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Onderwerp Voortgang programma Versterking Prestaties Strafrechtketen Bij beantwoOrding de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Met mijn brief van 2 juli 20141 heb ik u een voortgangsrapportage toegezonden
op het gebied van de Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS). In de brief
constateerde ik dat het programma op koers ligt. De kwaliteit van de
ketenprestaties wordt fors verbeterd, er zijn concrete stappen gezet in het kader
van de digitalisering van de keten, het zicht op de prestaties van de keten is
aanmerkelijk verbeterd en zijn diverse wetsvoorstellen in ontwikkeling of al aan
uw Kamer aangeboden.

Bijgevoegd treft u, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
een nieuwe voortgangsrapportage aan. Zoals u hierin kunt lezen wordt aan de
ingezette koers vastgehouden. Een groot aantal verbeterslagen is gemaakt of
gaande.

Tegelijkertijd beseffen wij ons dat het versterken van de ketenprestaties een
langdurig en complex proces met risico’s, onzekerheden en vele afhankelijkheden
is. Ik koers dan ook op een beheerste realisatie van duurzame
prestatieverbeteringen. Waar dat kan, stimuleer en steun ik de vele door de
ketenorganisaties gezamenlijk ingezette verbeterinitiatieven die in de rapportage
worden toegelicht.

Tijdens het Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen op 5 november
jongstleden is gesproken over de voortgang van de versterking van de prestaties
van de strafrechtketen. Ik ga hierna, zoals toegezegd, nog op een aantal zaken
in.
• De vraag kwam aan de orde of de strakke planning van het

wetgevingsprogramma voor de ketenpartners wel haalbaar is. Ik heb toegelicht
dat de planning van het wetgevingsprogramma in overleg met de
ketenpartners is aangepast. In de voortgangsrapportage is de doelstelling van
het programma op dit punt dan ook aangepast; het wetgevingsprogramma zal
niet in het jaar 2016 maart in 2017 worden afgerond. Hierna zal de nodige tijd
worden genomen om de wetsvoorstellen te implementeren. Zoals toegezegd,
ontvangt u vââr het zomerreces 2015 een contourennota waarin ik de
hoofdlijnen van het nieuwe wetboek uitvoerig zal toelichten.

1 Kamerstuknummer 29279, nummer 204, vergaderjaar 2013-2014

Pagina 1 van 2



• Gevraagd werd naar de aanpak van de werkhoeveelheden bij het Openbaar
Ministerie (OM). Het tijdelijk aantrekken van juristen2 en de vorming van een
Centraal Voorraadteam voor de verwerking van pieken in te beoordelen zaken
heeft het beoogde effect. Het aantal te beoordelen zaken daalt conform
verwachting. Hierdoor stijgt — overigens ook volgens verwachting — de omvang
van het onderhanden werk. ik volg de ontwikkelingen op het gebied van de
werkhoeveelheden nauwgezet. Als er aanleiding toe is dan zal daarvoor
incidenteel een oplossing worden gezocht. Zoals uit het voortgangsrapport
blijkt, blijft het OM de afgesproken doelstellingen realiseren.

• Genoemde juristen zijn in 2014 aangetrokken met aanvullend beschikbaar
gestelde middelen. Hiermee is het OM in staat tijdelijk extra capaciteit aan te
trekken voor het afhandelen van te beoordelen zaken. Er is dus geen sprake
van een verdringingseffect met zittende parketsecretarissen.

• Tijdens het AO werd geconstateerd dat in de publicatie “Criminaliteit en
Rechtshandhaving 2013” een stijging van de doorlooptijden bij het OM bij
misdrijfzaken wordt gesignaleerd. De vorig jaar opgelopen werkhoeveelheden
zijn een belangrijke verklaring voor deze stijging. In de voortgangsrapportage
wordt dit toegelicht.

• De start van het project “Mobiel Effectief Op Straat” (MEOS) heeft op 17
november jongstleden plaatsgevonden. Gefaseerd vindt een eerste uitrol in een
proefsituatie plaats van 1000 smartphones. Bij een voorspoedig verloop zal
binnen enkele maanden de zogenaamde Digibon-functionaliteit aan MEOS
worden toegevoegd, waarmee veelvoorkomende overtredingen kunnen worden
afgehandeld, zoals verkeersovertredingen en feiten die met een
strafbeschikking kunnen worden afgedaan. Met de smartphone wordt het
strafbare feit dan zonder papieren bon afgehandeld. In maart 2015 zullen
nadere besluiten worden genomen over het verdere tempo van uitrol van
MEOS.

Al met al concludeer ik op basis van bijgevoegde rapportage dat het programma
Versterking Prestaties Strafrechtketen nog steeds op koers ligt ten aanzien van de
ambities en doelstellingen, zoals geformuleerd in mijn brief van 5 juli 2013.
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