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1.  Aanleiding  
Naar aanleiding van de uitkomst van een in opdracht van de Tweede  
Kamer verrichtte quick scan naar de digitalisering van de strafrechtketen heeft u 
toegezegd de Tweede Kamer door middel van halfjaarrapportages op de hoogte te 
stellen van de voortgang van het digitaliseringstraject strafrechtketen. Bijgevoegd 
treft u de halfjaarrapportage aan over de periode januari tot en met juni 2022  
met een begeleidende brief. De rapportage is opgesteld door het programma 
digitalisering strafrechtketen.  
 
Tevens wordt in de brief melding gemaakt van het gegeven dat het tijdelijke 
programma begin 2023 overgaat in het zogeheten Duurzaam Digitaal Stelsel 
(DDS), waarin de ketenpartners inzetten op een structurele voorziening voor de 
realisatie van de gezamenlijke digitaliseringsprojecten.   
 
2.  Geadviseerd besluit  
Instemmen met de verzending van bijgevoegde brief en halfjaarrapportage 
digitalisering strafrechtketen januari-juni 2022 aan de Tweede Kamer.   
  
3.  Kernpunten  
In de rapportage over de eerste helft van 2022 is de ‘overall’ status van de 
digitaliseringsprojecten “oranje/rood”. Dit geeft de vertraging weer ten opzichte 
van de oorspronkelijke planning waarin beoogd was alle doelen in 2022 te 
behalen.  
Het uitgangspunt is nu dat met het benutten van een deel van de resterende 
middelen uit 2022 in 2023 verder wordt gewerkt aan de realisatie van de 
digitaliseringsprojecten. Het betreft het project digitaal procesdossier (DPD) 
waarmee processen-verbaal digitaal de keten ingaan; de doelstelling op het 
gebied van Multimedia: alle beeld- en audiomateriaal, relevant voor het 
procesdossier, is beschikbaar voor alle partijen in de strafrechtketen en het 
advocatenportaal.  
 
Voorts is relevant dat het tijdelijke programma digitalisering strafrechtketen in 
2023 overgaat in het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). Met het DDS wordt 
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beoogd om de samenwerking op het gebied van de keteninformatievoorziening 
niet langer afhankelijk te maken van eenmalige (regeerakkoord-)middelen, maar 
structureel te organiseren, te bemensen en te bekostigen. Hierbij worden de 
aanbevelingen in het Gateway reviewrapport over de inrichting van het DDS 
meegenomen. Hierin werd met name gewezen op het belang dat de 
ketenpartners gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de te bereiken 
resultaten. 
In dit licht is het positief dat de ketenpartners uit hun eigen begroting financiën 
ter beschikking stellen om de kosten voor DDS in 2023 te dekken.  
De sturing op de digitaliseringsprojecten komt te liggen bij het zogeheten CIO-
Beraad. De ondersteuning wordt gedaan door een ketenbureau en de advisering 
door (zoveel mogelijk interne) deskundigen in een Portfolioraad en een 
Architectuurraad.  
Hoewel het ontwerp van DDS was verlaat, is er vertrouwen bij de ketenpartners 
dat de ketensamenwerking duurzaam wordt gecontinueerd na afloop van het 
programma. Gezien de uitwerking die dit op onderdelen nog vraagt en er nog 
geen besluit is over de structurele financiering van de ketensamenwerking, blijft 
de kleurstelling op dit punt ‘oranje’. 
 
4. Financiële overwegingen 
DFEZ en het ministerie van Financiën hebben ingestemd met het doorschuiven 
van het resterende deel van de regeerakkoordmiddelen uit 2018, te weten €10 
miljoen in het jaar 2023. De overige kosten in 2023 worden zoals hierboven is 
vermeld door de ketenpartners gefinancierd. Over de dekking van de kosten in 
2024 en verder vindt in de loop van 2023 besluitvorming plaats. 
 
5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
           
De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer. 
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