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VOORWOORD 

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het onderzoeksprogramma Second Society van 
het Center for Public Innovation, waarin het Directoraat-Generaal Rechtspleging en 
Rechtshandhaving (DGRR) van het ministerie van Justitie participeert. 
 
In de eerste plaats willen wij de directie Rechtsbestel van het DGRR bedanken voor de 
begeleiding tijdens de uitvoering van het onderzoek. 
 
In de tweede plaats bedanken wij de respondenten die ons behulpzaam zijn geweest bij het 
inventariseren van de digitale voorzieningen op het justitiedomein en inzicht hebben verschaft in 
het gebruik van digitale voorzieningen op het justitiedomein. 
 
In de derde plaats bedankten wij de deelnemers van de expertmeeting voor hun inhoudelijke 
reacties op het conceptrapport, in het bijzonder Ingrid von Burg (RvR), Helen Huydecoper (JL), 
Jeanne Stellingwerf (IND) en Douwe Struiksma (SNG) voor hun inhoudelijke reacties op het 
concept en de nagezonden stukken. 
 
Dr. D. de Kool 
Dr.ir. J.P. van Wamelen 
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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

Digitale voorzieningen spelen een steeds belangrijker rol in de hedendaagse samenleving 
(Center for Public Innovation, 2007). Veel overheden experimenteren, aanvankelijk onder het 
label E-government, maar in toenemende mate ook onder het label Web 2.0, met uiteenlopende 
technologische toepassingen om bijvoorbeeld de dienstverlening richting burgers te verbeteren, 
communicatie te optimaliseren en burgers te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van 
beleid (De Kool & Van Wamelen, 2008). Ketensamenwerking en een (digitale) uitwisseling van 
gegevens worden daarin steeds belangrijker (De Kool & Bekkers, 2009). Zeer aannemelijk is 
dat digitale voorzieningen ook een steeds belangrijker rol binnen het Nederlandse 
justitiedomein zullen gaan spelen. Organisaties in het rechtsbestel hebben in ieder geval in 
toenemende mate de ambitie om op digitale wijze met elkaar gegevens uit te wisselen en voor 
burgers en bedrijven digitaal toegankelijk te zijn (Raad voor de Rechtspraak, 2007; Ministerie 
van Justitie, 2009). 
 
De werkelijke omvang van de beschikbare digitale voorzieningen was echter voor aanvang van 
dit onderzoek nog niet in kaart gebracht. Om die reden heeft de directie Rechtsbestel van het 
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) aan het Center for Public 
Innovation (CPI) gevraagd om de digitale voorzieningen op het Nederlandse justitiedomein te 
inventariseren. De resultaten van dit onderzoek kunnen mede worden gebruikt om in Nederland 
invulling te geven aan het Europese E-Justice programma. 
 
Daarnaast was tot op heden niet of nauwelijks bekend of en in hoeverre de beschikbaarheid 
van digitale voorzieningen wordt bepaald door de betrokken overheidsorganisaties in het 
justitiële veld (‘aanbodgerichte voorzieningen’) of door de behoeften van burgers en bedrijven 
(‘vraaggerichte voorzieningen’). Daarom is ook aan het CPI gevraagd om het gebruik 
(‘doorwerking’) van de beschikbare digitale voorzieningen door burgers en bedrijven te 
onderzoeken en in kaart te brengen in hoeverre de beschikbare digitale voorzieningen 
aansluiten op de behoeften van burgers en bedrijven.  

1.2 ONDERZOEKSVRAAG EN -AANPAK 

De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt als volgt: Welke digitale voorzieningen worden 
aangeboden op het Nederlandse justitiedomein, in welke mate maken burgers en bedrijven 
gebruik van deze voorzieningen en welke factoren zijn hier van invloed op? 
 
Deze brede vraagstelling valt uiteen in de volgende deelvragen: 
• Welke digitale voorzieningen zijn er op het Nederlandse justitiedomein? 
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• In hoeverre sluiten deze digitale voorzieningen aan op de behoeften van burgers en 
bedrijven? 

• Welke factoren zijn van invloed op het gebruik van de beschikbare digitale voorzieningen in 
de praktijk door burgers en bedrijven? 

• Onder welke condities kan het gebruik van digitale voorzieningen worden geoptimaliseerd? 
 
Ter beantwoording van deze vraag zijn de volgende onderzoeksfasen doorlopen: 
• Ten eerste is een inventarisatie verricht van digitale voorzieningen op het Nederlandse 

justitiedomein. In overleg met de opdrachtgever is daarbij de keuze gemaakt voor een 
beredeneerde afbakening. De inventarisatie beperkt zich om die reden in eerste instantie 
tot organisaties waar de opdrachtgever direct mee te maken heeft. Aangezien digitale 
voorzieningen bij andere (justitiële) organisaties ook inspirerend kunnen zijn, zijn daarnaast 
ook (illustratieve) overzichten opgenomen van interessante digitale voorzieningen die door 
andere organisaties zijn of worden ontplooid.  

• Daarna zijn op basis van empirische inzichten die het CPI de afgelopen jaren heeft 
vergaard en relevante wetenschappelijke literatuur kritische succesfactoren benoemd en 
beschreven die bepalend (kunnen) zijn voor een optimaal gebruik van digitale 
voorzieningen. 

• Vervolgens is op basis van beschikbaar secundair materiaal onderzocht in hoeverre de 
geïnventariseerde digitale voorzieningen aansluiten op de behoeften van burgers en 
bedrijven. Daarnaast is getracht om inzicht te verwerven in het gebruik (‘doorwerking’) van 
digitale voorzieningen op het justitiedomein.  

• De conceptrapportage van het onderzoek is besproken in een expertmeeting op 10 mei 
2010. De inbreng van de aanwezige experts heeft geresulteerd in enkele aanvullingen en 
nuanceringen. 

• Ten slotte is dit onderzoek afgerond met een aantal conclusies en praktijkgerichte 
aanbevelingen. 

1.3 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van theoretische inzichten nader ingegaan op de (potentiële) 
functies van digitale voorzieningen en kritische succesfactoren die van invloed (kunnen) zijn op 
het gebruik van digitale voorzieningen. In hoofdstuk 3 worden de resultaten besproken van de 
inventarisatie van digitale voorzieningen op het Nederlandse justitiedomein. De overzichten 
beperken zich tot de organisaties waar de opdrachtgever directe contacten mee onderhoudt 
(paragraaf 3.3). Aangezien ook andere (justitiële) organisaties interessante digitale 
voorzieningen kunnen aanbieden, zijn ook (indicatieve) overzichten gemaakt van relevante 
digitale voorzieningen bij andere organisaties (paragraaf 3.4). Om de leesbaarheid van het 
rapport te verhogen, zijn de specifieke overzichten van digitale voorzieningen per organisatie in 
bijlagen vermeld.  
In hoofdstuk 4 wordt het gebruik van digitale voorzieningen en kritische succesfactoren die van 
invloed zijn op het gebruik van digitale voorzieningen nader geanalyseerd en beschreven. In 
paragraaf 5 staan conclusies en een aantal praktische aanbevelingen. 
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2 THEORETISCH KADER 

2.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt eerst aan de hand van theoretische inzichten nader ingegaan op de 
motieven van organisaties om digitale voorzieningen aan te bieden (paragraaf 2.2) en de 
(potentiële) functies van digitale voorzieningen (paragraaf 2.3). Daarna wordt aandacht besteed 
aan het begrip doorwerking (paragraaf 2.4) kritische succesfactoren die van invloed (kunnen) 
zijn op het gebruik van digitale voorzieningen (paragraaf 2.5). 

2.2 DIGITALE VOORZIENINGEN 

De eerste vraag is wat onder digitale voorzieningen moet worden verstaan. Digitale 
voorzieningen hebben betrekking op produkten of diensten die digitaal worden aangeboden. 
Digitale voorzieningen kunnen in een open omgeving (internet) worden aangeboden aan 
externe klanten, maar ook in een afgesloten omgeving (intranet) worden aangeboden aan 
interne klanten. Doorgaans worden digitale voorzieningen geschaard onder de noemer van 
digitale dienstverlening of E-government. 

2.3 FUNCTIES VAN DIGITALE VOORZIENINGEN 

Digitale voorzieningen kunnen in de praktijk verschillende functies vervullen. De belangrijkste 
functies zijn informeren, communiceren en/of organiseren (Kenniscentrum Grote Steden, 2004).  
Bij informeren kan onder meer worden gedacht aan een website, een portal, een digitale krant 
of nieuwsbrief of een elektronisch tijdschrift. Een voorbeeld in de publieke sector is het virtuele 
platform ambtenaar 2.0 (www.ambtenaar20.nl). Op dit digitale platform kunnen ambtenaren hun 
kennis en ervaring met betrekking tot Web 2.0 toepassingen onderling uitwisselen.  
Bij communiceren kan men bijvoorbeeld denken aan een mailvoorziening, maar ook aan een 
virtueel discussieforum, een chatfunctie of een digitaal prikbord. Een voorbeeld is de website 
www.higherlevel.nl. Op dit digitale forum kunnen innovatieve ondernemers met elkaar in contact 
treden (De Kool & Van Wamelen, 2009). Het digitale discussieforum neemt een centrale plaats 
in op deze website. Daarnaast bevat deze website columns en een rubriek ‘vraag en antwoord’. 
Bij organiseren moet men ten slotte denken aan bijvoorbeeld een digitale agenda of een virtuele 
markt. Een voorbeeld is de virtuele Politieke Markt van de gemeente Almere. Een belangrijke 
doelstelling van de Politieke Markt is het verlagen van de drempel om de bijeenkomsten van de 
gemeenteraad bij te wonen. Sinds november 2008 is de Politieke Markt ook live te volgen via 
internet. 
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2.4 DOORWERKING VAN DIGITALE VOORZIENINGEN 

De literatuur over doorwerking is omvangrijk. Doorgaans heeft de literatuur over doorwerking 
betrekking op het gebruik van informatie door organisaties voor wie deze informatie is bedoeld. 
Zo is onder meer onderzoek verricht naar de doorwerking van planologische besluitvorming 
(Faludi, Mastop en Borgman, 1991; Mastop en Faludi, 1993; De Lange, 1995), het gebruik van 
wetenschappelijk onderzoek (Doets, 1982; Korsten, 1983; Weiss en Bucuvalas, 1980b; Becker 
red., 1986), het gebruik van evaluatieonderzoek (Alkin e.a., 1979; Teisman en Van der Meer 
red., 2002) de doorwerking van strategische beleidsadvisering (Bekkers, Fenger, Homburg en 
Putters, 2004) en de impact van beleidsmonitoren op beleidsprocessen en interbestuurlijke 
verhoudingen (De Kool, 2007).  
 
Dit onderzoek is gericht op het gebruik van digitale justitiële voorzieningen door burgers en 
bedrijven. De digitale voorzieningen hebben betrekking op de aanbodkant en vallen onder de 
categorie digitale dienstverlening. De burgers en bedrijven zijn de (potentiële) gebruikers van de 
aangeboden digitale voorzieningen. Een voor de hand liggende theoretische aanname is: hoe 
beter digitale voorzieningen aansluiten op de behoeften en wensen van de potentiële 
gebruikers, hoe optimaler de digitale voorzieningen zullen worden gebruikt. In de volgende 
paragraaf wordt deze assumptie nader uitgewerkt. 

2.5 KRITISCHE SUCCESFACTOREN 

Aangezien de functie, de context en de doelgroep van iedere digitale voorziening verschillend 
kan zijn, moet terughoudendheid worden betracht bij het benoemen van algemene condities 
waar digitale voorzieningen aan moeten voldoen. Wel kan op basis van reeds bestaand 
onderzoek een indicatie worden gegeven van kritische succesfactoren die naar verwachting van 
invloed zijn op het gebruik, en daarmee de effectiviteit, van digitale voorzieningen.  

Onderzoek Kenniscentrum Grote Steden (2004) 

De publicatie ICT en sociale cohesie in buurten en wijken (Kenniscentrum Grote Steden, 2004) 
gaat in op de vraag welke rol ICT kan spelen om de sociale cohesie in buurten en wijken te 
versterken. In dit rapport wordt geconcludeerd dat het belangrijk is dat websites actueel zijn en 
actueel blijven. Dat vereist een actief ‘onderhoud’ van de website. Andere kritische 
succesfactoren zijn politiek-ambtelijk draagvlak, de relatie met de doelgroep, duurzame 
oplossingen, een goede projectorganisatie en oog hebben voor het feit dat iedere situatie 
unieke kenmerken heeft (maatwerk).  

Onderzoek Social Quality Matters e.a. (2004)  

De publicatie Een prettige buurt: internet als gereedschap (Social Quality Matters e.a. (2004) 
bevat praktische tips over hoe internet het leven in buurten prettiger kan maken. In deze 
rapportage wordt gewezen op het belang van goede informatie en communicatie. Daarnaast 
wordt gewezen op de noodzaak van continuïteit van digitale initiatieven. Dat vereist een actief 
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beheer van websites. Verder wordt geconstateerd dat websites van gemeenten doorgaans 
vanuit hun eigen aanbod zijn opgesteld (aanbodgeoriënteerd). In plaats daarvan is het beter om 
aan te sluiten op de drijfveren en motivatie van de gebruikers van de websites (vraaggericht). 
Ook is het belangrijk om websites bekendheid te geven, zodat gebruikers de site weten te 
vinden. Manieren om dat te doen zijn het maken van verwijzende links in andere websites, de 
website aan te melden bij portalen en de website aan te melden bij verschillende 
zoekmachines. Ten slotte is het belangrijk om actief contact te houden met gebruikers en om te 
vernemen wat de gebruikers van de aangeboden digitale voorzieningen vinden (feedback). 

Onderzoek Loos (2004) 

Uit een beleidsevaluatie van Loos (2004) blijkt dat de website het favoriete medium bij burgers 
is als het gaat om diensten die gerelateerd zijn aan informatie. Op de derde en vierde plaats 
volgen e-mail en telefoon. Face-to-face contacten worden met een tweede plaats ook zeer 
gewaardeerd. Dat is een reden om diensten niet alleen elektronisch via nieuwe media aan te 
bieden, maar burgers ook langs traditionele weg te blijven bedienen. Andere belangrijke 
factoren zijn de bejegening en een snelle bereikbaarheid.  

Onderzoek Kenniscentrum Grote Steden/SQM, 2005) 

De publicatie ICT en burgerparticipatie (Kenniscentrum Grote Steden/SQM, 2005) gaat in op 
het nut van ICT bij burgerparticipatie aan de hand van voorbeelden. De conclusie van het 
rapport is dat ICT een belangrijk instrument kan zijn om de relatie tussen overheid en 
samenleving een nieuwe impuls te geven. ICT maakt nieuwe vormen van betrokkenheid 
mogelijk. Belangrijke kritische succesfactoren zijn bruikbaarheid en een zekere mate van 
innovativiteit. Daarbij hoeft niet gedacht te worden aan ingewikkelde en geavanceerde 
voorzieningen. Ook zeer eenvoudige ICT-toepassingen kunnen in de praktijk zeer succesvol 
zijn. Ook een bottom-up aanpak en een hoge mate van betrokkenheid van de doelgroep 
kunnen ook substantieel bijdragen aan het succes van digitale initiatieven.  

Onderzoek CPI (2007) 

De wijk wordt een steeds belangrijker referentiekader voor overheden bij het aanbieden van 
digitale voorzieningen. Daarbij spelen GIS-applicaties een belangrijke rol (De Kool, 2007). In 
2007 heeft het Center for Public Innovation een kennisatelier georganiseerd waarin aandacht is 
besteed aan GIS-georiënteerde wijkwebsites. In de eerste ronde van dit atelier zijn 
wijkgerelateerde websites geïnventariseerd. In de tweede ronde zijn condities benoemd 
waaronder GIS-georiënteerde toepassingen gerealiseerd kunnen worden. De belangrijkste 
factoren zijn: 
• Samenwerking tussen de ketenpartners. Hierbij moet gedacht worden aan het delen van 

informatie en het wederzijds afstemmen van communicatiekanalen. 
• Continuïteit van de aangeboden websites. Veel digitale initiatieven van de overheid hebben 

een projectmatig en eindig karakter. Om de belangstelling en betrokkenheid van burgers 
vast te houden is het belangrijk dat digitale voorzieningen een structureel karakter hebben 
en worden doorontwikkeld. 
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• Draagvlak voor de aangeboden voorzieningen. Het is belangrijk dat er intern draagvlak is 
voor de aangeboden digitale voorzieningen. Intern politiek-ambtelijk draagvlak is niet alleen 
noodzakelijk bij het lanceren, maar ook bij het onderhouden van digitale voorzieningen. 
Ook draagvlak bij de doelgroep is van groot belang, omdat zij immers gebruik moeten gaan 
maken van de digitale voorzieningen. 

• Waarborging van privacy. Bij het aanbieden van digitale voorzieningen is het belangrijk dat 
de privacy van burgers niet in het geding komt. Bezoekers van websites hechten 
doorgaans groot belang aan hun privacy en hebben om die reden vaak moeite met het 
verstrekken van persoonlijke gegevens. 

• Niet zelf het wiel uitvinden. Het is belangrijk dat overheden bij het ontwikkelen van digitale 
voorzieningen niet zelf het wiel uitvinden, maar kennis nemen van reeds bestaande 
toepassingen en daar, indien mogelijk, op aansluiten.   

• Kwaliteit van de informatie. Het is belangrijk dat de informatie die wordt aangeboden op 
websites actueel, toegankelijk en betrouwbaar is. 

• Maatwerk. Er bestaat geen blauwdruk voor digitale voorzieningen. Om die reden is vaak 
maatwerk vereist.  

• Multichanneling. De digitale vaardigheden van burgers verschillen. Om die reden is het 
belangrijk dat overheidsvoorzieningen via verschillende kanalen (digitaal en fysiek) worden 
aangeboden. 

• Betrokkenheid doelgroep. Een actieve inbreng van- en een goede relatie met de doelgroep 
van de digitale voorziening is een belangrijke voorwaarde. Hierbij kan gedacht worden aan 
een actieve rol van de doelgroep bij het ontwikkelen en doorontwikkelen van de digitale 
voorziening. 

• Interactie- en participatiemogelijkheden. Het aanbieden van interactie- en 
participatiemogelijkheden door de doelgroep is van groot belang, bijvoorbeeld om de 
betrokkenheid van de doelgroep vast te houden, maar ook om nuttige feedback met 
betrekking tot de digitale voorziening te verkrijgen.  

• Gebruiksvriendelijkheid van de digitale voorziening. 

Onderzoeken Algemene Rekenkamer (2007, 2008) 

De Algemene Rekenkamer (2007) concludeert dat ICT-projecten van de overheid vaak te 
ambitieus en te complex zijn. Als gevolg hiervan raken ICT-projecten van de overheid nogal 
eens in de problemen. Om die reden bepleit de Algemene Rekenkamer (2008) een rijksbreed 
leerproces om vermijdbare kosten en vertragingen in de toekomst te voorkomen. 

Onderzoek Ministerie van BZK (2009) 

In 2009 is op verzoek van het ministerie van BZK door B&A een retrospectief onderzoek naar 
eParticipatie uitgevoerd. In het rapport Betrokken burgers, bewogen bestuur, wordt ook 
aandacht besteed aan criteria die gebruikers van digitale initiatieven belangrijk vinden. Hierbij 
dient wel te worden opgemerkt dat de respons van gebruikers in het betreffende onderzoek 
laag was. Criteria waar gebruikers van digitale voorzieningen belang aan hechten zijn 
duidelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, interactiviteit, relevantie en effectiviteit. Daarnaast wordt 
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geconstateerd dat vooralsnog bij veel digitale initiatieven de nadruk ligt op de onderste trede 
van de participatieladder, namelijk informeren. Deze activiteit is gericht op het openstellen van 
informatie of het inzichtelijk presenteren van de informatie (Ministerie van BZK, 2009:47). Deze 
vorm van interactie is dus vrij beperkt. 
 
Deze onderzoeken verschaffen inzicht in de vele factoren die van invloed kunnen zijn op het 
gebruik van digitale voorzieningen in het algemeen. De meest aannemelijke kritische 
succesfactoren die aan deze onderzoeken kunnen worden ontleend, zullen nu kort worden 
toegelicht. 

Actualiteit  

Digitale voorzieningen kunnen doorgaans niet los worden gezien van (intensieve) 
gegevensstromen. Het is belangrijk dat de gegevens die bij digitale voorzieningen worden 
verstrekt of uitgewisseld actueel zijn. Dat vereist een zorgvuldig beheer van de betreffende 
digitale voorziening in de back-office. 

Continuïteit 

Digitale voorzieningen hebben soms een structureel, maar vaak een projectmatig (en dus een 
eindig) karakter. Er zijn veel voorbeelden te noemen van digitale projecten bij overheden die 
niet verder komen dan pilots of plotseling eindigen, omdat bijvoorbeeld het geld op is. Om de 
betrokkenheid van de doelgroepen van digitale voorzieningen vast te houden is het belangrijk 
dat de continuïteit van deze digitale voorzieningen is gegarandeerd.  

Toegankelijkheid 

Het is belangrijk dat digitale voorzieningen toegankelijk zijn voor mensen die van de betreffende 
voorziening gebruik willen of kunnen maken. Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan een 
logische ordening van informatie, maar ook aan de gebruiksvriendelijkheid van de digitale 
voorziening en duidelijke instructies aan de gebruikers van het systeem, zodat ze eenvoudig 
kunnen navigeren naar de informatie of diensten waarnaar zij op zoek zijn. 

Betrouwbaarheid  

Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van digitale voorzieningen is dat deze als 
betrouwbaar worden ervaren. Dat geldt in het bijzonder voor digitale voorzieningen die een 
informatief karakter hebben. 

Politiek-ambtelijk draagvlak 

Een breed (intern) politiek en ambtelijk draagvlak voor digitale voorzieningen is zeer wenselijk, 
mede met het oog op de gewenste continuïteit van de betreffende voorzieningen. Een 
belangrijke factor die bijdraagt aan draagvlak is een bewezen meerwaarde van de digitale 
voorziening, bijvoorbeeld in de vorm van effectieve of efficiënte dienstverlening. 
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Relatie met de doelgroep 

De verbinding van de digitale voorzieningen met de interne of externe doelgroep(en) is cruciaal. 
Digitale voorzieningen moeten dus niet achter de tekentafel worden bedacht. Er moeten 
processen in gang worden gezet om de betrokkenheid van de medewerkers en de 
doelgroep(en) te stimuleren en vervolgens in stand te houden. 

Bekendheid van voorziening 

Het is belangrijk dat de (beoogde) doelgroepen op de hoogte zijn van het bestaan van de 
beschikbare digitale voorzieningen. Digitale voorzieningen zullen dus met regelmaat en via 
verschillende communicatiekanalen onder de aandacht moeten worden gebracht bij de 
(beoogde) doelgroepen. 

Organiseren van feedback 

Het is van groot belang om regelmatig feedback te krijgen van de doelgroepen, zodat de 
digitale voorzieningen (nog beter) op de behoeften van de gebruikers kunnen worden 
afgestemd. Dit komt naar verwachting het gebruik van de digitale voorziening ten goede. 

Maatwerk 

Wat in de ene situatie werkt, hoeft in de andere situatie niet te werken. De context waarbinnen 
digitale voorzieningen worden aangeboden is doorgaans verschillend. Iedere digitale 
voorziening vereist afstemming met de unieke doelgroepen die worden bediend. Maatwerk is 
dus vereist. 

Vraaggestuurde oriëntatie 

De verleiding bij overheden is vaak groot om digitale voorzieningen aan te bieden, zonder 
vooraf de wensen en behoeften van de gebruikers van de digitale voorzieningen in kaart te 
brengen. Om een mismatch tussen vraag en aanbod te voorkomen is het daarom effectiever 
om vraaggestuurd in plaats van aanbodgericht te werk te gaan. Niet de technische 
mogelijkheden, maar de behoeften van de gebruikers moeten dus het vertrekpunt zijn bij het 
lanceren van nieuwe digitale voorzieningen. Bij interne digitale voorzieningen kunnen de 
behoeften van gebruikers ook bestaan uit (keten)problemen die met de digitale voorziening 
kunnen worden opgelost. Een ketenprobleem kan bijvoorbeeld de suboptimale uitwisseling van 
gegevens tussen ketenpartners zijn. 

Participatiemogelijkheden 

Bij digitale voorzieningen is het ook belangrijk dat gebruikers of afnemers van de aangeboden 
diensten voldoende interactie- of participatiemogelijkheden hebben. Bij digitale 
overheidsdiensten is daar niet altijd sprake van. Uit onderzoek in opdracht van het programma 
Burgerlink blijkt bijvoorbeeld dat Nederlandse gemeenten op het gebied van E-participatie nog 
een aardig duwtje in de rug kunnen gebruiken (http://www.e-overheid.nl/nieuws/2009/11). Ook 
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op nationaal niveau kan E-participatie nog wel een impuls gebruiken, vooral ten aanzien van de 
hogere ‘interactieve’ treden van de participatieladder (Ministerie van BZK, 2009). 

2.6 CONCLUSIES 

In dit hoofdstuk is uiteengezet dat digitale voorzieningen in de praktijk verschillende functies 
kunnen vervullen. De belangrijkste functies zijn informeren, communiceren en/of organiseren. 
De theoretische aanname in deze studie is: hoe beter digitale voorzieningen aansluiten op de 
behoeften van de potentiële gebruikers, hoe optimaler de digitale voorzieningen zullen worden 
gebruikt door burgers en bedrijven. Aan de hand van wetenschappelijke literatuur zijn kritische 
succesfactoren benoemd die naar verwachting van invloed kunnen zijn op het gebruik van 
digitale voorzieningen door burgers en/of bedrijven. Deze factoren hebben betrekking op 
actualiteit, continuïteit, toegankelijkheid, betrouwbaarheid, politiek-ambtelijk draagvlak, de 
relatie met de doelgroep, de bekendheid van de digitale voorzieningen onder de doelgroepen, 
het organiseren van feedback, maatwerk, een vraaggestuurde oriëntatie en 
participatiemogelijkheden.  
 
In hoofdstuk 4 vier zal blijken in hoeverre deze kritische succesfactoren een rol spelen bij de 
digitale voorzieningen die op het justitiedomein worden aangeboden. Alvorens dat te kunnen 
doen is het noodzakelijk om eerst de digitale voorzieningen op het justitiedomein in kaart te 
brengen. De resultaten van deze inventarisatie zullen worden beschreven in het volgende 
hoofdstuk.  
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3 DIGITALE VOORZIENINGEN OP HET 
NEDERLANDSE JUSTITIEDOMEIN 

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de inventarisatie van digitale voorzieningen op het 
Nederlandse justitiedomein besproken. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de vraag wat moet 
worden verstaan onder digitale voorzieningen en wordt de methodologie toegelicht die is 
gehanteerd bij het inventariseren van de digitale voorzieningen. In paragraaf 3.3 wordt nader 
ingegaan op de organisaties binnen het justitiedomein waar de digitale voorzieningen zijn 
geïnventariseerd. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het justitiedomein bij dit onderzoek is 
afgebakend tot de organisaties waar de opdrachtgever van dit onderzoek directe contacten mee 
onderhoudt. Ten behoeve van de leesbaarheid van dit rapport zijn de overzichten per 
organisatie in afzonderlijke bijlagen opgenomen. Aangezien ook op andere (justitiële) domeinen 
digitale voorzieningen zijn of worden gerealiseerd, wordt in paragraaf 3.4 aandacht besteed aan 
(justitiële) organisaties die ook interessante digitale voorzieningen aanbieden. Ook de 
overzichten van deze organisaties zijn in afzonderlijke bijlagen vermeld. In paragraaf 3.5 staan 
de conclusies. 

3.2 METHODOLOGIE 

De eerste vraag die moet worden beantwoord bij het inventariseren van digitale voorzieningen 
is wat onder digitale voorzieningen moet worden verstaan. In dit onderzoek hebben digitale 
voorzieningen betrekking op producten of diensten die digitaal worden aangeboden. Om die 
reden kunnen digitale voorzieningen geschaard worden onder de noemer van elektronische 
dienstverlening. Digitale diensten worden doorgaans in een open omgeving (internet) 
aangeboden aan externe klanten. Om die reden zal in eerste instantie het internet worden 
geraadpleegd om digitale voorzieningen op het justitiedomein in kaart te brengen. De 
zoekwoorden daarbij zijn: digitale voorzieningen, digitale diensten en/of digitale dienstverlening. 
 
Digitale voorzieningen kunnen echter ook in een afgesloten omgeving (intranet) worden 
aangeboden aan interne klanten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het elektronisch 
uitwisselen van gegevens tussen twee specifieke organisaties binnen het justitiedomein. Om 
dergelijke interne digitale voorzieningen te traceren is het daarom noodzakelijk om ook contact 
te leggen met ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn bij de organisaties die onderwerp zijn 
van de inventarisatie. Deze respondenten zijn vermeld in bijlage 23. 
 
Het Nederlandse justitiedomein is vrij breed. Bovendien was vooraf de verwachting dat op het 
justitiedomein veel digitale voorzieningen worden aangeboden of in ontwikkeling zijn. Om die 
reden is besloten om de inventarisatie op het justitiedomein af te bakenen tot de organisaties 
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waar de opdrachtgever van dit onderzoek directe contacten mee onderhoudt. Deze organisaties 
zijn de Raad voor de rechtspraak (Rvdr), het Openbaar Ministerie (OM), het Nederlands 
Mediation Instituut (NMI), het Juridisch Loket (JL), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 
(KNB), de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG), de Nederlandse Orde van 
Advocaten (NOvA), de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) en JustID. 

3.3 DIGITALE VOORZIENINGEN OP HET AFGEBAKENDE JUSTITIEDOMEIN 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de organisaties op het afgebakende justitiedomein 
waar digitale voorzieningen zijn geïnventariseerd. De specifieke digitale voorzieningen die deze 
organisaties aanbieden zijn per organisatie vermeld in aparte bijlagen. 

3.3.1 RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK (RVDR) 

Het document Agenda van de Rechtspraak 2008-2011 verschaft inzicht in de prioriteiten die de 
gerechtsbesturen en de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) zich voor de komende jaren hebben 
gesteld. Een belangrijke ambitie is dat burgers in concrete projecten worden betrokken bij de 
Rechtspraak. De gedachte hierachter is dat een grotere betrokkenheid van de burgers bij de 
rechtspraak een gunstige invloed heeft op het vertrouwen dat de rechtspraak in de samenleving 
geniet (Raad voor de rechtspraak, 2007:10). Een andere doelstelling is het verbeteren van de 
(digitale) informatievoorziening aan procespartijen en het publiek. Hierbij zal gebruik worden 
gemaakt van bestaande middelen zoals internetsites (Idem:28). Een recent voorbeeld is de 
ontwikkeling van een digitaal dossier, dat geleidelijk het schriftelijk dossier gaat vervangen. Bij 
de inventarisatie van digitale voorzieningen is dankbaar gebruik gemaakt van het Portfolio 
Digitale Toegankelijkheid: in productie, in ontwikkeling, gepland, 2008-2009. Dit portfolio biedt 
een overzicht van digitale applicaties die in gebruik of in ontwikkeling zijn. De digitale 
voorzieningen van de Rvdr zijn weergegeven in bijlage 1. 

3.3.2 OPENBAAR MINISTERIE (OM) 

Het Openbaar Ministerie (OM) vormt samen met de rechters de rechterlijke macht in Nederland. 
De visie van het OM voor de komende tijd is verwoord in Perspectief op 2010. Op het gebied 
van voorlichting en communicatie wil het OM een andere koers gaan varen. Dat is niet zonder 
reden. “De behoefte aan meer en snellere informatieverschaffing over belangrijke misdrijven en 
strafzaken is versterkt door veranderingen in het medialandschap. Juist omdat het OM de 
maatschappelijke oriëntatie hoog in het vaandel heeft staan, kan het zijn ogen niet sluiten voor 
die behoefte. Aan de samenleving zal daarom uitgebreider en sneller uitleg moeten worden 
gegeven over misdrijven die onderwerp vormen van publieke discussie” (Openbaar Ministerie, 
2006:10). Directe communicatie met burgers is dus voor het OM een belangrijk aandachtspunt, 
zodat de keuzes die het OM heeft gemaakt nader kunnen worden gemotiveerd. Ook nauwe 
samenwerking met andere partners in de strafrechtketen is een belangrijk aandachtspunt voor 
het OM. Digitale voorzieningen kunnen dat proces faciliteren. De digitale voorzieningen van het 
OM zijn weergegeven in bijlage 2. 
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3.3.3 NEDERLANDS MEDIATION INSTITUUT (NMI) 

Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in 
Nederland. De doelstellingen van het NMI zijn het stimuleren van de toepassing van mediation 
in Nederland, het bevorderen en borgen van de kwaliteit van mediation en mediators, het geven 
van onafhankelijke informatie en voorlichting over mediation, kwantificering en onderzoek 
inzake mediation en het  bieden van een overlegstructuur voor en over mediation. Door het 
nastreven van deze doelstellingen beoogt het NMI om mediation een structurele plaats en 
functie te geven binnen het maatschappelijk bestel. De digitale voorzieningen van het NMI zijn 
vermeld in bijlage 3. 

3.3.4 JURIDISCH LOKET (JL) 

Het Juridisch Loket (JL) is een onafhankelijke organisatie waar iedere burger terecht kan voor 
gratis juridisch advies. Het Juridisch Loket beoogt voor de rechtzoekende burger hèt 
aanspreekpunt te zijn. Deze organisatie wordt gesubsidieerd door de Raad voor Rechtsbijstand 
(RvR) en bestaat inmiddels vijf jaar. De ambitie van het Juridisch Loket ten aanzien van 
dienstverlening is om van de website een volwaardig dienstverleningskanaal te maken. 
Aangezien het daarbij de bedoeling is om het gebruikersperspectief centraal te stellen, zijn de 
doelgroepen gedifferentieerd in verschillende persona’s. De onlinestrategie van het Juridisch 
Loket is in februari 2010 herijkt. In het volgende hoofdstuk zal nader aandacht worden besteed 
aan de website van het Juridisch Loket. De digitale voorzieningen van het JL zijn weergegeven 
in bijlage 4. 

3.3.5 KONINKLIJKE NOTARIËLE BEROEPSORGANISATIE (KNB) 

Alle notarissen en kandidaat-notarissen in Nederland zijn verenigd in de Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie (KNB). Dit is een publiekrechtelijke organisatie met als belangrijkste taak de 
zorg voor een goede beroepsuitoefening. Daarnaast levert de KNB een breed pakket producten 
en diensten aan haar leden. De digitale voorzieningen van de KNB zijn vermeld in bijlage 5. 

3.3.6 STICHTING NETWERK GERECHTSDEURWAARDERS (SNG) 

De Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) heeft als doel de elektronische informatie-
uitwisseling tussen gerechtsdeurwaarderskantoren en derden te initiëren en te faciliteren. SNG 
zorgt er voor dat, nadat afspraken zijn gemaakt, elektronische informatie-uitwisseling ook 
daadwerkelijk kan plaatsvinden. SNG faciliteert elektronische informatie-uitwisseling tussen 
kantoren en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) vanaf 1995. Daarna zijn er koppelingen 
gelegd met ondermeer het UWV, SVB en het Inlichtingenbureau. Gerechtsdeurwaarders zijn 
daardoor in staat om langs beveiligde weg elektronisch informatiebronnen te raadplegen. Alle 
gerechtsdeurwaarders maken gebruik van de e-diensten van SNG. De digitale voorzieningen 
van de SNG zijn weergegeven in bijlage 6. 
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3.3.7 NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN (NOVA) 

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van 
alle advocaten in Nederland. De wettelijk vastgelegde kernfunctie van de NOvA is de zorg voor 
de kwaliteit van advocatendiensten. 
De NOvA biedt verschillende interne en externe digitale voorzieningen aan advocaten aan. 
Daarnaast maken advocaten gebruik van verschillende digitale voorzieningen van andere 
partijen zoals de rechtspraak (loket.rechtspraak.nl) en de Raad voor Rechtsbijstand 
(mijnrvr.org). De digitale voorzieningen van de NOvA zijn vermeld in bijlage 7. 

3.3.8 RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND (RVR) 

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) heeft toezicht op en draagt zorg voor de organisatie van de 
verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand door met name het Juridisch Loket, mediators en 
advocaten. Dat betekent dat mensen die een advocaat of mediator niet kunnen betalen, 
subsidie kunnen krijgen van de RvR. De RvR biedt zowel interne en externe digitale 
voorzieningen aan. De digitale voorzieningen van de RvR zijn weergegeven in bijlage 8. 

3.3.9 JUSTITIËLE INFORMATIEDIENST (JUSTID) 

De Justitiële Informatiedienst (JustID) bestaat sinds 1 januari 2006. JustID fungeert als centraal 
punt bij de informatievoorziening in het domein van de rechtshandhaving en 
rechtspleging. Verder is JustID een kenniscentrum op het gebied van informatievoorziening 
voor de strafrechtsketen. De digitale voorzieningen van JustID zijn vermeld in bijlage 9. 
 
In paragraaf 3.3 is aandacht besteed aan de organisaties waar de opdrachtgever van dit 
onderzoek directe contacten mee heeft en de digitale voorzieningen die deze organisaties 
aanbieden. Aangezien organisaties waar de opdrachtgever indirecte of geen contacten mee 
onderhoudt ook inspirerende en relevante digitale voorzieningen (kunnen) ontplooien, is ook 
een (indicatieve) inventarisatie bij andere relevante organisaties uitgevoerd. De resultaten 
daarvan worden besproken in de volgende paragraaf. 

3.4 DIGITALE VOORZIENINGEN BIJ ANDERE RELEVANTE ORGANISATIES 

In deze paragraaf wordt een indicatief (dus geen uitputtend) overzicht gepresenteerd van 
digitale voorzieningen die andere relevante organisaties aanbieden, omdat deze voorzieningen 
mede kunnen fungeren als inspiratiebron. 

3.4.1 DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN (DJI) 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Justitie voor de uitvoer 
van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn 
opgelegd. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in 
gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (PI) 
worden genoemd. Daarnaast zijn er speciale inrichtingen voor de jongeren, de justitiële 
jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs) patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en 
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voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentie- en uitzetcentra. Veel digitale voorzieningen 
van DJI hebben een intern karakter, omdat deze organisatie, in het licht van bovengenoemde 
taken, weinig directe contacten heeft met burgers. Jaarlijks vindt wel een open dag plaats. De 
digitale voorzieningen van DJI zijn weergegeven in bijlage 10. 

3.4.2 IMMIGRATIE- EN NATURALISATIEDIENST (IND) 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is de toelatingsorganisatie van Nederland. Dat 
betekent dat de IND in ons land alle aanvragen behandelt voor asiel, gezinshereniging, visa en 
andere verblijfsvergunningen. De visie van de IND is dat de aanvrager centraal staat. In het licht 
van deze visie is in 2006 het ‘dienstverleningsconcept IND 2010’ ontwikkeld (IND, 2006). Een 
belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de wensen en behoeften van de klanten van IND centraal 
staan. In dat kader onderscheidt IND verschillende klantgroepen. De klantgroepen van de IND 
zijn gerelateerd aan de verschillende verblijfsdoelen (asiel, naturalisatie, regulier, etc.). Om 
goed te communiceren en de juiste dienstverlening te bieden is het niet alleen belangrijk inzicht 
te hebben in welke klantgroepen de IND heeft, maar is het ook belangrijk om te weten welke 
kenmerken typerend zijn voor de klanten van de IND. Om de klanttevredenheid te verhogen met 
een verbeterde dienstverlening differentieert de IND naar klantprofielen, namelijk de onbekende 
hulpvragende klanten, de onbekende zelfredzame klanten, de bekende hulpvragende klanten 
en de bekende zelfredzame klanten (IND, 2006). De IND laat regelmatig het gebruik van de 
eigen website evalueren met als doel om deze site verder te ontwikkelen (IND, 2008; IND, 
2010). De digitale voorzieningen van de IND zijn vermeld in bijlage 11. 

3.4.3 RECLASSERING NEDERLAND (RN) 

Reclassering Nederland (RN) begeleidt mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd of 
daarvan worden verdacht. Deze organisatie beoogt een actieve bijdrage te leveren aan de 
veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van 
recidive. De digitale voorzieningen van Reclassering Nederland zijn weergegeven in bijlage 12. 

3.4.4 NEDERLANDS FORENSISCH INSTITUUT (NFI) 

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) levert kwalitatief hoogwaardige forensische diensten 
aan onder meer het OM en de politie. Het NFI streeft naar optimale klanttevredenheid ten 
aanzien van het productaanbod, de levertijden en de dienstverlening. De digitale voorzieningen 
van het NFI zijn vermeld in bijlage 13. 

3.4.5 NATIONAAL COÖRDINATOR TERRORISMEBESTRIJDING (NCTB) 

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) is aangesteld om de samenwerking 
tussen de organisaties die betrokken zijn bij terrorismebestrijding te verbeteren. NCTb is 
verantwoordelijk voor analyse van (inlichtingen-)Informatie, beleidsontwikkeling en regie over te 
nemen beveiligingsmaatregelen bij de bestrijding van terrorisme. De digitale voorzieningen van 
NCTb zijn weergegeven in bijlage 14. 
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3.4.6 CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSO BUREAU (CJIB) 

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) is een agentschap van het ministerie van Justitie. 
Het CJIB int verkeersboetes die door de justitiële instanties aan burgers en bedrijven worden 
opgelegd. Ook int het CJIB slachtoffervergoedingen die de rechter oplegt. De digitale 
voorzieningen van het CJIB zijn vermeld in bijlage 15. 

3.4.7 RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING (RVDK) 

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), een onderdeel van het ministerie van Justitie, 
treedt op als de ontwikkeling van kinderen in gevaar komt. De RvdK komt op voor deze 
kinderen door hun (gezins)situatie te onderzoeken. Ook kan de RvdK de kinderrechter 
verzoeken een maatregel op te leggen. De digitale voorzieningen van de RvdK zijn 
weergegeven in bijlage 16. 

3.4.8 POLITIE  

Bij de politiekorpsen worden veel digitale initiatieven ontplooid. Teveel om te vermelden in een 
uitputtend overzicht. Om die reden is in bijlage 17 een indicatief overzicht opgenomen van 
digitale voorzieningen die door de politiekorpsen worden aangeboden. 

3.4.9 BELASTINGDIENST 

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor een groot aantal verschillende taken. Het meest 
bekend is het heffen en innen van belastingen en premies. De Belastingdienst int niet alleen, 
maar keert ook uit. Zo verzorgt de Belastingdienst bijvoorbeeld de uitbetaling van voorlopige 
teruggaven en van toeslagen die huishoudens kunnen krijgen voor de kosten van 
kinderopvang, huur of zorg. De digitale voorzieningen van de BD zijn vermeld in bijlage 18. 

3.4.10 GEMEENTEN 

Op lokaal niveau worden uiteenlopende digitale initiatieven ontplooid. Ook deze initiatieven zijn 
te omvangrijk om te vermelden in een uitputtend overzicht. Om die reden is in bijlage 19 een 
selectie gemaakt van enkele aansprekende lokale digitale toepassingen. 

3.4.11 OVERIGE DIGITALE VOORZIENINGEN 

Ter afsluiting van deze paragraaf zijn in bijlage 20 nog verschillende digitale voorzieningen in 
het overzicht opgenomen. Vaak zijn hier verschillende instanties bij betrokken.  
 
In de volgende paragraaf vindt een nadere analyse plaats van de empirische inzichten die op 
basis van de inventarisatie zijn opgedaan. 

3.5 ANALYSE 

Aan het aanbieden van digitale voorzieningen binnen het buiten het justitiedomein kunnen 
verschillende motieven ten grondslag liggen. Deze motieven (kunnen) zijn: 
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1. Het efficiënter en sneller uitwisselen van gegevens binnen en/of tussen organisaties 
dankzij digitalisering (RvR, 2008). Dit is niet alleen een belangrijk uitgangspunt bij het 
digitale strafdossier, maar ook bij andere (beoogde) digitale dossiers, bijvoorbeeld het 
elektronische patiëntendossier en het elektronische leerlingendossier. 

2. Het professionaliseren van de digitale dienstverlening, bijvoorbeeld in de vorm van een 
snellere en betere toegankelijkheid van gegevens, zodat doorlooptijden verminderen. 

3. Het verminderen van de werkdruk en administratieve lasten, bijvoorbeeld als gevolg 
van minder ‘papieren’ handelingen (RvR, 2008). Naast tijd, kan ook geld worden 
bespaard. 

4. Meer omgevingsgericht en klantgericht werken richting ketenpartners (intern) en 
maatschappij (extern). Samenwerking met ketenpartners kan daarbij een belangrijke 
pushfactor zijn omdat partijen in de strafrechtsketen wederzijds afhankelijk zijn. 

5. Het verhogen van de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van gegevens, omdat 
digitale gegevens eenvoudiger te beheren en te controleren zijn.  

6. Het ondersteunen van (interne) werkprocessen, zoals een beter toegankelijke 
informatievoorziening. 

 
Uit deze uiteenlopende motieven blijkt dat digitale voorzieningen niet alleen (potentiële) 
voordelen met zich meebrengen voor de betrokken organisaties zelf, maar ook voor de interne 
en externe klanten van deze organisaties. 
 
Desondanks zijn veel geïnventariseerde voorzieningen op het afgebakende justitiedomein (zie 
paragraaf 3.3) gericht op het faciliteren van interne werkprocessen of het faciliteren van andere 
justitiële ketenpartners. Veel digitale voorzieningen die zijn geïnventariseerd op het 
afgebakende justitiedomein hebben dus een intern karakter. Een relatief gering aantal 
geïnventariseerde voorzieningen op het afgebakende justitiedomein is specifiek gericht op de 
buitenwereld (burgers en/of bedrijven). Tijdens de Expertmeeting Digitale Voorzieningen (zie 
bijlage 24) zijn hier twee aannemelijke verklaringen voor aangereikt. In de eerste plaats willen 
organisaties doorgaans eerst hun digitale informatievoorziening intern op orde hebben, voordat 
zij naar buiten treden. In de tweede plaats kan het aanbod van digitale voorzieningen niet los 
worden gezien van de doelgroepen en de doelstellingen van de betreffende organisaties. Het 
Juridisch Loket bedient bijvoorbeeld primair de buitenwereld, terwijl een organisatie als NCTb 
vooral op interne ketenpartners is gericht. Om die reden is het logisch dat eerstgenoemde 
organisatie veel aandacht besteed aan externe digitale voorzieningen en laatstgenoemde 
organisatie niet.  
 
Daarnaast valt op dat de interactiemogelijkheden bij de digitale voorzieningen die worden 
aangeboden aan de buitenwereld doorgaans gering zijn. Veel digitale voorzieningen op het 
justitiedomein hebben vooralsnog Web 1.0 karakteristieken in de vorm van een ‘traditionele’ 
informatieve website. Digitale voorzieningen op het justitiedomein met interactieve Web 2.0 
karakteristieken zijn schaarser. Voorbeelden van interactieve digitale voorzieningen op het 
justitiedomein zijn onder meer het Juridisch Loket, het Migratieforum en Internetconsultatie (zie 
hoofdstuk 4). 
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Tijdens de inventarisatie is gebleken dat er nauwelijks organisaties op het justitiedomein zijn die 
overzichten van digitale voorzieningen binnen de eigen organisatie op ‘de plank’ hebben liggen. 
Een uitzondering is de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) die beschikte over een portfolio Digitale 
Toegankelijkheid met daarin een overzicht van digitale voorzieningen die in 2008-2009 in 
productie, in ontwikkeling of gepland waren. Dit overzicht wordt periodiek geactualiseerd. 
Daarnaast is door een respondent gemeld dat op intranet van de Raad voor Rechtsbijstand 
(RvR) alle (ICT)projecten kort worden beschreven. Deze observatie kan een indicatie zijn dat 
veel digitale voorzieningen binnen het justitiedomein ad-hoc worden opgezet, zonder dat daar 
een organisatiebrede digitale visie aan ten grondslag ligt. Tijdens de Expertmeeting Digitale 
Voorzieningen (zie bijlage 24) is deze observatie door experts in het justitiedomein betwist. 
Daarbij is aangegeven dat een digitale visie een onderdeel kan zijn van een bredere ICT-
strategie. In een poging om deze observatie te onderbouwen of te weerleggen is aan de 
deelnemers gevraagd een dergelijke visie te verstrekken ten behoeve van dit onderzoek. In 
reactie daarop heeft een respondent van de Raad voor Rechtsbijstand een meerjarenvisie ICT 
aangereikt die in 2008 is ontwikkeld (RvR, 2008). Een onderdeel van deze meerjarenvisie is de 
ambitie om burgers de weg in en naar het recht te wijzen, bijvoorbeeld via virtuele, telefonische 
en fysieke kanalen (RvR, 2008:2-3). Deze meerjarenvisie zal periodiek geactualiseerd worden. 
Ook een respondent van het Juridisch Loket heeft interne documentatie uitgereikt over de 
onlinestrategie van deze organisatie. Ten slotte heeft een respondent van de IND een 
dienstverleningsconcept van deze organisatie uitgereikt (IND, 2006). Vooralsnog blijft onbekend 
in hoeverre andere organisaties beschikken over organisatiebrede digitale visies. Hoewel deze 
vraag geen onderdeel is van het onderzoek, is het desondanks toch een relevant 
aandachtspunt (zie aanbevelingen in hoofdstuk 5). 

3.6 CONCLUSIES 

In dit hoofdstuk zijn voornamelijk digitale voorzieningen binnen het justitiedomein in kaart 
gebracht. Het aanbod van digitale voorzieningen op het justitiedomein is omvangrijk en divers. 
Digitale voorzieningen kunnen namelijk uiteenlopende (potentiële) voordelen met zich 
meebrengen voor de organisaties die deze voorzieningen aanbieden (bijvoorbeeld vermindering 
van administratieve lasten), alsmede voor de klanten van deze organisaties die gebruik maken 
van de digitale voorzieningen (bijvoorbeeld het verhogen van de klantgerichtheid). Wel zijn er 
(voorzichtige) indicaties dat binnen de betrokken organisaties niet altijd een goed en actueel 
zicht bestaat op de digitale activiteiten die binnen de eigen organisatie worden ontplooid. 
Daarnaast valt het op dat veel digitale voorzieningen op het justitiedomein een intern karakter 
hebben. Dat heeft mede te maken met de interne klanten die enkele organisaties binnen het 
justitiedomein bedienen. Wat betreft de aangeboden externe digitale voorzieningen zijn de 
interactiemogelijkheden vooralsnog relatief schaars.  
 
In dit hoofdstuk lag de nadruk op het aanbod van digitale voorzieningen binnen (voornamelijk) 
het justitiedomein. In het volgende hoofdstuk zal het gebruik (‘doorwerking’) van beschikbare 
digitale voorzieningen op het justitiedomein nader worden geanalyseerd. 
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4 DOORWERKING DIGITALE VOORZIENINGEN OP 
HET JUSTITIEDOMEIN 

4.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk zal het gebruik van digitale voorzieningen binnen het justitiedomein 
(‘doorwerking’) nader worden geanalyseerd. In paragraaf 4.2.1 worden generieke observaties 
van respondenten binnen (voornamelijk) het justitiedomein belicht. In paragraaf 4.2.2 wordt 
aandacht besteed aan het gebruik van enkele specifieke digitale voorzieningen binnen het 
justitiedomein. In paragraaf 4.3 wordt nader geanalyseerd hoe de kritische succesfactoren die 
door de experts in de praktijk zijn benoemd zich verhouden tot de kritische succesfactoren uit 
de literatuur. In paragraaf 4.4 staan de conclusies. 

4.2 GEBRUIK VAN DIGITALE VOORZIENINGEN OP HET JUSTITIEDOMEIN 

4.2.1 GENERIEKE OBSERVATIES 

Een belangrijk uitgangspunt bij dit onderzoek is dat het CPI het gebruik van digitale 
voorzieningen niet zelf heeft geëvalueerd in de vorm van gebruikersonderzoek. Deze 
empirische analyse is gebaseerd op reeds bestaande evaluaties en andere relevante 
documenten die daar licht op werpen. Daarnaast is een beroep gedaan op de praktijkervaringen 
van experts die werkzaam zijn bij de organisaties die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven.  

Kritische succesfactoren volgens de experts op het justitiedomein 

Verschillende experts hebben op basis van hun eigen praktijkervaring beredeneerde uitspraken 
gedaan over kritische succesfactoren die in hun beleving van invloed zijn op het gebruik van 
digitale voorzieningen binnen het justitiedomein. 
Door een expert van DJI zijn enkele kritische succesfactoren genoemd. De eerste factor is een 
tijdige uitwisseling van de juiste gegevens. De tweede factor is een goede afstemming van 
processen en stappen binnen en tussen organisaties. Dit betreft ketenlogistiek, ketenregie en 
ketensturing. De derde factor is dat de organisatie oog heeft voor de bedrijfsvoeringskant en de 
informatievoorziening. 
Bij de NOvA wordt geconstateerd dat het aanbieden van één toegang (portal) een relevante 
kritische succesfactor is, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen interne en externe 
digitale toepassingen.  
Door een respondent van de reclassering zijn verschillende (op expert opinion gebaseerde) 
factoren benoemd. Een eerste factor is dat de voorziening aansluit op de doelgroep. Een 
digitale voorziening moet optimaal aansluiten bij de wensen van degenen die de voorziening 
dienen te gebruiken. Voor een nieuwssite als het intranet betekent dit bijvoorbeeld dat er met 
regelmaat echt nieuws op te vinden moet zijn (relevantie). Een tweede belangrijke factor is een 
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goed en actief beheer van de betreffende digitale voorziening, zodat de aangeboden informatie 
betrouwbaar en actueel is. Een derde factor is het ‘personaliseren’ van digitale voorzieningen. 
De ‘look-and-feel’ en aangeboden informatie kan in dat geval door gebruikers zoveel mogelijk 
aan de eigen behoefte worden aangepast. Dit betekent dat gebruikers geen dingen te zien 
krijgen die niet voor hen of hun functie zijn bestemd. Men moet zich dus kunnen abonneren op 
informatie die men wenst. 
Ten slotte is heeft een deelnemer van de expertmeeting (zie bijlage 24) naar voren gebracht dat 
de kwaliteit van de informatie die wordt aangeboden een cruciale factor. Burgers vinden het 
belangrijk dat de aangeboden informatie een kwaliteitsstempel heeft. 

Evaluaties van digitale voorzieningen op het justitiedomein 

Om inzicht te vergaren in de wensen en behoeften van gebruikers van digitale voorzieningen 
zijn generieke evaluaties en/of specifieke gebruikersonderzoeken van groot belang. Om die 
reden is aan alle respondenten die in het kader van dit onderzoek zijn benaderd gevraagd in 
hoeverre digitale voorzieningen zijn of worden geëvalueerd. Verschillende contactpersonen 
hebben aangegeven dat ze niet bekend zijn met de inhoud van en/of het bestaan van 
(eventuele) evaluaties van digitale voorzieningen binnen de eigen organisatie. Een 
nuancerende opmerking is dat evaluatie van digitale dienstverlening een onderdeel kan zijn van 
de totale dienstverlening of bredere internetstrategie van een organisatie. 
Bij NOvA vinden vooralsnog weinig formele evaluaties van digitale voorzieningen plaats. Ook 
wordt op dat terrein niet gewerkt met business cases. Bepaalde specifieke applicaties zijn wel 
onderwerp van informele evaluaties. Momenteel vindt bij de NOvA een onderzoek plaats over 
hoe deze organisatie om hoort te gaan en om kan gaan met IT-trajecten. Tot op heden ging het 
om kleine projecten/applicaties, maar mogelijk wordt dit in de toekomst anders. Een mogelijke 
uitkomst van het zojuist genoemde onderzoek zou kunnen zijn dat de NOvA in de toekomst wel 
met business cases en formele evaluaties gaat werken. Ook bij de KNB is geen sprake van 
structurele evaluaties van digitale voorzieningen. De RvR doet veel aan evaluaties, maar de 
output is doorgaans versnipperd. Doorgaans vindt bij de RvR een evaluatie plaats aan het 
einde van ieder project. Grotere projecten worden wel tussentijds geëvalueerd. Verschillende 
digitale voorzieningen worden wel periodiek geëvalueerd door focusgroepen, bijvoorbeeld 
Rechtwijzer, de website van de IND en het Juridisch Loket. Het OM evalueert de website, maar 
dat gebeurt niet structureel. Dergelijke evaluaties zijn onderdeel van een breder 
evaluatieprogramma. Het Juridisch Loket verricht veel onderzoek onder gebruikers. Aangezien 
het lanceren en doorontwikkelen van digitale voorzieningen en dynamisch proces is, is 
evaluatie vaak een zoektocht. Andere respondenten hebben gemeld dat evaluaties op dat 
terrein niet bedoeld zijn voor de buitenwereld. De SNG ontleent voor een belangrijk deel haar 
bestaansrecht aan dienstverlening. Hierdoor is het openbaar maken van evaluaties een 
gevoelig issue. Andere organisaties hebben helemaal geen uitspraken over evaluaties gedaan. 
Enkele digitale initiatieven zullen in de nabije toekomst nog geëvalueerd gaan worden, 
bijvoorbeeld het project Internetconsultatie en de website Politieonderzoeken.  
 
De noodzaak van onderzoek onder gebruikers van digitale voorzieningen wordt soms 
onvoldoende onderkend bij de overheid. Bij het ministerie van BZK wordt bijvoorbeeld niet 
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gestuurd op gebruikersonderzoek (Ministerie van BZK, 2009:66). Dergelijk onderzoek is echter 
van groot belang om digitale voorzieningen te kunnen verbeteren en om te kunnen bepalen 
welk rendement met digitale initiatieven wordt bereikt. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat 
onderzoek onder gebruikers van digitale voorzieningen doorgaans lastig is uit te voeren, omdat 
de respons doorgaans laag is (Ministerie van BZK, 2009). Ook doelgroepen die beredeneerde 
argumenten hebben om geen gebruik te maken van digitale voorzieningen kunnen moeilijk 
worden bereikt. Daarnaast kunnen organisaties het nut van gebruikersonderzoek wel 
onderkennen, maar dan moet de organisatie daar wel de middelen voor hebben.  

4.2.2 SPECIFIEKE OBSERVATIES  

Naast bovengenoemde generieke observaties, zijn verschillende specifieke toepassingen 
binnen het justitiedomein nader geanalyseerd. Aangezien de opdrachtgever van dit onderzoek 
met name belangstelling heeft voor digitale voorzieningen die gericht zijn op de buitenwereld 
waarbij het burgerperspectief centraal staat, zijn verschillende extern georiënteerde digitale 
voorzieningen binnen het justitiedomein nader geanalyseerd. Deze voorzieningen zijn 
achtereenvolgens de website van het Juridisch Loket, de site Rechtwijzer, het Digitaal Loket 
Arbeidsmigratie, het experiment Internetconsultatie en de website Politieonderzoeken. 

Juridisch Loket 

Het Juridisch Loket (JL) is een onafhankelijke organisatie waar iedere burger terecht kan voor 
gratis juridisch advies. Klanten hebben diverse mogelijkheden om in contact te treden met 
medewerkers het juridisch loket. In de eerste plaats kunnen burgers een informatienummer 
bellen. Daarnaast kunnen burgers een fysiek loket in hun buurt bezoeken. Er zijn in totaal dertig 
loketten verspreid over het hele land. Verder kunnen burgers een contactformulier invullen en 
mailen. Sinds kort is het ook mogelijk om te chatten met medewerkers van het Juridisch Loket. 
De website (www.juridischloket.nl) vormt een belangrijk onderdeel van de online- strategie 
2009-2011 van het Juridisch Loket. Deze site is daarom nog volop in ontwikkeling. Mensen die 
bellen wordt gevraagd naar hun postcode, zodat ze automatisch in contact komen met 
medewerkers van het dichtstbijzijnde loket. Het Juridisch Loket heeft in 2009 ongeveer 776.000 
klantcontacten gehad. Om de druk op de fysieke kanalen te ontlasten (telefoon en fysieke 
loketten), is het de bedoeling dat de website op termijn functioneert als een volwaardig 
dienstverleningskanaal. Bij de doorontwikkeling van de nieuwe website zal daarom zoveel 
mogelijk worden geredeneerd vanuit de vraagkant, namelijk de doelgroepen van het Juridisch 
Loket. Om die reden zijn verschillende pilots opgezet, bijvoorbeeld het aanbieden van een 
chatfunctie en een pilot forumparticipatie. Ook is het de bedoeling om op termijn mobiele 
diensten aan te bieden, bijvoorbeeld het bevestigen van afspraken met een loket per SMS.  
Een nadeel van e-mailcontacten is dat mensen soms niet helder communiceren, zodat hun 
vraag niet geheel duidelijk is. De vraagverheldering vereist tijd. Een potentieel voordeel van 
chatten is dat vragen van klanten sneller verhelderd kunnen worden, omdat medewerkers van 
het Juridisch Loket meteen kunnen doorvragen. Klanten kunnen ook beter worden voorbereid 
op gesprekken bij het loket, bijvoorbeeld wat betreft de documenten die ze mee moeten nemen. 
Ondanks de toename van digitale mogelijkheden, blijft fysiek contact een belangrijke 
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component bij de dienstverlening van het Juridisch Loket. In 2009 was sprake van een stijging 
van het gebruik van de website, vooral het e-mailverkeer nam toe. Daarnaast blijven bezoekers 
ook langer op de website. In 2008 heeft een onderzoek naar de sterke en zwakke kanten van 
de website plaatsgevonden, waarbij vooral is onderzocht of de website voldoende is 
toegesneden op de behoefte van de doelgroepen van het Juridisch Loket. De uitkomsten van 
dit gebruikersonderzoek zijn gekoppeld aan de eigen wensen van de organisatie. Dit heeft 
geleid tot de beslissing om de website opnieuw vorm te geven. Vervolgens is een ‘online 
strategie 2009-2011’ geformuleerd aan de hand van een aantal strategische sessies waarin de 
digitale klanten, in de vorm van een achttal persona’s, uitvoerig zijn beschreven. Een persona is 
een karakterisering van een bepaald type individu uit een doelgroep. De eigenschappen en 
voorkeuren van een persona zijn zoveel mogelijk gebaseerd op doelgroepenonderzoek. 
Persona’s helpen het gebruikersperspectief centraal te stellen. Het Juridisch Loket zet deze 
persona’s in bij conceptuele beslissingen ten aanzien van de website en online activiteiten van 
het Juridisch Loket. Op deze wijze wordt ieder type cliënt benaderd op een eigen manier die 
aansluit bij zijn of haar belevingswereld. De prestaties van het online kanaal worden - net als die 
van het telefoonkanaal en de vestigingen zelf - zorgvuldig en continu gemonitord. Op basis van 
resultaten scherpt het Juridisch Loket haar online activiteiten regelmatig aan. Bij de start van 
webanalyse op de huidige site zijn op basis van de doelen van het Juridisch Loket een aantal 
hoofddoelstellingen geformuleerd op de deelgebieden kwaliteit van antwoorden, zoeken en 
vinden, naamsbekendheid, klantcontact, traffic (binnenkomen en vertrekken van bezoekers) en 
kanaalsturing. Aanvullend worden algemene statistieken bijgehouden van bezoekersaantallen, 
bezochte pagina’s en technische aspecten.  
De kritische succesfactoren die van invloed zijn op het gebruik van de digitale voorzieningen 
van het Juridisch Loket zijn de bereikbaarheid van medewerkers, de toegankelijkheid van de 
site, het aanbieden van verschillende communicatiekanalen (omdat niet iedereen digitaal 
vaardig is en met het oog op de diversiteit van de doelgroepen), de focus op ‘user generated 
content’ (dus aansluiten op de spreektaal en inhoud die bij burgers leeft) en redeneren vanuit 
de gebruiker met behulp van vier gebruikersprofielen: actieve, afwachtende, afhankelijke en 
afzijdige gebruikers. Het Juridisch Loket bedient een zeer brede doelgroep, maar werkt 
overwegend met afhankelijke en afzijdige burgers.  

Rechtwijzer 

Via de rechtwijzer (www.rechtwijzer.nl) kan een burger als hij een conflict heeft er digitaal achter 
komen wat hij kan doen en wie daarbij kan helpen. Het is meer een instrument dan een 
‘standaard’ website om iets op te zoeken. Rechtwijzer wordt periodiek geëvalueerd door 
focusgroepen. Deze focusgroepen bestaan uit burgers die nieuwe ontwikkelingen op 
Rechtwijzer testen op onder meer gebruiksvriendelijkheid, werking en tekst (begrijpelijk 
geschreven Nederlands). De resultaten uit de focusgroepen leveren volgens de RvR 
interessante inzichten op. RvR en burgers kijken vaak op hun manier naar ontwikkelingen. Hoe 
goed de RvR zich ook probeert te verplaatsen in burgers, uit de focusgroepen komen vaak 
zaken naar voren waar men van te voren (nog) niet bij heeft stilgestaan. Voor beleidsmatige 
informatie wordt ook gebruik gemaakt van Nedstatrapportages. Deze rapportages worden 
periodiek bestudeerd. Op basis van dergelijke rapportages wordt nagegaan welke onderdelen 
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van Rechtwijzer aanvulling of wijziging behoeven. Rechtwijzer wordt (in 2010) door gemiddeld 
343 bezoekers per dag geraadpleegd. Momenteel wordt bij de RvR gewerkt aan een 
vervolgproject op Rechtwijzer, waarin nieuwe ontwikkelingen (Web 2.0) een plaats krijgen. De 
kritische succesfactoren die van invloed zijn op het gebruik van Rechtwijzer zijn voornamelijk de 
gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid van deze digitale applicatie, continuïteit en 
ondersteuning van de eindgebruiker (servicedesk). 

Website IND 

De IND laat regelmatig het gebruik van de eigen website evalueren met als doel om deze site 
verder te ontwikkelen (IND, 2008; IND, 2010). De visie van de IND is dat de aanvrager centraal 
staat. In het licht van deze visie is in 2006 het ‘dienstverleningsconcept IND 2010’ ontwikkeld 
(IND, 2006). Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de wensen en behoeften van de klanten 
van IND centraal staan. In dat kader onderscheidt IND verschillende klantgroepen. De 
klantgroepen van de IND zijn gerelateerd aan de verschillende verblijfsdoelen (asiel, 
naturalisatie, regulier, etc.). Om goed te communiceren en de juiste dienstverlening te bieden is 
het niet alleen belangrijk inzicht te hebben in welke klantgroepen de IND heeft, maar is het ook 
belangrijk om te weten welke kenmerken typerend zijn voor de klanten van de IND. Om de 
klanttevredenheid te verhogen met een verbeterde dienstverlening differentieert de IND naar 
klantprofielen, namelijk de onbekende hulpvragende klanten, de onbekende zelfredzame 
klanten, de bekende hulpvragende klanten en de bekende zelfredzame klanten (IND, 2006). De 
voornaamste reden voor een bezoek aan de website van de IND is om informatie over bepaalde 
processen of procedures op te zoeken, gevolgd door algemene informatie over de IND (IND, 
2010). De IND meet de tevredenheid van klanten over de dienstverlening aan de hand van de 
volgende criteria: reactie snelheid, gemak voor de klant, duidelijkheid en transparantie, 
eenduidigheid en uniformiteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid, betrouwbaarheid, bejegening 
en zorgvuldigheid (IND, 2006). Vrijwel alle respondenten van alle doelgroepen van de IND 
geven aan liever telefonisch contact met de IND te hebben dan de website te bezoeken (IND, 
2008). De verblijfwijzer wordt door bezoekers van de website gezien als het belangrijkste 
onderdeel van de website van de IND en is daarmee de belangrijkste reden om de site te 
bezoeken (IND, 2008). Kritische succesfactoren die van invloed zijn op het gebruik van digitale 
voorzieningen van de IND zijn de mate waarin digitale voorzieningen kunnen worden 
geïntegreerd in eigen systemen en de actualiteit van de verstrekte informatie. Wel benadrukt de 
IND dat de kritische succesfactoren vaak sterk afhankelijk zijn van het doel van de betreffende 
digitale voorziening. Voor een informatieve website zijn namelijk andere criteria van toepassing 
dan bij een website die interactie beoogt. 

Digitaal Loket Arbeidsmigratie 

De website www.arbeidsmigratie.nl is op 1 oktober 2008 geopend door de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Justitie. Werkgevers kunnen via dit loket 
met één aanvraagformulier zowel een tewerkstellingsvergunning (TWV) als machtiging tot 
voorlopig verblijf (MVV) voor arbeid in loondienst aanvragen. Het digitale loket is een 
samenwerking tussen de IND en het UWV Werkbedrijf. Dit heeft er toe geleid dat de IND per 1 
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januari 2009 gemandateerd is om TWV-aanvragen, waarbij sprake is van samenloop van 
verblijfsvergunning en TWV aanvraag en waarbij geen arbeidsmarkttoets hoeft plaats te vinden, 
af te handelen. Er zijn twee evaluatie momenten geweest om de ervaringen en knelpunten met 
betrekking tot de website te inventariseren en te verbeteren. De combinatie van de procedure 
voor de tewerkstellingsvergunning en de machtiging tot voorlopig verblijf levert een aanzienlijke 
vermindering van administratieve lasten voor werkgevers op. Procedures worden gelijktijdig 
afgedaan in plaats van volgtijdelijk. Ook wordt Nederland zo aantrekkelijker voor 
arbeidsmigranten die een bijdrage leveren aan de economie. Er zijn wel wat kinderziektes 
geweest, met name op ICT-gebied. Hieruit volgt dat een digitaal loket alleen goed werkt als het 
ook gebruiksvriendelijk is. Zodra er iets misgaat, bijvoorbeeld met printen of problemen met de 
server, is men geneigd terug te vallen op de papieren versie. 
De kritische succesfactoren die van invloed zijn op het gebruik van het Digitaal Loket 
Arbeidsmigratie zijn de vermindering van administratieve lasten en de gebruiksvriendelijkheid 
van het systeem. 

Internetconsultatie wetgevingsproces 

Op 24 juni 2009 is door het ministerie van Justitie een rijksbreed experiment gelanceerd waarbij 
burgers via het internet kunnen reageren op voorgenomen wetgeving 
(www.internetconsultatie.nl). Deze website verschaft informatie over wet- en regelgeving die 
door het kabinet wordt voorbereid en waarover via internet wordt geconsulteerd. Bezoekers van 
de website kunnen vervolgens reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving en op 
deze wijze een bijdrage leveren aan de verbetering van de regelingen. Tijdens het twee jaar 
lopende rijksbrede experiment met internetconsultatie bij wetgeving in voorbereiding is het de 
bedoeling dat alle ministeries tenminste 10 procent van hun voorstellen voor nieuwe wet- en 
regelgeving ter consultatie aanbieden op deze website. Ervaringen van gebruikers (zowel aan 
rijkszijde als mensen die reageren op voorstellen) worden gemonitord. Kritische succesfactoren 
van dit initiatief zijn nog niet bekend, omdat een officiële evaluatie pas in het najaar van 2010 
wordt uitgevoerd. Deze evaluatie dient als basis voor een kabinetsstandpunt in 2011 over 
structurele invoering van internetconsultatie. Op voorhand kan wel worden gesteld dat het 
belangrijk is dat de website veel mensen bereikt, ter waarborging van de representativiteit van 
de reacties. 

Website politieonderzoeken 

Eind 2006 is op initiatief van Politie Utrecht de website www.politieonderzoeken.nl gelanceerd. 
Het doel van deze website is om de kennis van burgers, de ‘wisdom of the crowds’, te 
gebruiken bij het oplossen van misdrijven. De website heeft inmiddels duizenden bezoekers 
getrokken en wordt ongeveer 500 keer per dag bezocht. Voor Politie Utrecht is dat een signaal 
dat burgers bereid zijn om mee te denken met zaken die de politie niet op kan lossen. Inmiddels 
beheert het KLPD de website. In principe kan ieder politiekorps in Nederland 
politieonderzoeken vermelden op de site en de hulp van burgers inschakelen. De politiekorpsen 
bepalen zelf welke informatie ze al dan niet op de website plaatsen. Bovendien scant een 
mediator de reacties op inhoud en de bewaakt de privacy van mensen. De website trekt veel 
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bezoekers, maar deze stroom is niet constant. Pieken treden bijvoorbeeld op na aandacht voor 
politiezaken in het televisieprogramma Opsporing Verzocht of berichten op Twitter. Uit 
statistieken blijkt dat deze site in 2010 gemiddeld 227 bezoekers per dag trekt. Hoewel deze 
website al enkele jaren in de lucht is, is deze digitale voorziening nog niet grondig geëvalueerd. 
Op termijn is het de bedoeling om op de site niet alleen hot cases, maar ook cold cases te 
behandelen. De ervaring van de politie is dat burgers graag meedenken met de politie en hun 
betrokkenheid tonen. Een belangrijke kritische succesfactor van deze website is het actueel en 
attractief houden van de website, zodat de site bezoekers blijft trekken. Dat vereist een goed 
beheer van de website. Ook terugkoppeling bij opgeloste zaken is belangrijk om de 
betrokkenheid van burgers vast te houden. Verder is van groot belang dat de website goed 
wordt bezocht. Een impliciete veronderstelling van deze website is namelijk dat hoe meer 
bezoekers de website trekt, hoe meer zaken kunnen worden opgelost. Dat laatste is het 
uiteindelijke doel van de website. In de praktijk is wel lastig te bepalen hoeveel zaken als direct 
gevolg van de website zijn of worden opgelost. 

4.3 ANALYSE 

In deze paragraaf zal nader worden geanalyseerd in hoeverre de kritische succesfactoren uit de 
theorie (zie paragraaf 2.5) zich verhouden tot de factoren die door de respondenten in de 
praktijk zijn benoemd. 

Actualiteit 

Verschillende respondenten binnen het justitiedomein erkennen dat het belangrijk is dat 
informatie die bij digitale voorzieningen wordt uitgewisseld of versterkt actueel is. Met het oog 
hierop is een actief en zorgvuldig beheer van digitale voorzieningen van zeer groot belang. 

Continuïteit  

Digitale initiatieven hebben vaak een projectmatig, en dus eindig, karakter (Ministerie van BZK, 
2009). De respondenten binnen het justitiedomein hebben aangegeven dat het van groot 
belang is dat de continuïteit van digitale voorzieningen is gegarandeerd, mede om de 
betrokkenheid van doelgroepen vast te houden. 

Toegankelijkheid 

Verschillende respondenten binnen het justitiedomein hebben benadrukt dat digitale 
voorzieningen toegankelijk moeten zijn voor (potentiële) gebruikers. Gebruiksvriendelijkheid is 
daar een belangrijk onderdeel van. 

Betrouwbaarheid 

Volgens de respondenten op het justitiedomein is het van zeer groot belang dat de informatie 
die bij digitale voorzieningen wordt aangeboden kwalitatief goed is. Digitale voorzieningen 
kunnen een extra impuls geven aan de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van informatie, 
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bijvoorbeeld in de vorm van standaardisatie. Betrouwbaarheid kan overigens niet los worden 
gezien van actualiteit.  

Politiek-ambtelijk draagvlak 

Intern draagvlak voor digitale voorzieningen is door de respondenten niet expliciet benoemd als 
kritische succesfactor. Het is echter evident dat intern draagvlak voor digitale voorzieningen niet 
los kan worden gezien van de (potentiële) voordelen van deze voorzieningen, bijvoorbeeld het 
efficiënter uitwisselen van gegevens tussen organisaties, het verminderen van administratieve 
lasten en het realiseren van besparingen in tijd en geld (zie paragraaf 3.5). Bij het uitwisselen 
van digitale gegevens tussen organisaties zal er ook aandacht moeten zijn voor het afstemmen 
van processen tussen organisaties in de keten. 

Relatie met de doelgroep 

Het opbouwen van een goede relatie met de doelgroepen is door de respondenten binnen het 
justitiedomein niet expliciet benoemd als relevante kritische succesfactor. Het evalueren van 
digitale voorzieningen met focusgroepen (Juridisch Loket, IND en RvR) kan wel een manier zijn 
om de verbinding met de doelgroepen in stand te houden. 

Bekendheid van voorziening 

Verschillende respondenten hebben aangegeven dat het belangrijk is dat digitale voorzieningen 
attractief zijn en blijven, zodat ze klanten blijven trekken. Medewerkers van het Juridisch Loket 
gaan ten stapje verder en zijn actief op zoek naar de digitale plaatsen waar hun klanten zijn. Op 
deze manier kunnen potentiële klanten proactief worden benaderd en op de hoogte worden 
gebracht van de beschikbare (digitale) diensten. 

Organiseren van feedback 

Evaluaties en gebruikersonderzoeken van digitale voorzieningen zijn op het justitiedomein zeer 
verschillend georganiseerd. Evaluaties van digitale voorzieningen hebben bij de ene organisatie 
en systematischer karakter dan bij de andere organisatie. Enkele organisaties werken met 
focusgroepen (Juridisch Loket, IND en RvR) en hebben daar positieve ervaringen mee. 

Maatwerk 

Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat de digitale voorzieningen op het justitiedomein 
verschillende klanten (intern en extern) bedienen. Deze klanten hebben verschillende behoeften 
en wensen. Dat vereist onder meer maatwerk en multichanneling. Een manier om maatwerk te 
realiseren is klantdifferentiatie, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van verschillende 
klantprofielen (IND) of gebruikersprofielen (Juridisch Loket).  
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Vraaggestuurde oriëntatie 

De respondenten erkennen de noodzaak dat digitale voorzieningen aansluiten op de wensen en 
behoeften van de doelgroepen. In dat kader kan onder meer worden gewezen op de 
wenselijkheid van ‘gepersonaliseerde’ dienstverlening, waarbij iedere klant gericht wordt 
geïnformeerd.  

Participatiemogelijkheden 

In hoofdstuk 3 is geconstateerd dat de interactie- en participatiemogelijkheden met en door de 
gebruikers van digitale voorzieningen op het justitiedomein relatief gering zijn. Dit is een 
constatering en geen waardeoordeel. 

4.4 CONCLUSIES 

Wat betreft de generieke observaties van de experts op het justitiedomein blijkt dat zeer 
uiteenlopende factoren van invloed (kunnen) zijn op het gebruik van digitale diensten. Deze 
factoren zijn achtereenvolgens een tijdige uitwisseling van de juiste gegevens, een goede 
afstemming van processen binnen en tussen organisaties, de zichtbaarheid en vindbaarheid 
van digitale voorzieningen (bijvoorbeeld in de vorm van één portaal), de aansluiting van digitale 
voorzieningen op de wensen en behoeften van gebruikers (bijvoorbeeld in de vorm van 
gepersonaliseerde dienstverlening) en de kwaliteit, betrouwbaarheid en actualiteit van de 
informatie die wordt aangeboden (dat vereist een actief beheer van digitale voorzieningen). Bij 
een aantal digitale voorzieningen op het justitiedomein is sprake van evaluatie door middel van 
focusgroepen (Juridisch Loket en Rechtwijzer). Om de doorslaggevende factoren in kaart te 
brengen zijn evaluaties van groot belang. Op het justitiedomein hebben dergelijke evaluaties op 
het eerste oog en om uiteenlopende redenen geen systematisch karakter. Systematische 
evaluaties van digitale voorzieningen zijn echter van groot belang om de effectiviteit van digitale 
dienstverlening verder te optimaliseren.  
 
Wat betreft de specifieke observaties zijn verschillende digitale voorzieningen met een extern 
karakter nader bestudeerd, namelijk de website van het Juridisch Loket, Rechtwijzer, het 
digitale loket Arbeidsmigratie, het experiment Internetconsultatie en de website 
Politieonderzoeken. De kritische succesfactoren die van invloed zijn op het gebruik van de 
website van het Juridisch Loket zijn de bereikbaarheid van medewerkers, de toegankelijkheid 
van de site, het aanbieden van verschillende communicatiekanalen, de focus op ‘user 
generated content’ en het redeneren vanuit de gebruiker met behulp van verschillende 
gebruikersprofielen. De kritische succesfactoren die van invloed zijn op het gebruik van 
Rechtwijzer zijn voornamelijk de gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid van deze digitale 
applicatie, continuïteit en ondersteuning van de eindgebruiker (servicedesk). De kritische 
succesfactoren die van invloed zijn op het gebruik van het Digitaal Loket Arbeidsmigratie zijn de 
vermindering van administratieve lasten en de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. 
Kritische succesfactoren van het initiatief Internetconsultatie zijn nog niet bekend, omdat een 
officiële evaluatie pas in het najaar van 2010 wordt uitgevoerd. Op voorhand kan wel worden 
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gesteld dat het belangrijk is dat de website veel mensen bereikt, ter waarborging van de 
representativiteit van de reacties. Een belangrijke kritische succesfactor van de website 
Politieonderzoeken is het actueel en attractief houden van de website, zodat de site bezoekers 
blijft trekken. Dat vereist een goed beheer van de website. Ook terugkoppeling bij opgeloste 
zaken is belangrijk om de betrokkenheid van burgers vast te houden. Verder is van groot 
belang dat de website goed wordt bezocht. Een impliciete veronderstelling van deze website is 
namelijk dat hoe meer bezoekers de website trekt, hoe meer zaken kunnen worden opgelost.  
 
Wanneer ten slotte een vergelijking wordt gemaakt tussen de kritische succesfactoren die de 
respondenten op het justitiedomein hebben benoemd en de kritische succesfactoren die aan de 
wetenschappelijke literatuur kunnen worden ontleend, dan blijken deze in grote mate overeen te 
komen. De respondenten op het justitiedomein hechten veel belang aan de actualiteit en 
betrouwbaarheid van de informatie die bij digitale voorzieningen wordt uitgewisseld en 
aangeboden. Dit vereist een actief en zorgvuldig beheer van digitale voorzieningen. Ook aan 
continuïteit wordt belang gehecht, al is dat in de praktijk niet te garanderen. De respondenten 
associëren toegankelijkheid vooral met gebruiksvriendelijkheid. Intern draagvlak wordt niet 
expliciet genoemd als relevante factor, maar het is evident dat draagvlak nauw samenhangt met 
de (vermeende) voordelen van digitale voorzieningen. Het opbouwen van een relatie met de 
doelgroep wordt niet benoemd als factor. Digitale voorzieningen kunnen actief, maar ook 
proactief onder de aandacht van doelgroepen worden gebracht. Structurele evaluaties zijn niet 
bij alle organisaties op het justitiedomein vanzelfsprekend, maar wel van belang om feedback te 
verkrijgen. Ook het belang van maatwerk wordt erkend, bijvoorbeeld in de vorm van 
klantdifferentiatie. De interactie- en participatiemogelijkheden zijn vooralsnog relatief gering en 
de vraaggestuurde oriëntatie van digitale voorzieningen op het justitiedomein zou kunnen 
worden versterkt. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden eerste de conclusies van het onderzoek gepresenteerd (paragraaf 5.2). 
Daarna wordt op basis van deze conclusies een aantal praktijkgerichte aanbevelingen 
geformuleerd (paragraaf 5.3). 

5.2 CONCLUSIES 

De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt als volgt: Welke digitale voorzieningen worden 
aangeboden op het Nederlandse justitiedomein, in welke mate maken burgers en bedrijven 
gebruik van deze voorzieningen en welke factoren zijn hier van invloed op? 
 
Deze vraagstelling valt uiteen in de volgende deelvragen: 
• Welke digitale voorzieningen zijn er op het Nederlandse justitiedomein? 
• In hoeverre sluiten deze digitale voorzieningen aan op de behoeften van burgers en 

bedrijven? 
• Welke factoren zijn van invloed op het gebruik van de beschikbare digitale voorzieningen in 

de praktijk door burgers en bedrijven? 
• Onder welke condities kan het gebruik van digitale voorzieningen worden geoptimaliseerd? 

Functies van digitale voorzieningen 

Digitale voorzieningen hebben betrekking op produkten of diensten die digitaal worden 
aangeboden. Digitale voorzieningen kunnen in een open omgeving (internet) worden 
aangeboden aan externe klanten, maar ook in een afgesloten omgeving (intranet) worden 
aangeboden aan interne klanten. Doorgaans worden digitale voorzieningen geschaard onder de 
noemer van digitale dienstverlening of E-government. Digitale voorzieningen kunnen in de 
praktijk verschillende functies vervullen. De belangrijkste functies zijn informeren, 
communiceren en/of organiseren. 

Digitale voorzieningen op het Nederlandse justitiedomein 

Het aanbod van digitale voorzieningen op het justitiedomein is omvangrijk en divers. Digitale 
voorzieningen kunnen namelijk uiteenlopende (potentiële) voordelen met zich meebrengen voor 
de organisaties die deze voorzieningen aanbieden (bijvoorbeeld vermindering van 
administratieve lasten), alsmede voor de klanten van deze organisaties die gebruik maken van 
de digitale voorzieningen (bijvoorbeeld het verhogen van de klantgerichtheid). Wel zijn er 
(voorzichtige) indicaties dat binnen de betrokken organisaties niet altijd een goed en actueel 
zicht bestaat op de digitale activiteiten die binnen de eigen organisatie worden ontplooid. 
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Daarnaast valt het op dat veel digitale voorzieningen op het justitiedomein een intern karakter 
hebben. Dat heeft mede te maken met de interne klanten die enkele organisaties binnen het 
justitiedomein bedienen. Wat betreft de aangeboden externe digitale voorzieningen zijn de 
interactiemogelijkheden vooralsnog relatief schaars. 

Kritische succesfactoren doorwerking 

Uit verschillende empirische onderzoeken komt naar voren dat zeer uiteenlopende factoren van 
invloed (kunnen) zijn op het gebruik van digitale voorzieningen. De meest aannemelijke 
factoren die naar verwachting van invloed zijn op het gebruik van digitale voorzieningen hebben 
betrekking op actualiteit, continuïteit, toegankelijkheid, betrouwbaarheid, politiek-ambtelijk 
draagvlak, de relatie met de doelgroep, de bekendheid van de digitale voorzieningen onder de 
doelgroepen, het organiseren van feedback, maatwerk, een vraaggestuurde oriëntatie en 
participatiemogelijkheden. Wanneer deze kritische succesfactoren worden vergeleken met de 
kritische succesfactoren die de respondenten op het justitiedomein hebben benoemd, dan 
blijken deze in grote mate overeen te komen. De respondenten op het justitiedomein hechten 
veel belang aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie die bij digitale 
voorzieningen wordt uitgewisseld en aangeboden. Dit vereist een actief en zorgvuldig beheer 
van digitale voorzieningen. Ook aan continuïteit wordt belang gehecht, al is dat in de praktijk 
niet te garanderen. De respondenten associëren toegankelijkheid vooral met 
gebruiksvriendelijkheid. Intern draagvlak wordt niet expliciet genoemd als relevante factor, maar 
het is evident dat draagvlak nauw samenhangt met de (vermeende) voordelen van digitale 
voorzieningen. Het opbouwen van een relatie met de doelgroep wordt niet benoemd als factor. 
Digitale voorzieningen kunnen actief, maar ook proactief onder de aandacht van doelgroepen 
worden gebracht. Structurele evaluaties zijn niet bij alle organisaties op het justitiedomein 
vanzelfsprekend, maar wel van belang om feedback te verkrijgen. Ook het belang van 
maatwerk wordt erkend, bijvoorbeeld in de vorm van klantdifferentiatie. De interactie- en 
participatiemogelijkheden zijn vooralsnog relatief gering en de vraaggestuurde oriëntatie van 
digitale voorzieningen op het justitiedomein zou kunnen worden versterkt. 

5.3 AANBEVELINGEN 

Uit de verkregen empirische inzichten vloeien verschillende praktijkgerichte aanbevelingen 
voort.  

Monitoring van digitale voorzieningen  

Het periodiek inventariseren van digitale voorzieningen binnen het justitiedomein kan resulteren 
in actuele overzichten van digitale initiatieven die binnen het justitiedomein worden ontplooid. 
Op basis van deze overzichten kunnen organisaties leren van elkaars ervaringen, voorkomen 
dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt en aansluiting zoeken bij digitale initiatieven die bij 
andere organisaties worden ontplooid.  
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Kennismanagement 

Bij dit onderzoek is het beeld ontstaan dat evaluaties van digitale voorzieningen en het delen 
van inzichten uit deze evaluaties binnen het justitiedomein niet altijd vanzelfsprekend zijn. Met 
het oog op (digitaal) kennismanagement is het wenselijk om digitale ervaringen en inzichten 
actief en structureel te delen tussen organisaties in het justitiedomein. 

Webmonitoring 

In toenemende mate ontstaat bij overheden de behoefte om te weten wat er speelt in de digitale 
wereld met behulp van ‘webmonitoring’ en de wens om daarop in te spelen als organisatie om 
‘strategische verrassingen’ te voorkomen. Webmonitoring stelt overheden in staat om wensen 
en behoeften uit de samenleving te peilen en de dienstverlening daarop aan te laten sluiten. 
Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat iedere wens of behoefte uit de samenleving dient te 
worden gehonoreerd.  

Gemeenschappelijke visie en internetstrategie 

In dit onderzoek is ook het beeld ontstaan dat digitale voorzieningen soms projectmatig of ad-
hoc worden opgezet, zonder dat daar een bredere digitale visie of internetstrategie aan ten 
grondslag ligt. De aanbeveling is om een gemeenschappelijke (dus niet ieder voor zich) visie en 
internetstrategie met betrekking tot digitale dienstverlening op het justitiedomein te ontwikkelen.  

Periodiek gebruikersonderzoek 

Uit het onderzoek blijkt dat periodiek onderzoek onder gebruikers van digitale voorzieningen bij 
de meeste organisaties niet vanzelfsprekend is. Het uitvoeren van periodiek 
gebruikersonderzoek is echter zeer belangrijk, omdat de organisatie dan kan beschikken over 
waardevolle feedback om de digitale voorziening beter op de ervaringen en wensen van de 
gebruikers af te stemmen. Periodiek gebruikersonderzoek is doorgaans een minder zwaar 
instrument als formele evaluaties. Aangezien de wensen en behoeften van klanten aan 
veranderingen onderhevig kunnen zijn, is het belangrijk om periodiek deze behoeften en 
reacties niet ad-hoc, maar periodiek in kaart te brengen.  

Focusgroepen 

De RvR, het Juridisch Loket en de IND evalueren hun digitale voorzieningen met behulp van 
focusgroepen. Werken met focusgroepen kan nuttige manier zijn om digitale voorzieningen 
vanuit een burgerperspectief, dus de gebruikerskant, te benaderen. Focusgroepen brengen 
soms zaken aan het licht waar organisaties soms (nog) niet bij stil hebben gestaan en zijn om 
die reden een waardevolle manier om feedback te verkrijgen. 

Multichanneling 

Niet alle klanten van de overheid beschikken over (voldoende) digitale vaardigheden. 
Bovendien blijft de behoefte bestaan aan fysieke contacten bij dienstverlening. Uit een 
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onderzoek van de IND blijkt bijvoorbeeld dat vrijwel alle respondenten van alle doelgroepen een 
voorkeur hebben voor telefonisch contact in plaats van het bezoeken van de website om 
informatie te vinden (IND, 2008). Digitale voorzieningen mogen dus niet ten koste gaan van 
traditioneel ingerichte voorzieningen. In dat licht is het wenselijk om klanten langs verschillende 
kanalen te bedienen (‘multichanneling’). De noodzaak om een goede koppeling te maken 
tussen elektronische middelen enerzijds en traditionele fysieke middelen anderzijds wordt 
overigens ook door andere overheden erkend (Ministerie van BZK, 2009). 

Adequate inrichting back-office 

Een digitale voorziening is doorgaans een onderdeel van de front-office van organisaties. Een 
belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de front-office is een adequate inrichting 
van de back-office, ofwel een goed en zorgvuldig beheer van (digitale) informatievoorzieningen. 
Ook een goede afstemming met processen van andere organisaties in de strafrechtsketen is 
van belang, omdat digitale voorzieningen vaak niet op zichzelf staan. 

Gepersonaliseerde dienstverlening 

Aangezien digitale voorzieningen verschillende (potentiële) doelgroepen bedienen, bestaat er 
geen blauwdruk van goede digitale voorzieningen. Wat bij de een zelfredzame doelgroep wel 
werkt, kan bij een afhankelijke doelgroep juist niet aanslaan. Om die reden is maatwerk vereist 
dat aansluit op specifieke wensen en behoeften van gebruikers. Daarbij kan het raadzaam zijn 
om te werken met verschillende gebruikersprofielen, zodat verschillende doelgroepen met één 
digitale voorziening effectief kunnen worden bereikt. Het Juridisch Loket werkt bijvoorbeeld met 
verschillende gebruikersprofielen en de IND onderscheidt verschillende klantgroepen die zijn 
gerelateerd aan verschillende verblijfsdoelen. Met name nieuwe Web 2.0 tools kunnen voorzien 
in ‘gepersonaliseerde’ dienstverlening dat aansluit op de verschillende persoonlijke behoeften 
van gebruikers.  
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BIJLAGE 1  RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK  

Beheer Advocaten Registratie (BAR) 

De Beheer Advocaten Registratie (BAR) is een gezamenlijk project van de Raad voor de 
rechtspraak (Rvdr), de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Raad voor 
Rechtsbijstand (RvR). In BAR zijn de advocaat- en kantoorgegevens opgenomen die de 
deelnemende organisaties gemeenschappelijk nodig hebben voor hun registratie. Daarnaast 
worden 'statusgegevens' (datum eerste beëdiging, datum huidige beëdiging indien anders dan 
datum eerste beëdiging, schrapping en schorsing) geregistreerd. In onderling overleg tussen de 
Rvdr, de NOvA en de RvR is besloten het beheer van de advocaatgegevens bij een speciale 
organisatie (‘BAR-beheer’) te leggen. BAR-beheer is gehuisvest bij de NOvA. De advocaten zijn 
in november 2005 via een brief over BAR geïnformeerd. Vanaf de inwerkingtreding van BAR 
geven advocaten verhuizingen en andere mutaties door aan BAR-beheer en niet meer 
afzonderlijk aan de Orde van Advocaten, de verschillende Raden van Toezicht, de 
verschillende Raden voor Rechtsbijstand en de verschillende rechtbanken en hoven. 

Landelijke Advocaten Tabel (LAT) 

De Beheer Advocaten Registratie (BAR) wordt ook gebruikt binnen de Rechtspraak als 
landelijke advocatenregistratie, dit wordt de Landelijke AdvocatenTabel (LAT) genoemd. 
Advocaatgegevens werden voor de komst van het automatisch inlezen van LAT-gegevens in 
elk arrondissement in meerdere primaire processystemen onderhouden. Hierdoor werden 
mutaties op meerdere plaatsen ingevoerd wat naast efficiencyverlies ook verkeerde registratie 
tot gevolg had. In LAT worden de gegevens van BAR automatisch opgenomen met daarnaast 
nog een aantal velden voor Rechtspraakspecifieke gegevens (zoals postvak en rc-nummer) die 
per gerecht beheerd worden. LAT is gebouwd door Bistro en is via Intro (de verzamelnaam van 
het landelijke intranet van de rechterlijke macht en van de lokale intranetten van de gerechten) 
raadpleegbaar via http://lat.bistro.ro.minjus.nl/. 

Handtekeningendatabank 

De handtekeningendatabank is een landelijke webapplicatie waarmee door geautoriseerde 
medewerkers van de verschillende Centrale Balies in het land handtekeningen geverifieerd 
kunnen worden ten behoeve van het plaatsen van apostilles en legalisaties op akten. De 
handtekening die op een akte is geplaatst en die naar het buitenland wordt verzonden, moet 
namelijk vergeleken worden met de op de rechtbank gedeponeerde handtekening. Op dit 
moment moet een legalisatie of apostille worden verzocht bij de Centrale Balie van de 
rechtbank waar de betrokken deskundige is beëdigd. Met de handtekeningendatabank is 
landelijke verificatie mogelijk waardoor de dienstverlening sterk kan worden verbeterd. 
Bovendien is het handtekeningenregister bij veel gerechten nog een papier aangelegenheid. Na 
installatie van het handtekeningenregister zijn de handtekeningen digitaal en dus voor iedere 
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geautoriseerde gebruiker beschikbaar via de computer. Digitalisering maakt het bovendien 
eenvoudiger de databank actueel te houden. 

Roljournaal Handelszaken (rechtbanken en gerechtshoven) 

De Roljournalen zijn kosteloze services van de Rechtspraak voor advocaten en medewerkers 
van advocatenkantoren. Met behulp van het RechtbankRoljournaal en HofRoljournaal kan op 
internet de actuele handelsrol van de rechtbanken cq. gerechtshoven geraadpleegd worden. Er 
wordt door de rechtbanken en gerechtshoven geen andere berichtgeving meer uitgedaan over 
de rolzaken. De rolgegevens van de rechtbanken worden elke dag ververst. Afgesproken is dat 
op donderdag de rol van de roldag ervoor (woensdag) inzichtelijk is voor de advocaten. De 
gegevens binnen het HofRoljournaal worden in opdracht van het LOVC van de hoven alleen op 
donderdagochtend ververst. De Roljournalen zijn in principe zeven dagen per week, op ieder 
tijdstip met een internetaansluiting in te zien via http://loket.rechtspraak.nl, mits men in het bezit 
van een BalieNetcertificaat en de benodigde inloggegevens. Van het nieuwe Roljournaal voor 
de rechtbanken is bekend dat deze applicatie in oktober 2008 ongeveer 42.000 bezoeken heeft 
gehad. 
 
In aanvulling op het Roljounaal Handelszaken wordt het voor advocaten mogelijk om stukken 
digitaal aan de rechtbank toe te zenden. Daartoe wordt aan het roljournaal een “uploadmodule” 
gekoppeld, waarmee de advocaten de stukken kunnen toezenden. Deze module bevat mede 
de mogelijkheid om te kunnen zien welke stukken door de advocatuur zijn toegezonden, 
evenals het produceren van een bericht van ontvangst. Bij de totstandkoming van de 
“uploadmodule” zal worden onderzocht in hoeverre ook al een “downloadmodule” kan worden 
gemaakt ten behoeve van stukken die van de rechtbank aan de advocatuur gezonden worden. 
In dit project wordt nagegaan op welke wijze de stukken die aan de rechtbank worden 
aangeboden digitaal gesigneerd kunnen worden conform de bepalingen van de Wet 
Elektronische Handtekening. Tevens wordt een eenvoudige opslagmogelijkheid voor de 
stukken (digitaal archief) gerealiseerd in samenhang met het project in de bestuursrechtsector. 

Centraal Insolventieregister (CIR) 

Sinds 1 juli 2005 is het Centraal Insolventieregister (CIR) te raadplegen op Rechtspraak.nl. Het 
CIR bevat de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen 
natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden 
bijgehouden. In het CIR kan per failliet, sursiet of saniet informatie worden opgezocht. Het CIR 
is voor iedereen kosteloos in te zien. Tegen betaling kan een uittreksel worden verstrekt door de 
rechtbank waar de insolventie dient. Voorheen werden de gerechten dagelijks belast met 
vragen van bedrijven, instellingen en particulieren over de solvabiliteit van bedrijven en/of 
natuurlijke personen. De rechtbank kan deze bedrijven, instellingen en particulieren nu naar één 
punt verwijzen waar zij na een zoekopdracht hun informatie kunnen verkrijgen, namelijk het 
CIR. De belanghebbenden hoeven nu niet meer alle registers bij de rechtbanken afzonderlijk te 
raadplegen om zekerheid te krijgen over de solventie van een schuldenaar. De werkdruk op de 
faillissementsgriffies van de rechtbanken wordt hierdoor verlicht. Op veler verzoek zijn onlangs 
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de registers aangepast zodat automatische bevraging (webservice) mogelijk is. Hierdoor 
kunnen de registers zonder menselijke tussenkomst door een geregistreerde computer 
geraadpleegd worden. Het gebruik van de webservice vindt onder dezelfde condities plaats als 
de ‘handmatige’ bevraging van de registers. 

Het Curateleregister 

In het Curateleregister is vastgelegd welke personen onder curatele zijn gesteld. Dit zijn 
personen die niet meer (geheel) in staat zijn om de eigen belangen goed te behartigen of 
(volledig) voor zichzelf te zorgen. De rechter bij de rechtbank beslist over de 
ondercuratelestelling. Het register is ondergebracht bij de rechtsbank in ’s-Gravenhage. Sinds 4 
maart 2004 is het Curateleregister in digitale vorm ontsloten op Rechtspraak.nl. De redenen 
hierachter zijn het verbeteren van de toegankelijkheid van het Curateleregister en het 
verminderen van de werkdruk van de griffie van de rechtbank ’s-Gravenhage. Iedere dag wordt 
het Curateleregister op Rechtspraak.nl ververst met de gegevens die de dag ervoor in Civiel zijn 
ingevoerd. Om een persoon op te zoeken in het digitale Curateleregister op Rechtspraak.nl, 
moet zowel de achternaam als de geboortedatum ingevoerd worden. De reden waarom beide 
gegevens nodig zijn (en niet op één van beide kan worden gezocht) is gelegen in de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. In 2007 is het register aangepast zodat automatische 
bevraging mogelijk is. Hierdoor kunnen de registers zonder menselijke tussenkomst door een 
geregistreerde computer geraadpleegd worden. De aanpassing van de registers is een bijdrage 
aan de realisering van de strategische doelstelling om de digitale toegang tot de rechtspraak te 
vergroten. 
 
Naast deze digitale voorzieningen zijn op het terrein van de rechtspraak ook andere digitale 
initiatieven in ontwikkeling. Deze zullen nu worden besproken. 

Digitaal dossier Rechtbank Rotterdam 

In december 2007 heeft bij de rechtbank Rotterdam de eerste digitale zitting plaatsgevonden. 
Sindsdien zijn verschillende nieuwe zaken digitaal in behandeling genomen. In 2008 hebben 
“oefenzittingen” plaatsgevonden om de rechterlijke macht en het ondersteunende personeel zo 
veel mogelijk te laten wennen aan de digitale behandeling van zaken. Partijen buiten de 
rechtspraak kunnen via het loket.rechtspraak.nl stukken inzien en toevoegen aan een dossier. 
Alle betrokken procespartijen hebben zodoende toegang tot (delen van) hetzelfde dossier en 
krijgen notificaties als zich in dat dossier wijzigingen voordoen. In 2009 is de pilot Digitaal 
Dossier Rotterdam geëvalueerd. Deze pilot maakt deel uit van het project Digitaal procederen 
bestuursrecht (zie: http://rechtennieuws.nl/15634/rechtbank-rotterdam-start-pilot-digitaal-
dossier.html). In dat kader hebben de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties hebben in het voorjaar van 2009 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer 
verzonden dat het ‘digitaal procederen’ bij de bestuursrechter een wettelijke basis gaat geven. 
Burgers en bedrijven hoeven daardoor hun procesvoering niet langer uitsluitend via papier te 
laten verlopen.  
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Digitaal dossier College van Beroep voor het bedrijfsleven 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is in april 2008 gestart met een pilot voor 
de digitale behandeling van zaken. Tot de pilot behoren in ieder geval de zaken waarin hoger 
beroep is ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank Rotterdam, waarbij eveneens aan de 
hand van een digitaal dossier is geprocedeerd. De applicatie voorziet in de mogelijkheid om 
dossiers digitaal van de ene naar de andere instantie ‘door te sturen’. De eerder genoemde pilot 
bij de Rechtbank Rotterdam en deze pilot van het CBb in Den Haag zijn bedoeld om ervaring 
op te doen met het elektronisch berichtenverkeer tussen rechtbank en procespartijen. 
Medewerkers van de rechtbank kunnen met behulp van het dossier gezamenlijk zaken 
voorbereiden, onder andere door ‘comments’ (digitale geeltjes) aan documenten toe te voegen.  

Digitaal Dossier Bestuursrechtzaken Rechtbank Dordrecht 

In 2007 is gestart met dit project. De beoogde eindsituatie van het digitaal dossier 
bestuursrechtszaken is dat alle betrokken partijen bij een zaak toegang hebben tot hetzelfde 
digitale dossier. Ze zijn zo verzekerd van de meest recente zaaksinformatie. Tijdrovend kopieer- 
en verzendwerk behoren tot het verleden. Voor ketenpartijen ‘buiten’ de rechtspraak verloopt de 
toegang via de internetpagina loket.rechtspraak.nl. Certificaten en een inlogcode waarborgen 
de veiligheid. Na inloggen, toont een overzichtspagina de documenten in het dossier. 
Bestaande stukken kunnen langs digitale weg worden opgevraagd en nieuwe stukken 
ingediend. Notificaties attenderen betrokkenen bij een zaak op mutaties in hun dossier. 
Rechtbankmedewerkers hebben in hun digitale dossier niet alleen toegang tot de stukken, maar 
zien ook een overzicht van de te verrichten taken per dossier. Documenten kunnen ter 
voorbereiding op een zaak van ‘comments’ voorzien worden. Bij het digitale dossier voor de 
rechtbank Dordrecht wordt in samenwerking met gemeentelijke diensten ervaring opgedaan 
met deze vorm van digitaal procederen in bijvoorbeeld huur- en arbeidsgeschillen. 

Digitaal Indienen en Publiceren Insolventieverslagen (DIPI) 

De periodieke verslagen in faillissements- en surseancezaken van rechtspersonen door 
curatoren en bewindvoerders worden zeer regelmatig bij de rechtbanken opgevraagd. Dit 
betekent voor de griffies een behoorlijke hoeveelheid werk: het opzoeken van het betreffende 
dossier, het kopiëren van het (de) verslag(en), verzending van de stukken en de eventuele 
facturering van de kosten moet worden verzorgd. De Recofa (rechters-commissarissen 
faillissementen) heeft aan het LOVC aangegeven dat zij deze documenten willen ontsluiten op 
het CIR. De bezoeker van de site kan deze informatie dan zelfstandig verkrijgen. Om die reden 
is een applicatie in ontwikkeling die het mogelijk maakt om periodieke verslagen in 
faillissements- en surseancezaken van rechtspersonen van curatoren en bewindvoerders op het 
CIR te ontsluiten.  

Digitale Procedure Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken 

Het doel van het project Digitale Procedure Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (CIV) 
is de huidige werkwijze van indienen van vreemdelingenzaken te digitaliseren. Het project is 
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geïnitieerd door het sectorprogramma bestuursrecht van de Rvdr. Het project maakt het 
mogelijk om, naast het huidige papieren beroepschrift, verzoekschrift dan wel kennisgeving, 
deze zaken langs digitale weg in te dienen en in het registratiesysteem Berber VK te laten 
registreren. Het project richt zich uitsluitend op het indienen van zaken door 
advocaten(kantoren). Het indienen van zaken door particulieren valt niet binnen de scope van 
het project. Het inloggen in het systeem gaat met behulp van een Diginotar certificaat, 
vergelijkbaar met het inloggen in het eerder besproken Roljournaal. Het digitaal loket, een 
onderdeel van www.rechtspraak.nl, wordt hiertoe uitgebreid. 

Digitaal inzenden beroep vreemdelingenzaken Rechtbank Haarlem 

Het project Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (CIV) van de rechtbank Haarlem heeft 
tot doel om advocaten de mogelijkheid te bieden om digitaal beroep in vreemdelingenzaken in 
te stellen door middel van een beroepschrift, verzoekschrift, dan wel kennisgeving. Bistro 
(Bureau Internet Systemen en -Toepassingen Rechterlijke Organisatie) ontwikkelt hiertoe 
samen met de rechtbank Haarlem een internetformulier dat de huidige “faxpraktijk” kan 
vervangen. De gegevens in het beroepschrift kunnen vervolgens in een registratiesysteem 
(Berber VK) worden ingelezen zodat de fysieke invoer bij het CIV aanzienlijk kan worden 
teruggedrongen. In 2008 is een begin gemaakt met dit project.  

Aanleveren insolventies digitale Staatscourant 

Het doel van het project is om voor de inwerkingtreding van de Wet elektronische 
bekendmaking de benodigde aanpassing voor de ongestoorde digitale levering van 
insolventiebekendmakingen ten behoeve van de digitale Staatscourant te realiseren. In de 
gewenste situatie worden de stukken als opdrachten via de webservice van het Digitaal Loket 
aangeboden.  

Landelijk Bewindregister 

Er is geen landelijke registratie van bewinden. Dossiers van bewinden blijven bij het kanton 
waar de uitspraak is gedaan. De consequentie hiervan is dat wanneer een nieuw verzoekschrift 
binnenkomt bij een kanton, het onduidelijk is of er al een bewind is ingesteld bij een ander 
kanton. Daarom is het de bedoeling om een Landelijk Bewindregister te ontwikkelen. Het 
Landelijk Bewindregister wordt door middel van een autorisatie toegankelijk gemaakt voor 
rechtspraakmedewerkers die voor hun werkzaamheden het register moeten kunnen 
raadplegen. Het register is (nog) niet openbaar en dus niet via internet te bevragen. De 
webapplicatie bevat een zoekgedeelte, een resultaatgedeelte en een detailgedeelte in één 
scherm waarbij gemakkelijk door verschillende resultaten geklikt kan worden. Ook is er een 
koppeling met de database van het Haagse Curateleregister gemaakt. Mocht een persoon in 
beide databases voorkomen, dan krijgt men in het Landelijk Bewindregister twee resultaten op 
het scherm en kan men snel in de detailgegevens zien of het daadwerkelijk om dezelfde 
persoon gaat. 
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Roljournaal Familie Rechtbanken 

Doel van het project Roljournaal Familie Rechtbanken is om de advocaten en 
advocatenkantoormedewerkers via internet landelijk uniform te informeren over de stand van 
hun zaken bij de sector Civiel, afdeling familie of de sector Familie- en jeugdrecht, meer 
specifiek: in echtscheidings- en alimentatiezaken. Het Roljournaal Familie zal in eerste instantie 
gebouwd worden voor advocaten. Bekeken zal worden of het direct ook mogelijk is om 
gemeenteambtenaren toegang te geven tot het Roljournaal Familie. Vervolgens kan ook 
gedacht worden aan toegang voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg en belanghebbenden met 
behulp van het Burger Service Nummer (BSN). 

Roljournaal Kantonzaken 

Van de zijde van de gebruikers van NKP is al meerdere malen aangegeven dat zij graag 
zouden beschikken over een roljournaalfunctionaliteit voor de dagvaardingszaken in kanton. In 
de eerste plaats richt de ontsluiting van het roljournaal zich op advocaten en deurwaarders. In 
een eerst te houden vooronderzoek zal moeten worden bepaald of ook anderen dan hen 
toegang tot het journaal kunnen krijgen. Voor dit roljournaal is een koppeling nodig met NKP in 
de vorm van een batchgewijze dataleverantie aan Bistro. Voorts moet in dit project het 
functionele en het technische ontwerp worden gemaakt.  

Digitaal dossier Insolventiezaken 

In 2009 zal worden onderzocht hoe er het beste tot een digitaal insolventiedossier gekomen kan 
worden. De ervaring leert dat het in kaart brengen van het volledige werkproces rondom de 
insolventies en dit vervolgens te digitaliseren bijzonder lastig is. Het ligt daarom meer voor de 
hand om gedeelten van het werkproces te gaan digitaliseren om geleidelijk tot een volledig 
digitaal insolventiedossier te kunnen komen. De achterliggende doelstellingen zijn het digitaal 
kunnen indienen van meerdere stukken ten behoeve van het insolventieproces en digitale 
ontsluiting van meerdere openbare stukken. Kortom het professionaliseren van digitale 
dienstverlening, meer omgevingsgericht werken (de ketenpartners en maatschappij vragen om 
digitale aanlevering/beschikbaar stellen van stukken). Ook zal een digitaal insolventiedossier 
ondersteuning moeten bieden aan het interne werkproces op de gerechten. Stukken zullen op 
elk willekeurig moment voor een ieder inzichtelijk zijn. Rechters, secretarissen en 
administratieve ondersteuning kunnen op hetzelfde moment over dezelfde informatie 
beschikken. 

Digitale aanlevering geldvorderingen 

Dit project beoogt dat dagvaardingen die betrekking hebben op onbetwiste geldvorderingen 
digitaal kunnen worden aangebracht bij de kantongerechten. Het gaat in eerste instantie om de 
aanlevering van dagvaardingen vanuit systemen van de deurwaarders en andere 
‘repeatplayers’ aan de rechtspraak, de zogenaamde ‘bulkleveranties’. Beoogd wordt een 
standaarddagvaarding en XML-bericht te vervaardigen die kan worden doorgezonden naar de 
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gerechten. Dit project kent naast een IT-component, ook aspecten rond de wetgeving en de 
opbouw van een Gerechtsdeurwaarderregister.  

Informatie-uitwisseling Jeugdketen 

In 2008 vond er een vooronderzoek plaats naar de mogelijkheid om gegevens uit het civiele 
systeem door te leveren aan de Raden voor de Kinderbescherming. De uitkomst van dit 
vooronderzoek kan zijn dat in 2009 gewerkt moet gaan worden aan de inrichting en bouw van 
dit berichtenverkeer. Of en hoeveel middelen met dit berichtenverkeer gemoeid is, is uitkomst 
van het bedoelde vooronderzoek. 
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BIJLAGE 2  OPENBAAR MINISTERIE 

Website OM 

Op www.om.nl is een aantal diensten te vinden op het gebied van verkeer, namelijk ‘bereken de 
boete’ en ‘doe de bezwaartest’.  

Aangifte door tankpomphouders 

Het Openbaar Ministerie biedt met de website www.tankenzonderbetalen.nl de pomphouder de 
gelegenheid aangifte te doen van een geval van door- of wegrijden na het tanken van een 
brandstof zonder dat hiervoor werd betaald. Telkens wanneer hiervan sprake is, zal op verzoek 
van de pomphouder een gerechtsdeurwaarder een incassoprocedure starten om de gederfde 
inkomsten te verhalen. Tevens zal het openbaar ministerie na driemaal plegen van dit feit 
opdracht geven een opsporingsonderzoek te starten naar de verantwoordelijke kentekenhouder 
of dader. 

Jongerensite 

De website www.vetverkeerd.nl is de jongerenwebsite van het Openbaar Ministerie. Deze 
website informeert jongeren over een aantal thema’s, onder andere drugs, vuurwerk, 
cybercrime, alcohol en huiselijk geweld.  

Digitale registratie en verwerking van strafzaken 

Begin 2009 is het OM gestart met de digitale registratie en verwerking van strafzaken. Dit wordt 
ondersteund door een speciaal systeem, GPS genaamd. GPS staat voor geïntegreerd 
processysteem strafrecht. Een voordeel van GPS is dat men zaken digitaal kan voorbereiden 
en dat de toegankelijkheid van de benodigde informatie wordt verhoogd. 

Gezamenlijk OMtranet 

Sinds 1 juli 2009 kennen de parketten Rotterdam en Dordrecht een gezamenlijke OMtranetsite. 
Een voordeel van de site is dat informatie die voor alle medewerkers in de regio van belang is, 
op dit gezamenlijke OMtranet wordt aangeboden, in plaats van op twee lokale OMtranetten.  
 
Naast deze digitale voorzieningen zijn er bij het OM ook andere digitale projecten in 
voorbereiding, namelijk het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding door slachtoffers 
met behulp van internet en het bezwaar maken tegen een beschikking via internet. Verder 
beschikt het OM ook over een interne juridische kennissite. 
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BIJLAGE 3  NEDERLANDS MEDIATION INSTITUUT 

Website 

Het NMI exploiteert en onderhoudt al jaren een cliënt informatiesysteem over mediation in 
Nederland. Daarnaast beheert het NMI een openbaar register van gekwalificeerde mediators. 
De website (www.nmi-mediation.nl) verschaft nadere informatie over mediation. Het publiek kan 
met de ondersteuning van een zoekmachine een geschikte mediator vinden in de buurt. 
Daarnaast kan het publiek algemene informatie en nieuws over mediators en mediation op de 
website raadplegen. Ook verschaft de website informatie aan de beroepsbeoefenaren, onder 
meer reglementen, PE aanbod en een jurisprudentie databank. 

Interne voorzieningen 

Intern vervult de databank ook een taak voor de mediators. Alle gegevens over permanente 
opleidingen en verrichte mediations kunnen mediators registreren en raadplegen via het 
systeem door middel van een webapplicatie. Op 24 maart 2009 is ook een NMI Linked-In groep 
opgericht. Deze groep telt 378 leden (geraadpleegd op 25 februari 2010).  
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BIJLAGE 4  JURIDISCH LOKET 

Produktenhandboek 

Het (digitale) productenhandboek bevat de producten of rechtsvragen waar de dienstverlening 
van het Juridisch Loket uit bestaat. Voor iedere rechtsvraag is door een senior juridisch 
medewerker een productblad ontwikkeld met de inhoud van onze informatie- en adviestaak en 
de aanvullende dienstverlening (verwijzingen, brieven, brochures). Met een toelichting op de 
diverse onderdelen van de dienstverlening. Het productenhandboek is de juridische kennisbron 
die het Juridisch Loket zelf heeft ontwikkeld ten behoeve van de dienstverlening. Die eerstelijns 
hulp kenmerkt zich door korte interacties waarbij relatief snel de kern van het probleem van de 
klant duidelijk is en een eerste stap op weg naar een oplossing gezet wordt. Als medewerkers 
van het Juridisch Loket deze informatie zelf zouden moeten gaan opzoeken, dan zou dat heel 
veel tijd kosten. Informatie moet eenvoudig te vinden zijn en bestaan uit precies die gegevens 
die medewerkers van het Juridisch Loket voor deze klantvraag nodig hebben. Dus de juiste 
rechtsgebieden (wel veel, maar niet allemaal) en de juiste mate van detaillering (afhankelijk van 
de klantvraag en de mogelijkheden om te verwijzen). Deze informatie moet op een 
gebruiksvriendelijke manier worden gepresenteerd en voor alle medewerkers altijd op alle 
werkplekken beschikbaar zijn. Er is geen bron van juridische informatie op de markt die voldoet 
aan al onze eisen. Om die reden is het produktenhandboek door het Juridisch Loket zelf 
ontwikkeld.  

Website Juridisch Loket 

Er zijn diverse mogelijkheden om in contact te treden met het Juridisch Loket 
(www.juridischloket.nl). In de eerste plaats kunnen burgers een informatienummer bellen. 
Daarnaast kunnen burgers een loket in hun buurt bezoeken. Er zijn in totaal dertig loketten 
verspreid over het hele land. Verder kunnen burgers een contactformulier invullen en mailen. 
Sinds kort is het ook mogelijk om te chatten met medewerkers van het Juridisch Loket. De 
website vormt een belangrijk onderdeel van de online strategie van het Juridisch Loket. Deze 
site is daarom nog volop in ontwikkeling. De ambitie is om op termijn een volwaardig 
dienstverleningskanaal van de website te maken.  
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BIJLAGE 5  KONINKLIJKE NOTARIËLE BEROEPS-
ORGANISATIE 

NotarisNet 

NotarisNet is een besloten site, die alleen toegankelijk is voor alle medewerkers op 
notariskantoren, waaronder notarissen en kandidaat-notarissen. NotarisNet heeft de volgende 
verschillende functies: 
Communicatiemiddel van de KNB met zijn leden (dat zijn notarissen en kandidaat notarissen) 
plus medewerkers op de kantoren; 
Juridisch kennissysteem gevuld met informatie, dat voor de notarispraktijk van belang is. Deze 
informatie varieert van de inrichting van een kantoor en jurisprudentie tot wet en regelgeving; 
Toegang tot de GBA. Voorafgaand aan het passeren van een akte worden daarin voorkomende 
persoonsgegevens geverifieerd in de GBA. NotarisNet voorziet in een functie voor een online 
toegang tot de GBA database van BPR; 
Toegang tot het Verificatie Informatie Systeem (VIS) van BKR. Hiermee kan nagetrokken 
worden of het identificatiebewijs waarmee en klant zich identificeert niet als vermist staat 
geregistreerd; 
Het protocollenregister is identiek aan het opvolgerarchief (zoals genoemd onder punt 4 bij 
www.notaris.nl). Het protocollenregister is de vakterm voor het protocollenregister waarin te 
vinden is welke notaris(sen) een notaris hebben opgevolgd of vooraf zijn gegaan; 
Toegang tot Centrale Archief Services (CAS). Het CAS bevat de overheidsarchieven waaronder 
ook de originele authentieke akten. Tot enkele jaren geleden waren de originele akten volgens 
de regels van de archiefwet decentraal ondergebracht bij de arrondissementen die de 
rechtspraak kent, maar zijn nu centraal in Winschoten ondergebracht. Om kopieën van akten te 
kunnen opvragen heeft CAS een applicatie ontwikkeld die ontsloten kan worden via het platform 
Elektronische Communicatie (PEC) waarvan ook NotarisNet gebruik van maakt. Het PEC is de 
verzamelnaam voor de infrastructuur waarop de KNB zijn diensten aan de beroepsgroep 
beschikbaar stelt. Ook CTR en ECH (zie verderop) maken gebruik van deze infrastructuur. Het 
CAS voorziet aldus in ontsluiting van het aktenarchief voor alle notariskantoren; 
Toegang tot “Borg online”. Borg online is een systeem dat voorziet in een standaard voor het 
berichtenverkeer tussen banken en notariskantoren bij het tot stand komen van bankgaranties 
(zie hieronder bij ECH voor een vergelijkbare standaard voor het berichtenverkeer voor 
hypotheken). Het systeem is door Borg ontwikkeld en na overleg met KNB ontsloten voor de 
hele beroepsgroep via de beveiligde infrastructuur van het PEC platform via welke ook 
NotarisNet wordt ontsloten. Voor het gemak staat het hier onder NotarisNet opgesomd. 
 
NotarisNet is meer dan tien jaar operationeel in verschillende verschijningsvormen, inclusief de 
functies voor het bevragen van GBA en VIS. De toegang tot CAS en Borg zijn sinds begin 2008 
beschikbaar. Op het NotarisNet zijn 950 kantoren aangesloten. Deze besloten site kent meer 
dan 6.000 “named users”. 
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Het Centraal Testamenten Register (CTR) 

Het Centraal Testamenten Register (CTR) is een landelijke database waarin de notarissen alle 
gepasseerde testamenten inschrijven met als doel om bij overlijden van een mogelijke testateur 
te kunnen natrekken in het CTR of en zo ja waar de betreffende testateur een testament heeft 
laten opmaken. Als de notaris onder wie het testament berust niet meer in functie is, is te vinden 
bij welke notaris het testament op dat moment wel berust. Het CTR is aldus een verwijsregister. 
Het CTR bevat niet de testamenten zelf. Het CTR is op dit moment alleen toegankelijk voor de 
notariskantoren. Er is naast het besloten systeem een openbare site 
(www.centraaltestamentenregister.nl) waar informatie over het CTR te vinden is voor het 
publiek en hoe het register door het publiek bevraagd kan worden (nu alleen nog schriftelijk). 
Ontsluiting van het CTR via Internet voor het publiek wordt onderzocht. Het staat een ieder vrij 
zelf informatie uit het CTR op te vragen onder de voorwaarde dat de testateur – i.e. de persoon 
bij wie gezocht wordt naar het voorkomen van een testament - overleden is. Het besloten 
systeem is al voor enkele instanties buiten de gesloten kring notariskantoren op 
geautomatiseerde wijze te bevragen, namelijk de Belastingdienst en Gerechtsdeurwaarders (in 
ontwikkeling, mogelijk eind 2009 /2010 gerealiseerd). Het CTR is sinds 2 januari 2007 in beheer 
bij de KNB. Vóór die tijd was het beheer bij de justitiële informatiediensten belegd. Alle kantoren 
(950) zijn op het CTR aangesloten. 

Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH) 

Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH) is als dienst door de KNB ontwikkeld, maar is 
eind 2007 ondergebracht in een aparte stichting. De stichting heeft een bestuur met een 
vertegenwoordiging van de KNB en van aangesloten (hypotheek)banken. ECH voorziet in 
digitalisering van het berichtenverkeer tussen banken (hypotheeknemers) en notariskantoren bij 
het tot stand komen van de hypotheekakten. Wat voorheen per post ging of per fax, gaat nu via 
gestandaardiseerd en gedigitaliseerd berichtenverkeer. ECH is geïntroduceerd in 2004 en kent 
sindsdien een groeiend gebruik. Er zijn 660 van de 950 notariskantoren aangesloten en diverse 
banken, waaronder de RABO, Fortis en een zestal andere banken. Van alle hypotheken, die 
landelijk worden afgesloten loopt de afhandeling van het berichtenverkeer voor 20 tot 25 
procent via ECH. ECH heeft een openbare site (www.ech.nl), waar meer informatie over ECH te 
vinden is. 

www.notaris.nl 

De openbare site www.notaris.nl wordt door de KNB onderhouden en is vooral gericht op het 
publiek en heeft als doel om de consument de weg naar de notaris te wijzen en uitleg te geven 
bij de diensten van de notaris. Daarnaast is ook informatie over de KNB als beroepsorganisatie 
te vinden op de site. De openbare site bevat de volgende diensten: informatie over de diensten 
van notariskantoren; een geografische zoekfunctie om een notariskantoor te vinden; het 
zogenaamde opvolgerarchief (als een notaris niet meer in functie is, kan zijn opvolger hiermee 
gevonden worden op dezelfde manier als met CTR de opvolger gevonden kan worden bij wie 
een testament berust; de functie “zoek je notaris” waarmee een notariskantoor gevonden kan 
worden op basis van opgegeven zoekcriteria als bereikbaarheid, maar ook prijs. De openbare 
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site is meer dan tien jaar operationeel en wordt zeer frequent geraadpleegd door het publiek. 
De functie “zoek je notaris” is in 2008 geïntroduceerd. 

PE online 

PE online is een systeem waarin onder andere de studiepunten worden bijgehouden, die leden 
verplicht zijn te halen in het kader van de Permanente Educatie (PE). Elk lid (notaris en 
kandidaat notaris) heeft per jaar de wettelijke plicht een zeker aantal studiepunten te halen. Een 
soortgelijke plicht tot onderhoud van de vakkennis bestaat er ook voor advocaten, medici, etc.). 
Het systeem PE online voorziet er in dat de leden – notarissen en kandidaat-notarissen - op elk 
moment hun actuele saldo PE punten kunnen raadplegen. 
Alle leden (1500 notarissen en 2500 kandidaat notarissen) hebben toegang tot PE online. PE 
online is sinds oktober 2007 operationeel. 

Elektronische verwerking van akten 

Op 15 december 2006 hebben de KNB en het Kadaster een convenant ondertekend over de 
automatisering van het werkproces om akten elektronisch aan te bieden. Daarbij gaan 
notarissen akten aanleveren, die door het Kadaster geautomatiseerd kunnen worden verwerkt.  
 
Digitale voorzieningen die niet onder de vlag van de KNB vallen 
Naast deze digitale voorzieningen die het KNB heeft aangereikt, zijn er op het gebied van 
notariaat ook nog andere digitale voorzieningen op internet getraceerd. 

Internetnotariaat 

De website www.internetnotariaat.nl is een site van en door erkende onafhankelijke notarissen. 
De site is een samenwerking van een aantal onafhankelijke, erkende notariskantoren. De 
website voorziet in een digitale dossierafwikkeling. 

DigitNotar 

DigiNotar (www.diginotar.nl) is een samenwerkingsverband van notarissen, die zich als publieke 
betrouwbare derde partij op het internet presenteren. DigiNotar houdt zich in Nederland al tien 
jaar bezig met oplossingen van vertrouwen en beveiliging, zoals identity management, 
elektronische handtekening, betrouwbare document uitwisseling en elektronische archivering bij 
het gebruik van Internet voor het zakelijke verkeer. 

www.notaris.com 

Een notariskantoor in Ede is in juli 2009 gestart met het digitaal aanbieden van notarisdiensten 
(www.notaris.com). De dienstverlening is vrijwel uitsluitend online. Klanten kunnen hun dossiers 
online volgen en inzien.
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BIJLAGE 6  STICHTING NETWERK GERECHTS-
DEURWAARDERS 

E-uitwisseling van gegevens 

SNG heeft e-uitwisseling ingericht met de GBA, UWV, SVB en het Inlichtingenbureau (de 
koepel boven de gemeentelijke sociale diensten). 
Samen met betrokkenen initieert SNG diverse projecten, onder andere het project DAD met de 
Raad voor de rechtspraak en Justitie en project Register gerechtsdeurwaarders® met Justitie. 
SNG overlegt met de Belastingdienst over informatie-uitwisseling over VTA (voorlopige 
teruggaven) en toeslagen en met de RDW over de e-verstrekking van informatie voertuigen. In 
het kader van de verdere ontwikkeling van diensten ten behoeve van de ambtelijke 
praktijkvoering van gerechtsdeurwaarders in Nederland is een e-koppeling gelegd met het 
Centraal Testamenten Register (CTR) en wordt gewerkt aan een koppeling met het 
Curateleregister. Zodra dat mogelijk is wordt eenzelfde koppeling gelegd met het 
huwelijksgoederen- en het boedelregister. E-uitwisseling van insolventiegegevens bestaat al. 
Het doel is er voor te zorgen dat de gerechtsdeurwaarder alle informatie die hij in het kader van 
zijn ambtelijke praktijkvoering nodig heeft snel en efficiënt via e-weg tot zijn beschikking heeft. 
SNG werkt nu samen met de beroepsorganisatie (KBvG) aan de uitvoering van de op 1 juli 
2009 in werking getreden wetswijziging op grond waarvan het mogelijk is een beslag onder een 
derde (werkgever, uitvoeringsinstelling of bank) via een elektronisch kanaal te leggen (wet e-
derdenbeslag). SNG heeft ook een ambitie ‘over de grens’: er is een e-uitwisseling ingericht 
over adresgegevens van personen in het buitenland (onder andere Duitsland). Met een aantal 
partijen in het buitenland wordt van gedachten gewisseld hoe e-uitwisseling over de grens 
verder uit te breiden. 
 
De e-berichtuitwisseling ten behoeve van de gerechtsdeurwaarders betreft privacygevoelige 
informatie. De uitwisselingen vinden plaats in een beveiligd en besloten netwerk. SNG 
ontwikkelt en beheert haar systemen zelf. SNG biedt e-uitwisseling op drie niveaus aan: (1) via 
het netwerk voor gerechtsdeurwaarders (ongestructureerde data en bestanden); (2) via 
webapplicaties (portals) en (3) geïntegreerd en gestructureerd berichtenverkeer.  

Electronic security officer 

Samen met de beroepsorganisatie initieert de SNG verdere ontwikkelingen voor het gebruik van 
de elektronische weg bij de ambtsuitoefening. Hierbij kan worden gedacht aan het elektronisch 
aanleveren van akten en het langs elektronische weg leggen van beslag. De SNG volgt actief 
wetgevingstrajecten en onderzoekt technische mogelijkheden om een en ander toepasbaar te 
maken. 
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Geautomatiseerde gegevensuitwisseling 

De stichting netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG), de Koninklijke beroepsorganisatie van 
gerechtsdeurwaarders (KBvG), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de 
softwareleveranciers van het notariaat en het Kadaster werken nauw samen in het programma 
Ketenintegratie Inschrijving Kadaster (KIK). Bij Ketenintegratie Inschrijving Kadaster (KIK) gaat 
het om geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen aanbieders van stukken (waaronder 
akten en beslagen) en het Kadaster. Deze geautomatiseerde verwerking zorgt uiteindelijk voor 
een betere en snellere dienstverlening; kortere reactietijden en minder kans op fouten in het 
rechtsverkeer.  
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BIJLAGE 7  NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN 

Interne website 

Een website voor contact met advocaten (BalieNet): 
• jaarlijkse digitale opgave van de naleving van een aantal verordeningen; 
• inzagemogelijkheid voor de cursusinformatie en opleidingsgegevens van stagiaires; 
• digitaal vademecum wet- en regelgeving; 
• e-learningcursus Wwft (najaar 2009); 
• webformulieren in het kader van de Dienstenrichtlijn; 
• digitaal Cliënttevredenheidsonderzoek; 
• vergaderstukken College van Afgevaardigden digitaal beschikbaar. 

Externe website 

Een website (www.advocatenorde.nl) voor contact met anderen dan advocaten: 
• digitaal raadpleegbaar vademecum Wet- en regelgeving; 
• zoekmachine voor alle advocaten, inclusief rechtsgebieden waarop zij werkzaam zijn. 

Beheer Advocaten Registratie (BAR) 

De Beheer Advocaten Registratie (BAR) is een gezamenlijk project van de Raad voor de 
rechtspraak (Rvdr), de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Raad voor 
Rechtsbijstand (RvR). Zie bespreking bij Rvdr. 
 
Digitale voorzieningen die niet onder de vlag van NOvA vallen 
Naast initiatieven van de NOvA is ook sprake van digitale initiatieven die door 
advocatenkantoren zelf worden ontplooid. 

Digitaal spreekuur 

TRC Advocaten is een advocatenkantoor met vestigingen in Veldhoven, Horst en Eindhoven 
(www.trc-advocaten.nl). Om het voor prospects en cliënten zo eenvoudig en laagdrempelig 
mogelijk te maken om contact op te nemen werd eerder al een "Bel mij nu” faciliteit 
geïntroduceerd. Met de nieuwe chatfaciliteit verlaagt TRC Advocaten de drempel tot haar 
juridische dienstverlening nog verder. Een juridisch advies via het Digitaal Spreekuur is gratis, 
en de kennismaking is geheel vrijblijvend. TRC Advocaten biedt deze online dienstverlening als 
eerste kantoor in Nederland. Dat laagdrempeligheid en toegankelijkheid loont op dit gebied 
moge blijken uit de resultaten. in de eerste week van opening heeft het contact via de chat al 
geresulteerd in enkele concrete opdrachten.  
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BIJLAGE 8  RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND 

www.rvr.org 

De website verschaft informatie aan rechtzoekenden, advocaten en mediators over 
gesubsidieerde rechtsbijstand op grond van de Wet op de rechtsbijstand. De RvR biedt onder 
het blok “Ik ben advocaat of mediator” allerlei formulieren aan. In de toekomst zal de RvR het 
webportal MijnRvR opstarten. Via dit webportaal zal de raad in de toekomst diverse online 
diensten aanbieden. De (bij het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand aangesloten) 
advocaten of mediators zullen bijvoorbeeld online een aanvraag voor een toevoeging kunnen 
doen. De precieze data wanneer welke onderdelen online komen te staan is nog niet bekend. 
De website biedt ook informatie aan de burger en andere geïnteresseerden.  

www.bureaubtv.nl 

Deze website verschaft informatie over de Wet beëdigde tolken en vertalers en alle daarbij 
behorende onderwerpen. Men kan door middel van drie portals aangeven of men tolk/vertaler 
is, een afnemer van tolk/vertaaldiensten of een andere belanghebbende. Daarna krijgt men 
informatie op maat aangeboden. Ook wordt het Register beëdigde tolken en vertalers beheerd. 
In dit register zijn NAW-, financiële, en opleidingsgegevens opgenomen van iedereen die in 
Nederland als beëdigde tolk en/of vertaler werkzaam mag zijn. Het register is 
landelijk, openbaar en online beschikbaar voor afnemers van tolk- en vertaaldiensten. Zie ook: 
Landelijk tolken- en vertalerregister. 

www.wsnp.rvr.org  

De website over de Wet schuldsanering natuurlijke personen verschaft informatie aan burgers 
met schulden en bewindvoerders en informeert ook overige betrokkenen of geïnteresseerden. 
Naast informatie biedt de Raad hier ook verschillende registers aan, zoals het 
bewindvoerderregister, bewindvoerderorganisatieregister en het landelijk register 
schuldsaneringen (LRS). Hierin is informatie te vinden over respectievelijk bewindvoerders, 
bewindvoerderorganisaties en alle schuldsaneringszaken vanaf 1 december 1998.  
Sinds 2005 ontvangt de Raad via Bistro publicaties inzake schuldsaneringen, welke 
elektronisch worden verwerkt. Voorheen gebeurde dit op basis van elektronische vonnissen, die 
tussen rechtbanken en Raad werden uitgewisseld. Recofa heeft enkele jaren geleden 
standaarddocumenten (http://www.wsnp.rvr.org/bewindinfo/rv_262_11b/index.cfm) ontworpen, 
tezamen met het Bureau Wsnp. Deze standaarddocumenten worden onderhouden en beheerd 
door het Bureau Wsnp. Door middel van de standaarddocumenten vindt belangrijke informatie-
uitwisseling tussen bewindvoerders en rechtbanken plaats.  
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www.rechtwijzer.nl  

Rechtwijzer is een soort TomTom door het recht. Burgers met juridische vraagstukken kunnen 
via Rechtwijzer een antwoord op hun vraag krijgen of een doorverwijzing naar een juiste 
deskundige.  

www.echtscheidingsplan.nl 

In samenwerking met de universiteit van Tilburg heeft de Raad een digitaal echtscheidings- en 
ouderschapsplan ontwikkeld. Burgers die willen scheiden en nog redelijk tot goed met elkaar 
kunnen communiceren, kunnen een eigen digitaal plan aanmaken, waarin zij allerlei zaken over 
de scheiding (zorg voor de kinderen, berekening kinderalimentatie, verdelen van de spullen, de 
woning, pensioenen, partneralimentatie, etc.) kunnen voorbereiden voor het uiteindelijke 
scheidingsverzoek. Bij het echtscheidings- en ouderschapsplan is ook een zogenoemde 
kinderpagina beschikbaar (www.kind-en-scheiding.nl) waarop kinderen en ouders allerlei 
informatie kunnen vinden. In de toekomst wordt nog een zogenoemde nazorgpagina 
ontwikkeld, waarop allerlei informatie te vinden is over zaken die na de scheiding kunnen 
spelen. Bijvoorbeeld: hoe vaak moet het ouderschapsplan geüpdate worden? Of: Wat te doen 
als mijn ex de betalingen partner en/of kinderalimentatie niet nakomt? Het echtscheidings- en 
ouderschapsplan wordt geëvalueerd via Nedtstat en exitformulieren, die de gebruiker kan 
invullen om de Raad te informeren over hun bevindingen.  

Online mediation 

De Raad heeft in 2008 een pilot uitgevoerd inzake online mediation. Burgers komen niet meer 
op kantoor bij de mediator, maar worden uitgenodigd om deel te nemen aan een beveiligd 
mediation platform (na het invullen van intakeformulieren). Op dit platform kunnen alle partijen 
berichten posten en met de mediator overleggen. Het overleg vindt niet "live" plaats. Iedere 
partij kan wanneer het hem of haar uitkomt inloggen, berichten lezen en berichten plaatsen. De 
mediator helpt via het online platform de cliënten om tot overeenstemming te komen. Deze pilot 
is inmiddels geëvalueerd. Over het algemeen waren de deelnemers zeer tevreden met de 
mediation-procedure, de mediator en de uitkomst van de mediation-procedure (TISCO, 2009).  
 
Verder verstuurt de RvR periodiek een digitale nieuwsbrief naar aangesloten advocaten, 
mediators, betrokkenen en geïnteresseerden.  

Intranet 

Naast deze externe voorzieningen beschikt de RvR ook over een intranet dat toegankelijk is 
voor alle medewerkers op de zes kantoren. In ontwikkeling zijn een digitale nieuwsbrief voor 
medewerkers, e-alerts, mijn pagina en een poll.  

ViValt 

ViValt (Verklaring omtrent Inkomen en Vermogen Alternatief) is opgezet om de 
toevoegaanvraag eenvoudiger te maken voor zowel burger als advocaat. Via de 
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persoonsgegevens van de burger en het BSN kan de toevoeging aangevraagd worden. Er 
hoeven geen andere bewijsstukken meer verzameld te worden, zoals loonstroken en dergelijke. 
De advocaat dient een verzoek in en de Raad voor Rechtsbijstand controleert de 
persoonsgegevens bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) of de Basisvoorziening 
Vreemdelingen (BVV). Mede afhankelijk van de doorlooptijden bij een gemeente en de 
belastingdienst, is de afhandelingstermijn van een toevoegingsaanvraag ongeveer vijf tot acht 
dagen. 

InGr@s 

Ingr@s staat voor Implementatie Nieuw en Gerenoveerd RechtsbijstandAutomatiserings 
Systeem. Onder andere de volgende projecten vallen hieronder: Workflowmanagement (digitale 
werkzaamheden) en documentmanagement (digitaal archief) en Webportaal: advocaten en 
mediators kunnen toevoegingen en vaststellingen digitaal indienen. Met de introductie van een 
webportaal en met de invoering van workflow- en documentmanagement wordt een vrijwel 
volledige digitalisering van de primaire processen bereikt, van aanvraag tot en met archief. Het 
eindproduct is een ‘digitale raad’ waarbinnen de papierstroom geleidelijk afneemt. In 2010 
worden bovenstaande projecten grotendeels geïmplementeerd.  

Landelijk tolken- en vertalerregister 

Bij de Raad voor de Rechtsbijstand (Rvr) wordt het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) 
beheerd. Dit project ziet er op dat de gegevens uit dit register intern bij de rechtspraak worden 
ontsloten en kunnen worden aangevuld met rechtspraakspecifieke gegevens. Naast de 
landelijke advocatentabel, het deurwaardersregister en de deskundigenindex vormt het 
tolkenregister een belangrijke landelijke tabel ten behoeve van de primaire registratiesystemen. 
Een centraal, in dit geval door derden onderhouden register scheelt veel invoer en onderhoud 
van gegevens bij de griffies. 

Landelijk Deurwaarderregister 

Het landelijk deurwaarderregister is te vergelijken met het landelijk tolkenregister. 
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BIJLAGE 9  JUSTID 

Het Centraal Digitaal Depot (CDD+) 

Het Centraal Digitaal Depot (CDD+) is één van de nieuwe systemen van de Justitiële 
Informatiedienst (JustID). Met het CDD+ beschikt JustID over een centrale voorziening voor de 
opslag van digitale dossiers in de strafrechtsketen, die voldoet aan de geldende wet- en 
regelgeving. Veelal worden er documenten gedurende het bedrijfsproces digitaal opgesteld, 
daarnaast worden er nog papieren documenten opgemaakt omdat ze een ‘natte handtekening’ 
vereisen. Het CDD+ faciliteert de opslag van beide stromen. Op deze wijze ontstaat er één 
elektronische werkstroom en krijgt de archieffunctie alle eigenschappen die we gewend zijn in 
dit digitale tijdperk. Klanten die gebruik maken van het CDD+ blijven altijd eigenaar van en 
verantwoordelijk voor hun eigen archief.  Een aansluiting van ketenpartners op het CDD+ heeft 
grote voordelen voor de hele keten aangezien de mogelijkheid bestaat om documenten 
onderling uit te wisselen of beschikbaar te stellen voor andere ketenpartners. Een goed 
voorbeeld hiervan is het Proces Verbaal. Dit document wordt opgemaakt bij de politie en 
vervolgens wordt het binnen de keten op verschillende plekken ‘hergebruikt’. Bijvoorbeeld bij 
het Openbaar Ministerie, de Reclassering of het CJIB. Het papieren archief verdwijnt met het 
gebruik van het CDD+ en het beheer kan door JustID uit handen worden genomen. Daarnaast 
zijn de documenten, in tegenstelling tot dossiers en documenten in archieven, 24 uur per dag 
raadpleegbaar. Ten behoeve van de aansluiting op het CDD+ voert JustID vooronderzoeken 
uit. In die vooronderzoeken wordt onder andere gestart met het in kaart brengen van de 
archivistische kaders (wet- en regelgeving) die van toepassing zijn op het archief van de klant. 
Ook worden er handboeken, AO’s en procedures opgesteld. Deze producten zijn nodig om een 
‘machtiging tot substitutie’ te krijgen. Een dergelijke machtiging wordt aangevraagd bij het 
Nationaal Archief vanuit haar wettelijke taak of bij de zorgdrager die verantwoordelijk is voor het 
archief. Een machtiging tot substitutie maakt het mogelijk om de bewijskracht van papieren 
documenten over te laten gaan op het digitale document. Oftewel, de digitale documenten 
hebben dezelfde juridische bewijskracht als het papieren document. Het papier, moet in het 
geval van een machtiging, worden vernietigd. Deze machtiging is een vereiste om gebruik te 
maken van het CDD+ maar JustID begeleid en ondersteunt haar klanten bij het verkrijgen van 
een dergelijke machtiging. 

Elektronisch Berichtenverkeer (EBV) 

EBV is ondergebracht bij de Justitiële Informatiedienst. De ketenorganisatie EBV (Elektronisch 
BerichtenVerkeer) ondersteunt justitie- en politieorganisaties op technisch en inhoudelijk gebied 
bij het implementeren van elektronisch berichtenverkeer. Daarbij maakt de ketenorganisatie 
gebruik van technische, syntactische en semantische standaarden, de zogenaamde EBV-
standaarden. EBV draagt kennis over, geeft adviezen, begeleidt de analyse, het ontwerp en het 
beheer van koppelvlakken en ketenprocessen en ondersteunt ketenpartners op het gebied van 
architectuur-infrastructuur. EBV richt zich primair op partijen binnen het justitie- en het 
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politiedomein en op die partijen buiten deze twee domeinen die onderdeel zijn van één of 
meerdere rechtsketens. 

Verwijs Index Personen (VIP) 

VIP is een ketenvoorziening voor verschillende organisaties in de strafrechtsketen. VIP is een 
systeem waarin verwijzingen zijn opgenomen, die van belang zijn voor andere justitie-
onderdelen die met dezelfde persoon bezig zijn en over alle recente informatie willen 
beschikken. VIP is een belangrijk instrument voor de toekomstige Matchingsautoriteit en gaat 
een belangrijke rol spelen in het Identificatieprotocol. 

Justitieel Documentatie Systeem (JDS) 

De Justitiële Informatiedienst beheert het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). In dit 
informatiesysteem staan personen die op enigerlei wijze met Justitie in aanraking zijn gekomen. 
Het Persoonsdossier Systeem (PDS) is onderdeel van het JDS.  

JD-online 

JD-online is de digitale toegang tot het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) voor het 
zelfstandig verkrijgen van uittreksels en rapportages uit het persoonsdossier. Het 
persoonsdossier bevat de aan de rechterlijke autoriteiten uitgebrachte psychiatrische en 
psychologische rapporten over onderzoeken naar het gedrag of de levensomstandigheden van 
natuurlijke personen. Het gaat om alle rapportages van instellingen zoals de Raad voor de 
Kinderbescherming en de Reclassering, die in de afgelopen tien jaar zijn uitgebracht aan het 
Openbaar Ministerie en de Rechter-Commissaris. 

De Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) 

De Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) geeft sinds 2000 invulling 
aan de behoefte om gegevens uit het Justitieel Documentatiesysteem (JDS) te gebruiken ten 
behoeve van het ontwikkelen en monitoren van beleid en voor de uitvoering van 
wetenschappelijk onderzoek. Er is daarbij gekozen voor het opzetten van een speciale 
onderzoeksdatabase voor permanent gebruik. De database wordt periodiek gevuld met 
gegevens uit het JDS. De OBJD levert op een gestandaardiseerde wijze gegevens ten behoeve 
van wetenschappelijk onderzoek, statistische doeleinden en beleid.  

Landelijk Uniform Registratiesysteem Internationale Rechtshulp (LURIS) 

Voor een goede afhandeling van de internationale rechtshulp zijn Internationale Rechtshulp 
Centra (IRC's) in het leven geroepen, waarin politie, Openbaar Ministerie en de Afdeling 
Internationale Rechtshulpverzoeken (AIRS) van het ministerie met elkaar samenwerken. De 
IRC's en het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD/DIN) gebruiken LURIS voor het 
registreren van alle inkomende en uitgaande internationale rechtshulpverzoeken. Dit kan 
variëren van een kentekenbevraging of huiszoeking tot een uitleveringsverzoek, overleveringen, 
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overdracht tenuitvoerlegging of overdracht strafvervolging. Daarnaast biedt LURIS een goed 
inzicht in de status van lopende rechtshulpverzoeken en voorziet het de betrokken partijen van 
de benodigde managementinformatie. 

Fraude Registratie en Informatie Systeem (FRIS)  

Het FRIS beoogt eenduidige registratie van alle fraudesignalen die de parketten en de 
politieregio's aanleveren en een adequate voortgangsbewaking hiervan. Ook fungeert het als 
systeem voor managementinformatie en 'planning en control'. Daarnaast biedt FRIS de 
mogelijkheid aan private marktpartijen om hun fraudesignalen rechtstreeks aan te leveren. De 
Nederlandse Vereniging van Banken, Interpay en het Verbond van Verzekeraars maken reeds 
gebruik van deze mogelijkheid. 

Cliënt Volg Systeem Jeugd Criminaliteit (CVS-JC) 

Het CVS-JC is een landelijk informatiesysteem waarin jongeren tot achttien jaar worden 
opgenomen die strafbare feiten plegen en die in aanraking zijn gekomen met de Raad voor de 
Kinderbescherming, de politie of het openbaar ministerie. Zodra deze jongeren 21 jaar worden, 
worden hun gegevens verwijderd. Het systeem maakt het voor de betrokken partijen mogelijk 
om vroegtijdig, snel en consequent in te grijpen bij jongeren die dreigen te ontsporen. 

ICT Ketendossier Veelplegers 

Het ICT Ketendossier Veelplegers (ook wel VIADESK genoemd) is er ter ondersteuning van het 
casusoverleg veelplegers, dat net als het JCO vaak plaatsvindt binnen het verband van het 
Veiligheidshuis. Het systeem wordt tijdens het casusoverleg geraadpleegd en bijgewerkt. Zo is 
er enerzijds inzicht in de acties die tot dat moment met betrekking tot de geagendeerde 
veelplegers zijn ondernomen en anderzijds kunnen nieuwe afspraken worden toegevoegd. 
Instanties uit de strafrechtsketen, de zorgketen en de gemeenten nemen aan dit overleg deel. 
Het casusoverleg veelplegers heeft als doel om door een persoonsgerichte aanpak van 
veelplegers de recidive en de daarmee gepaard gaande overlast van deze groep justitiabelen 
terug te dringen. 

JCO Support 

Het JCO Support ondersteunt het casusoverleg jeugd, dat veelal plaatsvindt binnen het verband 
van de zogenaamde Veiligheidshuizen en beoogt primair een optimale samenwerking tussen 
betrokken partijen in de jeugdstrafrechtsketen. In het JCO Support worden jeugdigen tot 25 jaar 
geregistreerd, die in aanraking zijn gekomen met de politie, het Openbaar Ministerie of de Raad 
voor de Kinderbescherming. De applicatie geeft de gebruikers een goed inzicht in de 
behandelstatus van een jeugdige en de tussen partijen gemaakte afspraken worden in het 
systeem vastgelegd. Het ligt in de bedoeling, dat op termijn ook DJI, Reclassering en 
organisaties uit de zorgketen en de gemeenten op het systeem worden aangesloten. 
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Casus Overleg Bescherming (COB) 

Het COB is de civiele variant van het JCO Support. Het heeft als doel het bewerkstelligen van 
een betere samenwerking tussen partijen in de civiele jeugd- of beschermingsketen. Naast de 
justitiële partijen (Raad voor de Kinderbescherming, Rechterlijke Macht), die hierin een rol 
spelen, richt het COB zich ook sterk op de zorgketen (Bureau Jeugdzorg). Uiteindelijk beoogt 
het COB een effectieve aanpak van een jeugdige, waarbij betrokken civiele en mogelijk 
strafrechtelijke instanties tot een goed gecoördineerde ketensamenwerking komen, resulterend 
in een geïntegreerde, effectieve aanpak. 
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BIJLAGE 10  DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN 

Website DJI  

Website met informatie over de Dienst Justitiële Inrichtingen (www.dji.nl). De site bevat onder 
andere een directe link naar de virtuele jeugdinrichting kansrijk en de jeugdwebsite 
www.dji4kids.nl.   

Virtuele justitiële jeugdinrichting Kansrijk 

De virtuele jeugdinrichting Kansrijk is in 2008 gelanceerd (www.dejeugdinrichting.nl). Via deze 
site kunnen bezoekers een virtueel bezoek brengen aan de virtuele jeugdinrichting Kansrijk. Bij 
de buitenwereld bestaat vaak een onvolledig of vertekend beeld over het leven in een 
jeugdinrichting.  

Website voor kinderen 

De website www.dji4kids.nl is gericht op kinderen. Op deze site kunnen kinderen van alles leren 
over de gevangenis, bijvoorbeeld in de vorm van een virtuele rondleiding en documentatie ter 
voorbereiding van een spreekbeurt of werkstuk. Ook verschaft deze website informatie aan 
docenten.  

DJI intranet 

Het intranet van DJI, dat ook toegankelijk is voor particuliere instellingen die jeugdigen en TBS 
patiënten behandelen (rechtspersonen met een wettelijke taak). Het intranet bevat onder 
andere informatie over procedures, richtlijnen en wet- en regelgeving. 

Webloket 

Webapplicatie waarin diverse personeels- en arbeidsgerelateerde zaken digitaal kunnen 
worden afgehandeld. Voorbeelden zijn de aanvraag van een gebruikersaccount, de aanvraag 
van een lening uit het sociaal fonds, een mutatieopdracht ouderenbonus, etc. 

Videodiensten 

Dit betreft dienstverlening ten behoeve van telehoren, het op afstand verhoren van verdachten. 

Digitaal sporenloket 

Elektronisch loket waarmee forensisch onderzoek wordt ondersteund en ketenpartners 
informatie kunnen raadplegen die ketenbreed relevant is. De planning is om dit loket eind 2010 
gereed te hebben. Deze voorziening wordt gebouwd door het Nederlands Forensisch Instituut 
(NFI). 
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Detentie informatieloket 

Digitaal loket waarmee informatie over detentie van een gedetineerde aan ketenpartners wordt 
verstrekt. De dienst wordt ondergebracht bij de justitiële informatiedienst. De planning is om 
deze voorziening in 2010 te realiseren. 

Digitale dossiers 

De dossiers van gedetineerden, jeugdigen en forensische zorg patiënten zijn of worden komend 
jaar gedigitaliseerd. De dienstverlening wordt ondergebracht bij het Centraal Digitaal Depot 
(CDD+) van de Justitiële Informatiedienst.  

Diverse koppelingen 

Een groot aantal koppelingen tussen de systemen van DJI en ketenpartners ten behoeve van 
de uitwisseling van informatie. Alle koppelingen worden de komende jaren gestroomlijnd en 
geüniformeerd. Afhandeling zal volledig volgens het EBV protocol plaatsvinden via een service 
bus. 

Facility net hoofdkantoor DJI 

Dit facilitair systeem biedt ondersteuning bij reserveringen van vergaderzalen, aanmelden van 
bezoek, roomservice en overige facilitaire aanvragen. 

Virtual Reality 

Het project Virtual Reality van DJI maakt gebruik van de 3D wereld door intern situaties te 
oefenen en te trainen, terwijl tegelijkertijd waardevolle informatie wordt verkregen over de 
subjecten. 
 
Daarnaast zijn er (veel) meer digitale applicaties binnen DJI die trekjes hebben van digitale 
diensten. Dit betreft echter veelal decentraal ontwikkelde applicaties waar het hoofdkantoor niet 
altijd zicht op heeft. 
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BIJLAGE 11 IMMIGRATIE- EN NATURALISATIEDIENST 

Interne digitale voorzieningen 

Wat betreft de interne digitale voorzieningen heeft de IND een eigen intranet, een wiki en een 
eigen domein op Yammer (www.yammer.com). 

New to Holland 

De website New to Holland (http://www.newtoholland.nl) geeft informatie over wat mensen moet 
regelen als ze voor korte of langere tijd naar Nederland komt. De eigen situatie van de 
betreffende persoon is het uitgangspunt, daarom worden op de site een aantal vragen gesteld 
over de persoonlijke situatie van de betreffende persoon. Daarna krijgt men een overzicht van 
die informatie die voor deze persoon van toepassing is. Men kan direct een onderwerp kiezen. 
Deze website is gemaakt door de IND, de Belastingdienst, het College voor Zorgverzekeringen, 
de Informatie Beheer Groep, Nuffic, Sociale Verzekeringsbank en Uitvoering 
Werknemersverzekeringen. 

Website IND 

De website van de IND (www.ind.nl) verschaft onder meer informatie over het takenpakket van 
de IND, de organisatie van de IND, de partners van de IND en contactgegevens van IND-
kantoren. 

Klantdienstwijzer 

De Klantdienstwijzer van de IND (http://www.indklantdienstwijzer.nl) informeert mensen die naar 
Nederland willen komen, iemand naar Nederland willen halen, Nederlander willen worden, in 
Nederland willen blijven asiel in Nederland willen aanvragen of Nederland willen of moeten 
verlaten. De Klantdienstwijzer is sinds 23 juni 2009 de vervanger van de Verblijfwijzer op 
internet. Het grote voordeel van deze nieuwe versie van de Verblijfwijzer is dat klanten nu 
informatie krijgen die ingaat op hun eigen, specifieke situatie. Door het beantwoorden van een 
aantal vragen krijgt de klant nu informatie op maat en niet langer een grote hoeveelheid 
informatie, waar hij zelf uit moet halen wat voor hem van toepassing is. Voor een aantal 
situaties maakt het systeem een aanvraagformulier op maat. 

Expatcenter 

De gemeente Amsterdam, de gemeente Amstelveen en de IND hebben een gezamenlijk 
initiatief gestart waarbij een kennismigrant in één loketbezoek aan het Expatcenter zowel de 
GBA-registratie afhandelt als het verblijfsdocument krijgt uitgereikt. 
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BIJLAGE 12  RECLASSERING NEDERLAND 

Intranet  

Dit is een interne digitale voorziening waarvan medewerkers gebruik maken om informatie op te 
zoeken. De informatie varieert van de CAO en procedures voor ziekmelding tot naslagwerken 
over bepaalde procesinhoudelijke aspecten, bijvoorbeeld huiselijk geweld. Daarnaast is het de 
belangrijkste nieuwsbron. Elke regio en het landelijk kantoor plaatsten daar nieuwsberichten en 
ook de wekelijkse blog van de algemeen directeur is er te vinden. Naast het voor de hele 
organisatie toegankelijke gedeelte heeft ook elke afdeling de beschikking over een 
afgeschermd deel van intranet. 

 Opleidingsgids  

Dit is een voorziening die beschikbaar is voor de drie reclasseringsorganisaties (3RO). Naast 
Reclassering Nederland betreft dat de verslavingsreclassering van de gezamenlijke GGZ's 
(verenigd in de SVG) en de reclassering van het Leger des Heils. In de opleidingsgids staan 
vakinhoudelijke opleidingen met omschrijving en data waarop ze gegeven worden en het aantal 
nog beschikbare plaatsen. Medewerkers kunnen zich via de gids ook inschrijven voor deze 
opleidingen. 

Handboek processen  

Dit is eveneens een voorziening die beschikbaar is voor de 3RO. In het handboek zijn alle 
primaire werkprocessen van de reclassering beschreven, met toelichting en in veel gevallen ook 
voorzien van werkinstructies met verwijzing naar relevante wet- en regelgeving. Het handboek 
processen is dus een groot digitaal naslagwerk over het primaire proces. 

Reclasseringsbalie 

De Reclasseringsbalie is een vast aanspreekpunt en gevestigd op de parketten. Korte 
communicatielijnen zijn prettig en snel. Er zijn negentien balies verspreid over Nederland. 

www.werkstraffen.nl 

Reclassering Nederland heeft onlangs de website www.werkstraffen.nl gelanceerd. Op de 
nieuwe site vinden pers, publiek en politiek alles over de werkstraf. De aangeboden informatie 
varieert van praktijkverhalen tot wetenschappelijk onderzoek. 
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BIJLAGE 13  NEDERLANDS FORENSISCH INSTITUUT 

Intern beschikt het NFI over verschillende digitale voorzieningen, onder meer een eigen 
zakenbeheerssysteem, databanken, laboratoriumsystemen, kwaliteitsdocumentsystemen, 
communicatiesystemen (intranet) en digitale loketten voor het aanvragen van interne diensten. 
  
Extern is het NFI bezig met het ontwikkelen van een digitaal loket voor bijvoorbeeld DNA en 
Digitale sporen. Deze digitale voorzieningen moeten worden geplaatst in het kader van de 
beoogde versnelling van de dienstverlening en de verhoging van de kwaliteit. Daarnaast 
worden digitale systemen gebruikt in het kader van DNA-onderzoek voor Nederlandse en 
internationale opsporing.  
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BIJLAGE 14  NATIONAAL COÖRDINATOR 
TERRORISMEBESTRIJDING 

www.nederlandtegenterrorisme.nl 

De website van de NCTB (www.nctb.nl) bevat een link naar de site 
www.nederlandtegenterrorisme.nl. Op laatstgenoemde website is aangegeven wat burgers 
kunnen doen in de strijd tegen het terrorisme. De website van de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding biedt bezoekers ook de mogelijkheid om zich te abonneren op RSS 
Nieuwsberichten. 
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BIJLAGE 15  CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSO 
BUREAU 

Elektronische berichtenuitwisseling 

Digitale dienstverlening bij het CJIB vindt vooral plaats tussen ketenpartners in de vorm van 
elektronische berichtenuitwisseling. Voor groepen externe belanghebbenden, bijvoorbeeld 
deurwaarders en leasemaatschappijen, is het de bedoeling om gegevens via portalen aan te 
bieden.  

Website 

Het CJIB heeft ook de ambitie om de digitale dienstverlening richting burgers en bedrijven 
verbeteren. Digitale voorzieningen waaraan wordt gedacht is het online betalen of het online 
inzien van openstaande vorderingen. Het groeipad dat daarin wordt voorzien is in lijn met 
Gartner: informeren, interactie en transactie. Één van de eerste beoogde stappen is het 
verbeteren van de toegankelijkheid van de website (www.cjib.nl). 
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BIJLAGE 16  RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING 

Jongerenwebsite Raad voor de Kinderbescherming 

De website www.rvdkjongeren.nl is een site van de Raad voor de Kinderbescherming gericht op 
jongeren. Deze website informeert jongeren onder andere over de werkzaamheden van de 
Raad voor de Kinderbescherming en verwijst hulpbehoevende jongeren naar de Kindertelefoon. 
 
De RvdK levert geen externe diensten via internet. Wel kunnen via de algemene internetsite 
van de RvdK brochures gedownload worden. De RvdK biedt ook een jongerenwebsite aan (zie 
onderstaande beschrijving). De medewerkers van de RvdK kunnen gebruik maken van intranet. 
Verder constateert men bij de RvdK dat steeds meer gegevens geautomatiseerd worden 
uitgewisseld tussen de RvdK en ketenpartners, waaronder Bureau Jeugdzorg (BJZ) en de 
politie. Bij deze uitwisseling van gegevens is de RvdK zowel een verzendende als een 
ontvangende partij.  
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BIJLAGE 17  POLITIE 

Aangifte doen en volgen via internet  

Aangifte doen is belangrijk. Om die reden is het mogelijk om bij een aantal politiekorpsen voor 
verschillende delicten aangifte te doen via het internet. Bovendien willen burgers graag weten 
wat er met hun aangifte gebeurt. Daarom heeft de politie een systeem in gebruik genomen 
waarmee burgers via internet informatie krijgen over de voortgang van hun aangifte. Deze 
service is in gebruik bij de politieregio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland en Rotterdam-
Rijnmond. Andere korpsen in Nederland volgen de komende periode. Op dit moment kan men 
een groot aantal aangiftes via internet volgen. Indien de aangifte van een burger hiervoor in 
aanmerking komt, dan ontvangt de betreffende persoon hierover een persoonlijke mail waarin 
de gegevens staan waarmee hij of zij kan inloggen. Men kan inloggen met DigiD of met 
BurgerServiceNummer en wachtwoord. Als men geen BurgerServiceNummer (voorheen 
Sofinummer) heeft, dan kan men inloggen met een e-mailadres en wachtwoord mits dit in de 
mail is aangegeven. Zodra er nieuwe informatie bekend is over de aangifte ontvangt de 
aangever hierover bericht. 

Boetevolgservice 

De politie Noord-Holland Noord is als eerste korps in Nederland gestart met de 
‘Boetevolgservice’. Dit is een internetservice waar burgers de gegevens van bekeuringen zelf 
kunnen bekijken. Het gaat om snelheids- en roodlichtovertredingen die fotografisch zijn 
vastgelegd. Deze 'boetevolgservice' is ontwikkeld in samenwerking met CJIB, BVOM, CVOM. 
Volgens de politie wordt op deze manier de dienstverlening aan burgers verbeterd. Bovendien 
levert deze digitale service het korps een besparing op in kosten en tijd. Via de website 
www.mijnpolitiebureau.nl kan degene die een bekeuring heeft ontvangen, met behulp van 
zijn/haar DigiD inloggegevens of met het BurgerServiceNummer en wachtwoord inloggen. Op 
de website kunnen bezoekers alle details bekijken en afdrukken: de foto, gegevens over de 
plaats, datum en tijdstip en ook alle informatie om tegemoet te komen aan de eisen die de Wet 
Openbaarheid van bestuur (WOB) stelt. Alle overtreders die een beschikking krijgen van het 
Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) kunnen de boetegegevens bekijken, ook leaserijders. 
Uiteraard kunnen bezoekers van de website alleen de ‘eigen’ overtredingen bekijken. 

Digitale opsporing met behulp van burgers  

Eind 2006 is op initiatief van Politie Utrecht de website www.politieonderzoeken.nl gelanceerd. 
Het doel van deze website is om de kennis van burgers, de ‘wisdom of the crowds’, te 
gebruiken bij het oplossen van misdrijven. De website heeft inmiddels duizenden bezoekers 
getrokken en wordt ongeveer 500 keer per dag bezocht. Voor Politie Utrecht is dat een signaal 
dat burgers bereid zijn om mee te denken met zaken die de politie niet op kan lossen. Inmiddels 
beheert het KLPD de website. In principe kan ieder politiekorps in Nederland 
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politieonderzoeken vermelden op de site en de hulp van burgers inschakelen. De politiekorpsen 
bepalen zelf welke informatie ze al dan niet op de website plaatsen. Bovendien scant een 
mediator de reacties op inhoud en de bewaakt de privacy van mensen. Een belangrijke kritische 
succesfactor van deze website is het actueel en attractief houden van de website, zodat de site 
bezoekers blijft trekken. Dat vereist een goed beheer van de website. Ook terugkoppeling bij 
opgeloste zaken is belangrijk om de betrokkenheid van burgers vast te houden. Verder is van 
groot belang dat de website goed wordt bezocht. Een impliciete veronderstelling van deze en 
soortgelijke websites is namelijk dat hoe meer bezoekers de website trekt, hoe meer zaken 
kunnen worden opgelost. Dat laatste is het uiteindelijke doel van de website. In de praktijk is wel 
lastig te bepalen hoeveel zaken als direct gevolg van de website zijn of worden opgelost. 
Inmiddels zijn er verschillende soortgelijke initiatieven gelanceerd. De website 
www.depolitiezoekt.nl bevat opsporingsberichten van verschillende politiekorpsen met als doel 
om overvallers en veroordeelden met de hulp van het publiek op te pakken. Deze website heeft 
inmiddels meer dan één miljoen bezoekers getrokken. Een ander voorbeeld is de website 
www.boevenvangen.nl. Deze website is een initiatief van een bedrijf dat 
opsporingsprogramma’s maakt. Ook deze website wordt goed bezocht door het publiek. 
Desondanks is de effectiviteit van deze site lastig te bepalen, omdat de tips die binnenkomen 
worden doorgestuurd naar de politiekorpsen. De meest recente opsporingswebsite is 
www.politie.nl/nationaleopsporingslijst/). Op deze ‘most-wanted’ lijst staan de meest gezochte 
criminelen die ernstige misdrijven hebben gepleegd.  

Meldpunt Cybercrime 

Het Meldpunt Cybercrime (www.meldpuntcybercrime.nl) een politiemeldpunt op het internet. 
Hier kunnen burgers melding maken van kinderporno en het seksueel benaderen van kinderen 
op of via het internet, en van radicale en terroristische uitingen (afkomstig uit Nederland) op of 
via het internet. 

Misdaadkaart 

De website www.misdaadkaart.nl geeft een overzicht van overtredingen en politieberichten. 

www.hoeveiligismijnwijk.nl 

In april 2006 lanceerde Politie Haaglanden de website www.hoeveiligismijnwijk.nl. Een 
belangrijke doelstelling van de website is het verschaffen van een “realistisch beeld” van de 
lokale veiligheid. Ook ligt aan de website de gedachte ten grondslag dat goed geïnformeerde 
burgers eerder geneigd zijn om zelf actief bij te dragen aan een veilige woonomgeving. Met 
behulp van deze GIS-georiënteerde website kunnen elf veelvoorkomende misdrijven binnen 
deze politieregio per wijk of buurt zichtbaar worden gemaakt op een digitale kaart. Daarnaast is 
het mogelijk om nieuwe misdaadcijfers met oude misdaadcijfers te vergelijken (“monitoring”). De 
website verschaft ook preventietips bij veelvoorkomende misdrijven. De verwachting is dat door 
preventie het aantal misdrijven zal afnemen. 
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PolStat  

In het najaar van 2004 heeft Politie Rotterdam-Rijnmond het geografische informatiesysteem 
Politie Statistieken (PolStat) ingevoerd. Dit systeem bevat een actueel geografisch overzicht 
van delicten binnen de politieregio. Mede op basis van deze informatie kan de politie een 
effectieve inzetstrategie bepalen. De globale werking van het systeem is als volgt. Allereerst 
dient men in het openingsscherm een delict te selecteren, bijvoorbeeld autodiefstal. Daarna 
moet een gebiedskeuze worden gemaakt, bijvoorbeeld een district of een specifiek gebied 
binnen een district. Een buurtagent zal bijvoorbeeld vooral geïnteresseerd zijn in delicten die 
zich voordoen in zijn of haar buurt. Nadat het gewenste gebied is gemarkeerd, verschijnt een 
kaart met kleurvlakken op het scherm. In de zogeheten “hotspots” vindt het geselecteerde delict 
het vaakst plaats. Deze gebieden zijn rood gekleurd. Hoe lichter het kleurvlak, des te minder het 
geselecteerde delict in dat gebied plaats vindt. Vervolgens kan ook nog specifiek op 
“pleeglocaties” binnen een gebied worden ingezoomd. Deze locaties zijn op de kaart met 
bolletjes weergegeven. In PolStat wordt een onderscheid gemaakt tussen voltooide delicten 
(lichte bolletjes) en pogingen tot delicten (blauwe bolletjes). Door het aanklikken van een 
bolletje, kan men nadere informatie over het delict vergaren, zoals het proces-verbaal en 
informatie over de dader (wanneer deze bij de politie bekend is). Daarnaast biedt PolStat de 
mogelijkheid om delicten per gebied en per delictsoort in een tabel te presenteren (“rapport”). 
Naast kaarten en tabellen biedt PolStat ook andere weergavemogelijkheden. In PolStat kunnen 
bijvoorbeeld historische reeksen van de afgelopen dertien weken in staafdiagrammen worden 
gepresenteerd. Dankzij deze figuren kunnen ook inzichten in ontwikkelingen worden vergaard 
(“monitoring”). Ook is het mogelijk om incidenten en ontwikkelingen in verschillende districten 
met elkaar te vergelijken (“benchmarking”). Verder kunnen incidenten per dagdeel worden 
weergegeven, zodat inzicht wordt verkregen op welke tijdstippen delicten worden gepleegd en 
of daarin patronen zichtbaar zijn. Tevens is het mogelijk om het gemiddelde aantal incidenten 
per dag te presenteren. Hiermee zijn de belangrijkste gebruiksmogelijkheden van PolStat 
beschreven. 
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BIJLAGE 18  BELASTINGDIENST 

www.belastingdienst.nl  

Deze website verschaft informatie over de Belastingdienst. 

www.toeslagen.nl  

Deze website verschaft informatie over toeslagen. 

www.douane.nl  

Deze website verschaft informatie over de douane. 

Digitale aangifteprogramma’s 

De Belastingdienst biedt digitale aangifteprogramma’s aan, zoals aangifte IB en voorlopige 
aangifte.  

Digitale formulieren 

De Belastingdienst biedt digitale formulieren aan, bijvoorbeeld om bezwaar in te dienen. 

Portal voor ondernemers 

De wenbsite www.mijn.belastingdienst.nl is gericht op ondernemers.  

Community voor softwareontwikkelaars 

De Belastingdienst heeft een (besloten) community ontwikkeld voor softwareontwikkelaars.  
 
Community voor banken en verzekeraars 
De Belastingdienst heeft een (besloten) community ontwikkeld voor banken en verzekeraars. 

Digitale nieuwsbrieven 

De Belastingdienst verspreidt digitale nieuwsbrieven. 

Digitale handboeken 

De Belastingdienst verschaft informatie in de vorm van digitale handboeken, bijvoorbeeld voor 
startende ondernemers of over het onderwerp loonheffingen. 
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BD Plaza 

Sinds 2007 kunnen medewerkers van de Belastingdienst elkaar eenvoudig ontmoeten op het 
internet. BDplaza is een laagdrempelige virtuele ontmoetingsplaats voor alle medewerkers van 
de Belastingdienst. De gedachte achter deze closed-community is om de samenwerking en 
kennisuitwisseling binnen de Belastingdienst een extra impuls te geven. Voorheen was het 
lastig voor medewerkers om buiten de team- en unitgrenzen van de organisatie met elkaar in 
gesprek te komen. BDplaza is opgezet door een aantal enthousiaste medewerkers, die hun 
collega’s een eigen communicatiekanaal aan wilden reiken waarmee ze direct, zowel 
horizontaal als verticaal, met elkaar in gesprek kunnen raken. Het initiatief werd al snel 
gesteund door het managementteam en gedragen door de medewerkers van de 
Belastingdienst. Ongeveer een derde van alle medewerkers van de Belastingdienst maakt 
inmiddels gebruik van dit sociale netwerk. De initiatiefnemers hechten een groot belang aan 
ont-moeten. Alle medewerkers zijn dus vrij om al dan niet te participeren op dit virtuele platform. 
Op BDplaza kunnen medewerkers zich profileren als individu en als groep. Als individu kan men 
participeren op het discussieforum, berichten plaatsen op een prikbord, enquêtes verspreiden, 
blogs schrijven en documenten of foto’s delen. Daarnaast is het mogelijk om functionele 
groepen op te richten, bijvoorbeeld de groep BelTel (BelastingTelefoon). Er is ook een 
gastenboek, dat kan worden gebruikt bij jubilea of bij het afscheid nemen van medewerkers. 
Met behulp van friendfinder en een smoelenboek zullen medewerkers ook op basis van 
persoonlijke interesses met elkaar in contact kunnen treden. De website is modulair 
opgebouwd, zodat in de toekomst nog meer nieuwe functionaliteiten kunnen worden 
toegevoegd. Belangrijke kritische succesfactoren zijn dat het initiatief aansluit op de visie van de 
Belastingdienst, dat medewerkers de vertaalslag van denken naar doen maken, dat het initiatief 
onderop gedragen en door het management gesteund wordt en het platform onderhouden en 
doorontwikkeld wordt. Een vergelijkbaar initiatief is het sociale platform ambtenaar 2.0 
(www.ambtenaar20.nl). Een belangrijk verschil met BDplaza is dat het eerstgenoemde platform 
in principe open staat voor alle ambtenaren en andere belangstellenden. 
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BIJLAGE 19  GEMEENTEN 

GIS-georiënteerde dienstverlening Voorst 

In 2006 lanceerde de gemeente Voorst de gemeenschappelijke geïntegreerde informatie- en 
diensten service (GemGids). Dit is een digitale vorm van buurtgerichte dienstverlening 
ondersteund door Google Earth. Een belangrijke doelstelling van GemGids is het verbeteren 
van de digitale dienstverlening richting de burgers. Inmiddels werken tien verschillende 
overheidsorganisaties samen in de Stichting GemGids. Dankzij GemGids kunnen burgers op de 
digitale kaarten van de betreffende gemeenten rondkijken, bijvoorbeeld de verkeerskaart van 
Doetinchem, de wegwerkzaamhedenkaart van Deventer en de projectenkaart van de provincie 
Overijssel. Burgers worden soms ook zelf in de gelegenheid gesteld om informatie toe te 
voegen, bijvoorbeeld in de vorm van tekst of foto’s.  
Op het digitale serviceloket van de gemeente Voorst (www.voorst.nl) kunnen burgers 
bijvoorbeeld informatie vergaren over bouwvergunningen, milieuinformatie en perceelinformatie. 
Daarnaast kunnen zij ook meldingen plaatsen op een digitale kaart, bijvoorbeeld met betrekking 
tot straatverlichting, overlast of zwerfafval. Iedere melding komt binnen bij een centrale 
coördinator, die vervolgens de melding neerlegt bij de verantwoordelijke afdeling binnen de 
gemeente. Het openbare karakter van de meldingen is voor de gemeente een gezonde prikkel 
om meldingen van burgers af te handelen. Een ander voordeel is dat burgers buiten 
kantoortaken hun zaken kunnen regelen. Een vergelijkbaar initiatief is ontplooid in het 
Amsterdamse stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, waar meldingen van burgers worden 
weergegegeven in Google Maps. Ook de interactieve kaart van Ede-west (www.ede-west.nl) 
heeft een soortgelijke strekking.  

Virtueel Helmond 

In Helmond is in 2004 een GIS applicatie ingezet dat is gericht op het bevorderen van de 
buurtparticipatie (www.virtueelhelmond.nl). Deze GIS applicatie is specifiek voor Helmond 
ontworpen. Binnen deze GIS applicatie is een virtueel en driedimensionaal Helmond gecreëerd, 
waarin de bezoeker van de website kan ‘rondwandelen’. In Virtuocity is de complete binnenstad 
van Helmond te zien. In Virtuocity zijn de stadsvernieuwingprojecten al gerealiseerd. Het doel 
van het Virtuocity project is ervoor te zorgen dat burgers de mogelijkheid kregen mee te praten 
over hun leefomgeving en te participeren in het kader van de beoogde vernieuwingen in de 
binnenstad van Helmond. Virtuocity biedt ook een forum waar burgers kunnen discussiëren 
over de stadsvernieuwing. Binnen Virtuocity werden bijvoorbeeld chatsessies met de 
betreffende wethouder georganiseerd. Tot slot was er de mogelijkheid voor burgers om bij een 
aantal plannen op verschillende alternatieven te stemmen en op deze manier hun voorkeur te 
laten blijken. Dit werd door Helmond als opinie peiling beschouwd.  
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Wiki-wijk Smallingerland 

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Smallingerland de nodige ervaring opgedaan met 
interactief beleid. Vanuit die ervaring is de wens ontstaan om interactief beleid eens op een 
geheel andere manier aan te pakken. Begin oktober 2008 is daarom de website 
www.wijbouweneenwijk.nl gelanceerd. Het doel van deze virtuele community is het verzamelen 
van creatieve ideeën uit de samenleving met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuwe 
woonwijk in Opeinde. De gemeente Smallingerland is tot nu toe tevreden met de kwaliteit van 
de aangereikte ideeën. Op basis hiervan zijn acht thema’s benoemd die nader zullen worden 
uitgewerkt. Een belangrijk thema is duurzaamheid. De uitgewerkte schetsen zullen in een later 
stadium weer voorgelegd gaan worden aan de leden van de community.  

Burgerparticipatie gemeente Eindhoven 

De gemeente Eindhoven heeft onlangs een digitaal initiatief gelanceerd waarbij het de 
bedoeling is dat iedereen in een vroeg stadium kan meedenken over gemeentelijke plannen. 
Op de site ‘Eindhoven Maak ’t mee!’ kunnen inwoners van Eindhoven en andere 
belangstellenden meedenken over de manier waarop de digitale communicatie met deze 
gemeente interactiever gemaakt kan worden.  

www.verbeterdebuurt.nl 

De website www.verbeterdebuurt.nl is opgericht om buurten te verbeteren. Bezoekers van de 
website kunnen problemen en ideeën met betrekking tot hun buurt melden. Vervolgens worden 
deze problemen en ideeën doorgegeven aan de betrokken (deel)gemeente in de verwachting 
dat hier iets mee wordt gedaan. 

Burgernet 

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeenten en de politie om de 
veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit gemeenten. De centralist 
van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een 
vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. 
Burgernetdeelnemers krijgen vervolgens een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of 
een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon 
of voertuig. 
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BIJLAGE 20  OVERIGE DIGITALE VOORZIENINGEN 

Jeugdwebsite 

De jeugdsite www.rechtvoorjou.nl is gelanceerd in februari 2007. Deze jeugdwebsite is een 
onderdeel van de website www.rechtspraak.nl. De website verschaft informatie over de 
rechtspraak aan jeugdigen. 

Porta Iuris (intern) 

Porta Iuris is het ‘informatieportaal’ van de rechterlijke macht. Als interne site is Porta luris de 
toegangspoort tot nationale en Europese regelgeving, officiële publicaties, jurisprudentie en 
overige juridisch relevante informatie. 

Rechterlijke uitspraken op internet 

De website www.rechtspraak.nl is een belangrijke website van de rechterlijke macht. Deze site 
trekt ongeveer 100.000 bezoekers per dag. Een belangrijk onderdeel van de website wordt 
gevormd door een geïntegreerde databank met een selectie van belangwekkende rechterlijke 
uitspraken. Als de uitspraak niet is opgenomen in de databank, kan men de rechtbank (of het 
gerechtshof) vragen om een afschrift van het vonnis. Om privacyredenen kan de rechtbank 
beslissen om geen inzage te geven. 

Website tuchtrechtelijke uitspraken 

Op 14 oktober 2009 is de website www.tuchtrecht.nl gelanceerd. Dit project, dat het ministerie 
van justitie samen met het ministerie van BZK en de Rvdr heeft uitgevoerd, heeft tot doel een 
bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid van het rechtsbestel door een centrale website in te 
richten voor alle tuchtrechtelijke uitspraken. 

Videoconferentie 

Een ketenproject dat prioriteit heeft gekregen in de justitiële keten is het project 
Videoconferentie (Brief van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer, 11 november 2009). 
Videoconferentie staat voor het op afstand communiceren door middel van een directe beeld- of 
geluidverbinding. Momenteel wordt videoconferentie landelijk ingevoerd door de Rvdr en DJI. 
Bij alle rechtbanken, de detentiecentra voor vreemdelingen en de grootste Huizen van bewaring 
wordt de komende jaren apparatuur geplaatst. Tot nu toe is videoconferentie vooral gebruikt 
voor het horen van vreemdelingen in detentie en door de rechter-commissaris voor het 
(ver)horen van personen in het buitenland. Vanaf 2010 wordt videoconferentie ook in het 
strafrecht gebruikt. Voor het eerst bij de rechtbank Arnhem, later ook bij andere rechtbanken. In 
de Verenigde Staten, Australië, Engeland, Schotland en Oostenrijk wordt overigens al geruime 
tijd met videoconferentie gewerkt.  
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Europees e-Justice project 

Het Europese e-Justice project beoogt de informatievoorziening over het recht van de lidstaten 
te verbeteren en het elektronisch rechtsverkeer tussen burgers, bedrijven, justitiële en 
rechtsprekende instanties en juridische beroepsbeoefenaren te bevorderen. Het eerste 
beoogde resultaat is het e-Justice portaal, dat onder leiding van de Europese Unie tot stand zal 
worden gebracht. 

DigiJust (Ministerie van Justitie)  

DigiJust is de digitale werkomgeving van het Ministerie van Justitie voor haar kennis- en 
proceswerkers. 

Wiki-handhaving (Ministerie van Justitie en handhavingspartners) 

De website www.wikihandhaving.nl is een initiatief van het Servicecentrum Handhaving 
(onderdeel van het Ministerie van Justitie) en de handhavingspartners. De wikihandhaving is 
bedoeld voor zowel startende als ervaren handhavers, juristen en coördinatoren en wordt 
gevoed door de landelijk Kenniskring handhavingsjuristen en het Netwerk 
handhavingsregisseurs met deelnemers uit meer dan 100 gemeenten. De wiki geeft definities, 
ontwikkelingen, aandachtspunten, voorbeelden, protocollen. Allemaal zaken die kunnen helpen 
bij het verbeteren van de kwaliteit van handhavingsorganisaties. 

Online fietsenregister (RDW) 

Fietsendiefstal is een van de meest voorkomende vormen van criminaliteit. In het fietsenregister 
(www.fietsenregister.nl) kan men controleren of een fiets als gestolen geregistreerd staat. Dit 
kan handig zijn bij de aanschaf van een tweedehands fiets of ter controle van de aangifte van 
een gestolen fiets. Alle nieuwe aangiftes van fietsendiefstal worden automatisch in het register 
opgenomen. Het fietsenregister is sinds 2008 via internet openbaar te raadplegen.  

Digitaal Loket Arbeidsmigratie (UWV en IND) 

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Staatssecretaris Albayrak van 
Justitie hebben woensdag 1 oktober 2008 het Digitaal Loket Arbeidsmigratie  
(www.arbeidsmigratie.nl) geopend. Via dit digitale loket van de IND en UWV kunnen 
werkgevers die een buitenlandse werknemer in dienst willen nemen snel zien welke 
vergunningen zij nodig hebben en een aanvraag indienen. De combinatie van de procedure 
voor de tewerkstellingsvergunning en de machtiging tot voorlopig verblijf levert een aanzienlijke 
vermindering van administratieve lasten op. Ook wordt Nederland zo aantrekkelijker voor 
arbeidsmigranten die een bijdrage leveren aan de economie.  

Internetconsultatie wetgevingsproces 

In juni 2009 is door het ministerie van Justitie een experiment gelanceerd waarbij burgers via 
het internet kunnen reageren op voorgenomen wetgeving (www.internetconsultatie.nl). Deze 
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website verschaft informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet wordt voorbereid en 
waarover via internet wordt geconsulteerd. Bezoekers van de website kunnen vervolgens 
reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving en op deze wijze een bijdrage leveren 
aan de verbetering van de regelingen. Tijdens het twee jaar lopende rijksbrede experiment met 
internetconsultatie bij wetgeving in voorbereiding is het de bedoeling dat alle ministeries 
tenminste 10 procent van hun voorstellen voor nieuwe wet- en regelgeving ter consultatie 
aanbieden op deze website. 

Migratieforum 

Het Migratieforum (http://www.migratieforum.nl) is een digitaal platform voor het uitwisselen van 
ervaringen en kennis over grensoverschrijdend wonen, werken, studeren en ondernemen. Het 
Migratieforum is een gezamenlijk initiatief van de overheidsorganisaties die betrokken zijn bij 
www.grensinfopunt.nl en www.vertreknaarhetbuitenland.overheid.nl. De IND is niet bij dit 
initiatief betrokken. 

Ondernemersforum 

De website www.higherlevel.nl is een ondernemersforum dat wordt gefinancierd door het 
ministerie van Economische Zaken. Dit discussieforum is gericht op innovatieve ondernemers. 
De gedachte achter de website is dat ondernemers elkaar naar een hoger niveau tillen. 
Belangrijke functies van deze website zijn informeren (waaronder adviseren) en (virtueel) 
ontmoeten. De site bevat columns en een rubriek vraag en aanbod. Het forum neemt een 
centrale plaats in op de website. De index van het forum vermeldt veel thema’s. Afgaand op het 
aantal geplaatste berichten zijn dit de meest populaire onderwerpen: innovatie, 
ondernemingsplannen, commercie en marketing, financiering, fiscale zaken, administratie en 
verzekeringen en automatisering en internet. Afgaand op het aantal geplaatste berichten en het 
aantal leden kan gesproken worden van een zeer actief forum. 

www.politix.nl 

De website www.politix.nl bevat alle wetsvoorstellen van de Tweede Kamer sinds januari 2003. 
Bij ieder voorstel kan men zien hoe de partijen hierover stemmen.  

www.berekenuwrecht.nl (NIBUD en Stimulansz) 

De site www.berekenuwrecht.nl is een initiatief van de stichtingen NIBUD en Stimulansz om 
burgers te helpen bij het bepalen van welke regelingen van de overheid zij gebruik kunnen 
maken.  

Rechtenforum (studenten) 

De website Rechtenforum.nl is een online community voor beginnende juristen. Het betreft een 
interuniversitair discussieplatform waarop rechtenstudenten onder andere studie- en stage-
ervaringen met elkaar kunnen bespreken. Naast interactie biedt deze website ook de 
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mogelijkheid om bestanden uit te wisselen. Rechtenforum is een initiatief van twee studenten en 
is gelanceerd op 18 december 2003.
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BIJLAGE 21  INVENTARISATIEVERZOEK 
CONTACTPERSONEN 

 
Geachte mijnheer, mevrouw, 
  
In opdracht van het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving 
(DGRR) inventariseert het Center for Public Innovation (CPI) van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam momenteel het aanbod van digitale voorzieningen op het Nederlandse 
justitiedomein. Digitale voorzieningen zijn produkten of diensten die digitaal worden 
aangeboden. Om die reden worden digitale voorzieningen doorgaans geschaard onder de 
noemer elektronische dienstverlening. Digitale voorzieningen kunnen een intern karakter 
hebben (bijvoorbeeld digitale diensten binnen of tussen organisaties) en een extern karakter 
(dienstverlening richting burgers en/of bedrijven).  
  
In overleg met onze contactpersoon, Ronald van den Hoogen, is besloten om bij deze 
inventarisatie twee sporen te bewandelen, namelijk enerzijds het traceren van digitale 
diensten met behulp van internet en anderzijds contacten te leggen met ervaringsdeskundigen 
die werkzaam zijn binnen het Nederlandse justitiedomein. Digitale voorzieningen 
kunnen namelijk niet alleen via internet worden aangeboden, maar ook in een afgesloten 
(interne) omgeving worden gerealiseerd, bijvoorbeeld via gesloten netwerken als intranet. 
  
Uw naam is door Ronald genoemd als relevant contactpersoon. De vraag die ik graag aan u 
zou willen voorleggen is:  
  
Welke interne en/of externe digitale voorzieningen worden momenteel (of in de nabije 
toekomst) door uw organisatie aangeboden?   
  
Met een korte beschrijving van de betreffende digitale voorziening(en) zouden wij op dit moment 
al erg geholpen zijn. 
  
Uiteraard ben ik van harte bereid om het onderzoek nader toe te lichten. 
  
Alvast zeer veel dank voor uw reactie. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Dennis de Kool 
Onderzoeker 
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BIJLAGE 22  VERZOEK IN KADER VAN TWEEDE 
FASE ONDERZOEK 

Geachte mijnheer, mevrouw, 
 
De inventarisatie van interne en externe digitale voorzieningen op het Nederlandse 
justitiedomein door het Center for Public Innovation (CPI) is inmiddels voltooid. Daarbij is 
dankbaar gebruikt gemaakt van het overzicht van digitale voorzieningen dat door u is 
aangereikt. Nogmaals onze dank daarvoor.  
 
Hiermee is de eerste fase van ons onderzoek afgerond. De tweede fase van het onderzoek is 
gericht op het vergaren van inzicht in de mate waarin en de wijze waarop digitale voorzieningen 
in de praktijk worden gebruikt. Onze interesse gaat daarbij met name uit naar ‘externe’ digitale 
voorzieningen, die specifiek zijn gericht op het bedienen van burgers en/of individuele bedrijven. 
Op basis van deze inzichten kunnen algemene kritische succesfactoren worden benoemd die 
van invloed (kunnen) zijn op het gebruik van digitale voorzieningen door burgers en/of 
individuele bedrijven en algemene aanbevelingen voor het justitiedomein worden opgesteld.  
 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat wij specifieke digitale voorzieningen zelf gaan 
‘evalueren’. Om die reden zijn we op zoek naar reeds uitgevoerde evaluatierapporten en/of 
reeds bestaande businesscases met betrekking tot de digitale voorzieningen die door u zijn 
genoemd. Daarnaast is het nadrukkelijk niet de bedoeling om uitspraken te doen over 
specifieke digitale voorzieningen. Het bestuderen van specifieke digitale voorzieningen is voor 
ons noodzakelijk om algemene en constructieve aanbevelingen voor het justitiedomein te 
kunnen formuleren. Mede om die reden zullen de resultaten van het onderzoek op een later 
moment aan u worden teruggekoppeld.  
 
Onze specifieke vragen aan u zijn: 
- Bij welke door u genoemde digitale voorzieningen zijn evaluaties uitgevoerd?  
-  Is het mogelijk om deze evaluatie te raadplegen? 
- Bij welke door u genoemde digitale voorzieningen is sprake van een businesscase?  
-  Is het mogelijk om deze businesscases te raadplegen? 
 
Indien u nadere vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met dr. Dennis de 
Kool, onderzoeker van het Center for Public Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
 
Bij voorbaat dank voor uw reactie! 
 
Met vriendelijke groet,  
Dennis de Kool
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BIJLAGE 23  RESPONDENTEN 

 
Mevrouw A. van Baarsen, Raad voor Rechtsbijstand, 9 oktober 2009 (per mail). 
 
De heer M. Windemuller, Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders, 12 oktober 2009 (per mail). 
 
De heer N. Hupkes, Nederlandse Orde van Advocaten, 26 oktober 2009 (per mail). 
 
De heer H. Stocker, KNB, 3 november 2009 (per mail). 
 
De heer E. Vooijs, Reclassering Nederland, 11 januari 2010 (per mail). 
 
De heer G. Hesselink, IND, 11 januari 2010 (per mail). 
 
De heer F. Heida, Openbaar Ministerie, 19 januari 2010 (per mail). 
 
De heer D. Groeneveld, Dienst Justitiële Inrichtingen, 19 februari 2010 (gesprek). 
 
De heer T. Hoefnagel, Rvdk, 21 december 2009 (per mail). 
 
Mevrouw H. Huydecoper, Juridisch Loket, 23 februari 2010 (gesprek). 
 
Mevrouw K. Kleissen, Justitiële Informatiedienst, 18 mei 2010 (per mail). 
 
Mevrouw J. Stellingwerf, Immigratie- en Naturalisatiedienst, 28 mei 2010 (per mail). 
 
De heer M. van der Steen, Nederlands Forensisch Instituut, 7 juni 2010 (per mail). 
 
De heer D. de Snoo, Nederlands Mediation Instituut, 11 juni 2010 (per mail). 
 
De heer W.E. Jongsma, Centraal Justitieel Incasso Bureau, 17 juni 2010 (per mail). 
 
 





 

105 

BIJLAGE 24  DEELNEMERS EXPERTMEETING 
DIGITALE VOORZIENINGEN, 10 MEI 2010 

 
De heer W. Albers (DGRR) 
 
Mevrouw E. Bodde (NOvA) 
 
Mevrouw I.R. von Burg (RvR) 
 
Mevrouw C. van Buul (DGRR) 
 
De heer F. Heida (OM) 
 
De heer R. van den Hoogen (DGRR) 
 
De heer H. van Houten (IND) 
 
Mevrouw H. Huydecoper (JL) 
 
De heer D. de Kool (CPI) 
 
De heer H. Stocker (KNB) 
 
De heer D. Struiksma (SNG) 
 
De heer J.C. Vos (DGRR) 
 
De heer M. Vos (IND) 
 
De heer W. van Wamelen (CPI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


