
toe. 
 
Spoor 2 (Lange termijn 
opdracht): Een gezamenlijke 
visie op hoe strafrechtketen-
partners in de toekomst – 
digitaal – samen willen werken. 

Commissie van den Emster: Een oproep aan het nieuwe kabinet van Politie, Openbaar Ministerie en 
Rechtspraak in 20175 
De volgende ambities worden 
geformuleerd 
- versterken 

ketensamenwerking, -
kwaliteit en -cultuur 

- versterken digitalisering en 
informatievoorziening 

- vergroten intensiteit, 
deskundigheid op 
specifieke onderwerpen en 
aanpassingsvermogen 

- vergroten selectiviteit en 
versterken verbinding met 
andere sectoren 

Ambitie 2, versterken 
digitalisering, waarvoor 100 mln 
Euro nodig is in de volgende 
kabinetsperiode. 

Op de investeringsagenda staan 
dan: 
- verstevigen fundament en 

wegwerken legacy 
- doorzetten digitaal dossier 

door hele keten 
- versterken mogelijkheden 

tot samenwerking en 
efficienter delen van 
informatie 

- versterking van het 
adoptievermogen 

 
3 Algemene Rekenkamer [2012] 
4 MinisterievanVeiligheidenJustitie [2016c] 
5 Emster et al. [2017] 
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Fase Digitalisering via Doelstellingen voor de 
digitalisering 

Traject maatschappelijke ambitie Strafrechtketen 2015-2017, gerapporteerd aan de Kamer in 20186 

Vier maatschappelijke ambities: 
- inspelen en aanpassen op 

de veranderende 
maatschappij 

- persoons- en 
contextgericht werken, 
over de organisaties heen 

- slim organiseren in 
netwerken 

- informatievoorziening 

Ambitie 4: 
Informatievoorziening 

Onder meer: 
- Informatievoorziening: de 

strafrechtketen zorgt er 
voor dat de burger zicht 
heeft op beschikbare 
informatie: waar het zit en 
wat er in zit, en hoe het te 
bereiken.  

- De strafrechtketen zorgt 
voor een goede, heldere en 
eenduidige casusgerichte of 
probleemgerichte 
informatiedeling tussen 
organisaties binnen de 
keten en met organisaties 
buiten de keten. 

Keten plan van aanpak, te realiseren via sturing door het Bestuurlijk Strafrechtketenberaad (BKB), 
gepresenteerd aan de Kamer in 20187,8 
Het BKB heeft drie (of vier) 
geprioriteerde opgaven 
benoemd: 
- doorlooptijden 
- multiproblematiek 
- informatievoorziening 
- (modernisering Wetboek 

van Strafvordering) 

Programma Digitalisering 
Strafrechtketen (2018-2022) 

Het Programma Digitalisering 
Strafrechtketen geeft invulling 
aan de opgave Informatie-
voorziening met vijf 
programmadoelen: 
- duurzaam digitaal stelsel 
- ketenvoorzieningen 

(afgeleid van 
ketendoelarchitectuur) 

- multimedia 
- papier (zo veel mogelijk) uit 

de keten 
- dienstverlening  

 
Op basis van bovenstaande tabel en de onderliggende informatie kunnen diverse 
conclusies worden getrokken.  
 
- Er zijn veel ambities die belangrijk zijn om de maatschappelijke rol van de 

strafrechtketen goed te kunnen invullen. De ambities zijn in de afgelopen acht jaar 
regelmatig herzien. Een cruciale rol voor het realiseren van de benoemde ambities 
is weggelegd voor digitalisering. 

- Niet alle ambities worden gerealiseerd. Een voorbeeld van een terugkerende en 
belangrijke ambitie is de digitale uitwisseling van processtukken door de hele keten, 
ook wel bekend als digitaal dossier of digital-born. De realisatie van deze 
doelstelling werd voorzien voor 2016; tot op heden is deze doelstelling niet 
ketenbreed gerealiseerd. Er zijn veel initiatieven en proeftuinen, maar landelijke 
implementatie en gebruik door alle ketenpartners wordt niet bereikt.  

- Niet alleen de bestaande ambities, maar ook de introductie van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering stelt eisen aan de mate waarin de keten gedigitaliseerd is.  

 
 

 
6 TK 29279 nr 449 [2018] 
7 Bijlage bij TK 29279 nr 449 [2018]  
8 Strafrechtketen [2020c] 
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HET PROGRAMMA DIGITALISERING STRAFRECHTKETEN 
 
Zoals aangegeven in bovenstaande tabel is in 2018 een drietal9 prioriteiten voor de 
verbetering van de strafrechtketen benoemd en met de Tweede Kamer gedeeld: 
keteninformatievoorziening, doorlooptijden en multiproblematiek. 
 
Het Programma Digitalisering Strafrechtketen geeft invulling aan de opgave 
keteninformatievoorziening met vijf programmadoelen. Het programma heeft in 2020 
een verslag over de jaren 2018 en 2019 uitgegeven, waarin onderstaande informatie is 
te vinden10. Het programma gaat vijf jaar duren, waarvan er eind 2019 twee zijn 
verstreken. Het programma wordt in 2022 afgerond. Per 1 juni 2019 is een nieuwe 
besturing in werking getreden. 
 
In onderstaande tabel wordt een aantal van de resultaten uit deze eerste twee jaar 
genoemd. 
 

Programmaonderdeel Een selectie uit de resultaten 2018-201911 
Duurzaam digitaal stelsel Er is een aantal vooronderzoeken uitgevoerd 
Ketenvoorzieningen (afgeleid van 
ketendoelarchitectuur) 

Er zijn tien voorzieningen geidentificeerd 

Multimedia Er worden in 2020 stappen gezet om tot een 
duurzame oplossing te komen voor de keten 

Papier (zo veel mogelijk) uit de keten Het project Alle zaken digitaal bij Rechtspraak en 
OM afgerond. 
Voor het Digitaal Proces Dossier (DPD) loopt 
sinds 2018 een test. In 2019 is een business case 
gemaakt. In 2020 wordt een aantoonbaar 
werkende DPD-oplossing verwacht in drie regio's, 
schaalbaar voor Nederland 

Dienstverlening 
- Communicatie aan drie doelgroepen 

verloopt op digitale wijze 
- Digitaal betekenen verloopt op digitale 

wijze 

In 2019 is door OM, Politie en andere 
ketenpartners onder meer gewerkt aan een 
ketenbreed slachtofferportaal 

 
Over de financiële kaders meldt het jaarverslag het volgende. In het regeerakkoord zijn 
middelen van Euro 295 mln verspreid over de jaren 2018-2022 opgenomen. Op dit 
moment is er nog Euro 201 mln voor het programma. Ondanks de korting zijn de 
ambities onveranderd. De financiële meerjarenbegroting ziet er op hoofdlijnen als volgt 
uit. In 2018 is 15 mln besteed en zijn 12 projecten gestart. In 2019 is 50 mln besteed, 
zijn 55 projecten gestart, waarvan er 9 zijn afgerond in 2018 en 20 in 2019. In 2020, 
2021 en 2022 worden uitgaven van 45 mln voorzien12. 
 
  

 
9 TK 29279 nr 449 [2018] 
10 Strafrechtketen [2020c] 
11 Strafrechtketen [2020c] 
12 Strafrechtketen [2020c] 
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2. Beantwoording onderzoeksvragen  
 
 
 
 
 
DOELSTELLINGEN VAN HET PROGRAMMA 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de doelstellingen van het 
Programma Digitalisering Strafrechtketen. Er worden twee ijkpunten gehanteerd: juni 
2017, toen het programma startte, en februari 2020, de meest recente 
voortgangsrapportage die voor deze quick scan is gehanteerd. 
 
  

IJkpunt 2017/0613  IJkpunt 2020/0214 

Project Beoogde 
(maatschappelijke) 
resultaten  

Mijlpalen o.a. Beoogde 
(maatschappelijke) 
resultaten  

Selectie uit 
mijlpalen 

Duurzaam 
digitaal stelsel 

In 2017 nog niet 
benoemd 

 De samenwerking in 
de keten is 
structureel 
georganiseerd en 
bekostigd 

2022: 
Eindrapportage 
verwacht  

Keten-
voorzieningen 

In 2017 nog niet 
benoemd 

 Tien benodigde ICT-
ketenvoorzieningen 
zijn ingericht 

2021: Laatste 
mijlpaal wordt 
bereikt 

Papier uit de 
keten 

Alle processen-verbaal 
gaan digitaal de keten in 
('digital born') 
Alle strafrechtelijke 
beslissingen worden 
digitaal opgesteld en 
verwerkt ten behoeve 
van de executie 
Er wordt binnen de 
strafrechtketen gewerkt 
met een integer en 
integraal persoonsbeeld 

2019: Digital born 
is landelijk 
ingevoerd 
 
2021: Technische 
oplossingen zijn 
geimplementeerd 
 
2021: Cultuur- en 
organisatie-
veranderingen zijn 
geimplementeerd 

Binnen de 
ketenpartners 
verlopen de 
bedrijfsprocessen 
digitaal (met 
inbegrip van 
gebruikte hand-
tekeningen) 
  

2020: realisatie 
landelijke Digitaal 
Proces Dossier-
oplossing 
procesimplementatie 
(minimaal drie 
regio's)15 
 
n.t.b.: Landelijke 
uitrol DPD-oplossing 

 
13 Bestuurlijk Ketenberaad [2017] 
14 Programma Digitalisering Strafrechtketen [2020] 
15 DPD is een wezenlijk onderdeel van Papier uit de keten; omwille van beknoptheid wordt alleen dit project expliciet genoemd, 
maar er zijn meerdere projecten gedefinieerd voor deze doelstelling 
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IJkpunt 2017/0613  IJkpunt 2020/0214 

Dienstverlening 
aan de burger 

Burger heeft keuze in 
'soort' contact: face-to-
face, telefonisch, 
papier, internet 
Burger kan zaken 
regelen: aangifte zo snel 
en makkelijk mogelijk 
Burger heeft 24/7 
inzicht in voortgang van 
de zaak 
Communicatie met de 
burger vindt tijdig en in 
begrijpelijke taal plaats 
Burger wordt 
gefaciliteerd bij de 
uitoefening van zijn 
rechten in een strafzaak 

2019: 
Ketenportaal van 
alle organisaties in 
de strafrechtketen 
is eind 2019 voor 
burgers 
beschikbaar 
 
2021: het 
slachtoffer is zelf 
regisseur over zijn 
contacten met de 
Strafrechtketen 
Daarbinnen focus 
op 1 portaal 
waarin informatie-
diensten en 
transactiediensten 
van alle spelers uit 
de strafrechtketen 
worden 
aangeboden 
het slachtoffer kan 
zelf aanklikken 
welke diensten hij 
of zij wil gebruiken 

De communicatie 
met drie 
doelgroepen, i.e. 
slachtoffers, 
advocaten 
(advocatenportaal 
2.0 ten behoeve 
van het strafrecht 
en digitale cassatie 
mogelijkheid), 
verkeersovertreders 
en het digitaal 
betekenen verlopen 
op digitale wijze. 

2021: digitaal 
betekenen 
praktijkproef 
afgerond 
 
2021: Ingericht en 
geimplementeerd 
proces 

Multimedia 
door de keten 

Alle beeld- en 
audiomateriaal, 
relevant voor het 
procesdossier, is 
beschikbaar voor alle 
partijen, waar dan ook 
in de keten 
Deze beschikbaarheid 
vindt plaats via centrale, 
eenmalige opslag in de 
keten t.b.v. meervoudig 
gebruik 
Het beeld- en 
audiomateriaal is 
duurzaam opgeslagen 
en toegankelijk 

2019: dit is 
gefaseerd landelijk 
mogelijk gemaakt 
 
2021: uiteindelijk 
is alle beeld- en 
audiomateriaal 
beschikbaar voor 
alle partijen in de 
strafrechtketen 
(uitgangspunt is 
dat het 
oorspronkelijke 
materiaal 
beschikbaar blijft 
om authenciteit en 
duurzaamheid te 
waarborgen) 

Er zijn adequate 
oplossingen 
voorhanden om de 
belangrijkste 
multimedia 
vraagstukken (o.a. 
multimedia is 
onderdeel van het 
dossier) af te 
handelen. 

OGB december 2019 
besluit om dit niet 
meer als een 
ketenvoorziening te 
zien en dat het 
wordt opgesplitst 
naar de drie 
ketenpartijen.  
 
Op dit moment zijn 
er geen mijpalen 
aangegeven. 

 
 
Hoofdlijn van de bevindingen 
Uit de rapportages komt het volgende beeld naar voren. De doelstellingen van het 
programma zijn onverminderd maatschappelijk relevant. Wel zijn de doelstellingen in 
2020 minder ambitieus dan die in 2017. Er zal minder gerealiseerd worden dan 
oorspronkelijk beoogd. 
 
 
ACTIVITEITEN, MIJLPALEN EN STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA OF 
PROJECT  
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Na een eerste review16 en een advies17 is de besturing van het programma grondig 
veranderd. De nieuwe besturing is sinds juni 2019 in werking, en heeft al geleid tot 
betere governance en een gestructureerde programma-aanpak. Dit betekent onder meer 
dat er een portfolio van ongeveer vijftig deelprojecten is gemaakt die in 2020 worden 
uitgevoerd. Maandelijks wordt er over de voortgang van deze projecten gerapporteerd. 
Financieel wordt de status van de projecten aangegeven met budget, realisatie en 
prognose. Per project wordt ook de oorspronkelijke en de huidige geplande datum van 
afronding gegeven. Tot slot wordt van ieder project aangegeven wat de status is op basis 
van een stoplichtmodel. In Bijlage 1 bij deze quick scan wordt een deel van de 
projectrapportage over februari 2020 weergegeven.18 In Bijlage 2 wordt een overzicht 
gegeven van de in 2020 te bereiken mijlpalen.19 In Bijlage 3 staat een schema van de 
besturing.20 
 
Hoofdlijn van de bevindingen 
Uit de interne stukken blijkt dat het programma in het afgelopen half jaar veel strakker 
wordt aangestuurd. Dit leidt tot grotere transparantie. Meer transparantie is 
noodzakelijk om te komen tot beheersing, maar leidt in dit geval ook tot een aantal 
onplezierige inzichten. Uit de rapportage blijkt dat veel van de projecten redelijk tot 
goed lopen, maar voor een aantal is de status zorgwekkend: 
 
- Papier uit de keten (ook wel: papier-arme keten): in 2017 werd gepland dat dit 

project in 2021 afgerond zou worden. Het deelproject Digitaal Procesdossier (DPD) 
levert essentiële functionaliteit voor het bereiken van de doelstellingen. De planning 
is dat in 2020 een aantal regionale DPD-pilots uitgevoerd zal worden. Op dit moment 
is er geen planning voor de landelijke uitrol van DPD. 
 

- Dienstverlening aan de burger: in 2017 werd gepland dat dit project in 2021 afgerond 
zou worden. Digitaal betekenen is een essentieel onderdeel van het project. De 
planning op dit moment is dat in 2021 de praktijkproef wordt afgerond. De landelijke 
ingebruikname staat ook nog steeds voor 2021, maar dat wordt wel krap. 

 
- Multimedia door de keten: in 2017 werd een aanpak voorzien die ertoe zou leiden 

dat de doelstellingen in 2021 bereikt zouden worden. In december 2019 is tot een 
radicaal andere aanpak besloten. Het project wordt niet langer als een 
ketenvoorziening gebouwd, maar wordt door de drie ketenpartners afzonderlijk 
uitgevoerd. Op dit moment zijn er enkele stappen voorzien, maar is er geen planning 
voor de realisatie van de doelstellingen.  

 
RISICO'S VOOR REALISATIE DIE AANDACHT VAN DE KAMER BEHOEVEN 
 
Risico's voor het bereiken van de programmadoelstellingen 
Op dit moment zijn drie grote risico's voor het bereiken van de programma-
doelstellingen de volgende: 
 

 
16 Gateway Starting Gate review [2018] 
17 ABD Topconsult [2018] 
18 Strafrechtketen [2020o] 
19 Strafrechtketen [2020k] 
20 Strafrechtketen [2020d] 
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1. Het risico dat de IT-voorzieningen wel worden opgeleverd, maar niet (landelijk) 
gebruikt. 
Mijlpalen in het programma worden gedefinieerd in termen van afgeronde en 
opgeleverde IT-voorzieningen. De maatschappelijke doelstellingen worden echter 
pas bereikt wanneer de voorzieningen landelijk worden gebruikt.  
 

2. Het risico dat de projecten die op dit moment gepland zijn wel worden opgeleverd, 
maar niet alle eisen afdekken. 
Op dit moment zijn er zo'n vijftig projecten in portefeuille. Op basis van de stukken 
is niet vast te stellen of met de levering en ingebruikname van deze vijftig projecten 
alle doelstellingen van het programma volledig kunnen worden bereikt. 
 

3. Het risico van versmalling van de maatschappelijke doelstellingen. 
Tussen 2017 en 2020 is een aantal van de programmadoelstellingen minder 
ambitieus geformuleerd. Zo is de doelstelling Dienstverlening eerst gericht op alle 
burgers, later wordt dit versmald naar vier doelgroepen, en nu staan er drie 
doelgroepen in de plannen.  

 
Risico's voor tijdig bereiken van de programmadoelstellingen  
Oorspronkelijk zouden de programmadoelstellingen in 2021 worden gerealiseerd. Later 
is de horizon van het programma verlengd naar 2022. Op dit moment wordt het bereiken 
van de programmadoelstellingen in 2022 erg moeilijk. Drie grote risico's voor het tijdig 
realiseren van de programmadoelstellingen zijn:  
 
1. Het risico dat een kleine tegenslag al leidt tot vertraging. 

De huidige mijlpalenplanning loopt al tot midden 2021, en de laatste mijlpalen zijn 
beperkt tot het leveren van software of het uitvoeren van een proefproject in een deel 
van het land. Een beperkte tegenslag leidt al tot het overschrijden van de huidige 
mijlpalen. 
 

2. Het risico dat er onvoldoende tijd resteert voor de landelijke ingebruikname. 
In de huidige planning wordt niet zichtbaar rekening gehouden met het proces van 
landelijke ingebruikname. Dit is een ernstige tekortkoming: het OM, de Rechtspraak 
en de Politie zijn grote organisaties. Digitalisering in de strafrechtketen is een groot 
veranderingsproces, waarbij tienduizenden mensen anders moeten gaan werken. Ik 
schat dat voor het opleiden van de mensen die het betreft en voor het inrichten van 
hun nieuwe werkwijzen zeker twee jaar nodig zijn na oplevering van de software. 
Om in 2022 het programma afgerond te hebben, moet dan eind 2020 alle software 
klaar zijn. Dat is in de huidige planning al niet meer haalbaar, en de huidige planning 
is nog niet compleet. De beheersing van het veranderproces is ten minste even 
belangrijk als de beheersing van het realiseren van IT-voorzieningen. 
 

3. Het risico dat onvoldoende tijd is gereserveerd voor (BIT-)toetsing en beheersing. 
Voor het beheersen van risico's van IT-projecten wordt bij de overheid een aantal 
instrumenten gehanteerd. In Bijlage 4 wordt een overzicht van deze instrumenten 
gegeven, met daarbij aangegeven welke het Programma Digitalisering 
Strafrechtketen inzet. In de huidige planning wordt niet zichtbaar rekening gehouden 
met een aantal verplichte risicobeheersingsinstrumenten voor IT-projecten bij de 
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overheid, zoals de BIT-toets. Het hanteren van deze instrumenten en het oplossen 
van eventuele bevindingen kan leiden tot extra doorlooptijd van het programma. 

 
Risico's voor het binnen budget bereiken van de programmadoelstellingen 
Op dit moment is de sturing op financiën van het programma adequaat. Projecten 
krijgen pas budget toegewezen als zij bijdragen aan de doelstellingen van het 
programma, en zij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Budget, realisatie en prognose 
worden per project gevolgd.  
 
De belangrijkste budgettaire risico's zijn: 
 
1. Risico's voor financiering tijdens de looptijd van het programma ontstaan wanneer:  
o De huidige projecten gezamenlijk niet voldoende zijn om doelstellingen te 

bereiken; er zijn dan extra projecten nodig, waar ook financiering voor nodig zal 
zijn. 

o De huidige tijdslijnen inderdaad te krap zijn; het project zal dan langer doorlopen, 
waardoor in elk geval financiering van de vast kosten (zoals het programmateam) 
langer nodig zal zijn. 

 
2. Risico's voor financiering van beheer en onderhoud na afronding van het 

programma.  
Een punt van aandacht is de financiering van de instandhouding van het geleverde 
na afronding van (delen van) het programma. IT-voorzieningen zijn onderhouds-
intensief: er moet rekening worden gehouden met jaarlijks onderhoud van 15% van 
de oorspronkelijke investering. Het programma heeft een budget van € 200 mln. Dit 
betekent dat vanaf 2021 rekening moet worden gehouden met jaarlijkse lasten van 
ruwweg € 30 mln. 
 
 

VOORSTEL VOOR PROGRAMMARAPPORTAGE 
 
In zijn algemeenheid kent een goede projectrapportage de volgende elementen21: 
• Financieel: kosten tot op heden, verwachte totale kosten, verwachte totale baten, 

gebaseerd op een work breakdown structure, een opdeling van het werk in 
activiteiten 

• Niet-financiële maatstaven van voortgang, met leading indicators zodat vooruit 
wordt gekeken 

• Mijlpalenplanning en –realisatie 
• Tegenslagenoverzicht gerelateerd aan mijlpalenplanning 
• Risicorapportage 
• Schema voor batenrealisatie met eigenaren voor het realiseren van de baten 
 
Een rapportage aan de Kamer over het Programma Digitalisering Strafrechtketen zou 
in mijn ogen uit twee delen moeten bestaan: 
 

1. Een rapportage betreffende de aanbodzijde van het programma: afronding en 
oplevering van de diverse applicaties en voorzieningen. De huidige 
maandrapportage van het programma kan hiervoor als basis dienen. 

 
21 Oliver & Walker [2006] 
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2. Een rapportage betreffende de landelijke ingebruikname van deze applicaties en 

voorzieningen door de ketenpartners. In deze rapportage staat de batenrealisatie 
centraal. De rapportage moet inzicht bieden in (a) de datum van volledige landelijke 
ingebruikname, (b) het aantal medewerkers/ burgers/ dossiers/ zaken dat bij 
volledige ingebruikname de voorzieningen zal gebruiken, (c) het geplande verloop 
van de ingebruikname, en (d) het gerealiseerde verloop van de ingebruikname. Op 
dit moment bestaan er nog geen volledige plannen voor ingebruikname en kan over 
de voortgang nog niet gerapporteerd worden. 

 
Een halfjaarlijkse rapportage zou voldoende moeten zijn. 
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Bijlage 1: Overzicht van de relevante 
programma's en projecten in Digitalisering 
van de Strafrechtketen – Portfolio 2020 
 
Sinds december 2019 verschaft het programma maandelijks een voortgangsrapportage. 
In deze voortgangsrapportage staat een overzicht van alle projecten die in 2020 in het 
programma zijn opgenomen. Per project wordt inzicht in de financiële status gegeven 
door rapportage van budget, realisatie en prognose. Per project wordt ook inzicht in de 
planning gegeven door rapportage van oorspronkelijke en huidige geplande 
afrondingsdatum. Tot slot wordt per project de status gerapporteerd via aan stoplicht 
model.  
Het totale overzicht is zeer gedetailleerd: het totale budget van € 59 mln is in ongeveer 
vijftig deelprojecten gesplitst. De volgende pagina's zijn overgenomen uit een van de 
maandelijkse rapportages22. Ze geven een goede indruk van de mate van detail waarin 
de informatie wordt gevolgd, en geven de momentopname van februari 2020.  
  

 
22 Programma Digitalisering Strafrechtketen [2020o] 
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Bijlage 2: Digitaliseringsdoelen, projecten en 
mijlpalen in 2020 
 
 
 
 
 
In onderstaande figuur zijn de digitaliseringsdoelen van het Programma Digitalisering 
Strafrechtketen opgenomen, gevolgd door een mijlpalenplanning voor het jaar 202023. 
 

 
 
  

 
23 Programma Digitalisering Strafrechtketen [2020k] 
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Bijlage 3: Schema van de programmabesturing 
 
 
 
 
 
Sinds juni 2019 is de besturing van het programma aangepast naar een zogenoemde 
programmatische werkwijze. Een schematische weergave van de besturing staat in 
onderstaande figuur.24 
 

 
  

 
24 Strafrechtketen [2020d] 
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Bijlage 4: Inzet van het instrumentarium voor 
risicobeheersing van IT-projecten 
 
 
 
 
 
IT-projecten zijn in de afgelopen jaren risicovol gebleken, zowel bij de overheid als in 
het bedrijfsleven. De overheid heeft een instrumentarium voor risicobeheersing van IT-
projecten tot haar beschikking. Hieronder staat een overzicht van de instrumenten die 
kunnen of moeten worden toegepast en de mate waarin het Programma Digitalisering 
Strafrechtketen ze toepast25:  
- Een oordeel van de Chief Information Officer (CIO) van (een sector van) het 

ministerie over projecten over de toepassing van vastgestelde kaders, zoals 
architectuur en standaarden bij ICT-projecten. Het programma past dit instrument 
toe.26 

- ICT projectportfoliomanagement, het in onderlinge samenhang beheren en 
prioriteren van een verzameling van projecten voor het behalen van specifieke 
strategische doelstellingen. Het programma past dit instrument toe.27 

- ICT-haalbaarheidstoetsen, het in een vroeg stadium betrekken van ICT-leveranciers 
bij (aanbestedings-)vraagstukken rond ICT-projecten. Het programma heeft dit 
instrument nog niet toegepast omdat het nog niet van toepassing was. 

- Sourcing afwegingskaders. Het programma heeft deze expliciet opgenomen in het 
kwaliteitskader en het werkplan. 

- Business cases. Het programma stuurt actief op business cases en heeft het 
bijbehorende management van batenrealisatie in ontwikkeling.28 

- Het ICT-dashboard, de websiteversie van het overzicht van grote en risicovolle ICT-
projecten uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Het ministerie levert de 
benodigde gegevens aan volgens de richtlijnen. 

- Gateway reviews, een kwaliteitsoordeel op basis van collegiale toetsing om 
programma's en projecten op cruciale beslissingsmomenten van de levenscyclus 
door te lichten. Het programma heeft enkele reviews laten uitvoeren en stuurt actief 
op de uitkomsten.29 

- BIT-toetsing, toetsing door het Bureau ICT-toetsing op de risico's en slaagkans van 
overheidsprojecten en zelfstandig bestuursorganen waarbij ICT een belangrijke rol 
speelt. De BIT-toets is verplicht voor alle projecten met een budget van meer dan 
Euro 5 mln. Het programma heeft nog geen BIT-toetsen uit laten voeren; er is wel 
gesignaleerd dat ten minste 8 deelprojecten kwalificeren vanwege de omvang van 
hun budget.30 De eerste aanvraag ingediend door een van de ketenpartners.31 

- Het benoemen tot Groot Project door de Tweede Kamer. Dit is iets wat de Kamer 
zou kunnen overwegen, hoewel het budget van het programma wel veel kleiner is 
dan dat van de meeste andere Grote Projecten. 

 
 

25 Algemene Rekenkamer [2013b], TK 33326 nr 5 [2014] 
26 Een voorbeeld is Hoge Raad [2020] 
27 Strafrechtketen Portfolioraad [2020a] 
28 Strafrechtketen [2020j] 
29 Ministerie van BinnenlandseZakenenKoninkrijksrelaties [2018, 2020] 
30 Strafrechtketen [2020p] 
31 Politie [2020] 
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