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ls er verschil in vervolgingsbeleid tussen de 
diverse arondissementsparketten in 
Nederland met betrekking tot art. 26 WVW?



Verschillend vervolgingsbeleid (sepot, vervolgen)

• verschillend technisch functioneren parketten en daarmee verschillend waarderen van op 
strafzaak betrekking hebbende gegevens;

• verschillend managerial functioneren op terrein van de opsporingsactiviteit;
• verschillend managerial functioneren op terrein van de tussenbeslissingen OM 

(inbeslagname voertuig; invordering rijbewijs). 

“Bezien wij nu deze bevindingen in verband met de als uitgangspunt gestelde vraag: is er reden 
voor ongerustheid omtrent het functioneren van de strafrechtspleging dan beantwoorden wij 
deze vraag voorzover het de vervolgingsfase betreft bevestigend.”



Franken’s meetinstrument

“Franken heeft nu - en daarmee heeft hij wetenschap en praktijk een belangrijke dienst 
bewezen - voor één zo'n groep delicten, het rijden onder drankinvloed, aangetoond, dat het 
mogelijk is het vervolgings- en sepotbeleid aan het licht te brengen en te meten. Daartoe heeft 
hij een meetinstrument ontworpen dat zijn bruikbaarheid in dit onderzoek heeft bewezen. In 
zoverre is dit boek een wegwijzer; andere onderzoekers kunnen aan de hand van Frankens 
ervaringen het meetinstrument voor andere groepen van zulke vergelijkbare en frekwent 
voorkomende delicten bouwen en gebruiken.”

(Ch.J. Enschedé)













Exponentiële groei in digitaal beschikbare gegevens
Combineren van gegevens
Doorzoeken a.d.h.v. parameters m.b.v. algoritmen 

Vinden van correlaties - kennis van waarschijnlijkheden
Impliciete informatie expliciet maken
“Looking for the What without knowing the Why”

Slimme algoritmen (AI)
Niet alleen ontwaren maar ook bijstellen van ‘acties’ applicatie

Oogmerk
Descriptive - inzichtelijk krijgen patronen in het handelen van personen of (werk)processen binnen organisaties
Predictive - waarschijnlijke gedrag en handelen van actoren voorspellen
Prescriptive - via diensten en beleid deze actoren ook in hun gedrag en handelen sturen  







1. Electronisch factureren – maar ook inzichten aan de hand hiervan ontlenen wat betreft ‘output’, effectiviteit 
activiteiten, etc.

2. Due diligence – uitvoeren van due diligence onderzoek m.b.v. AI tools om achtergrondinformatie in kaart te 
brengen (incl. contract review, electronic discovery);

3. Document automatisering – gebruik van software templates om documenten automatisch te genereren en 
te vullen m.b.v. en gebaseerd op data;

4. Intellectual property – AI tools die juristen faciliteren in het (slim) analyseren van omvangrijke IP portfolios 
en op basis daarvan inzichten verwerven;

5. Legal analytics – gebruik van jurisprudentie, gewonnen/verloren zaken, kenmerken van rechters die op de 
zaak zitten, etc. om patronen in beeld te brengen;

6. Prediction technology – AI software waarmee voorspellingen zijn te doen over mogelijke uitkomstscenario’s 
van een zaak.





Modernisering – wat ligt verder in het 
verschiet?



1. beheersmatige toepassingen

• organisatorische transparantie
• b.v. inzichten in de (tijdigheid en wijze van) afhandeling van dossiers; 

• potentiële effecten van gerichte maatregelen om doorlooptijden aan te passen;

• verwachte toe- of afname van zaken met de afkondiging van een nieuwe wettelijke 
maatregel.



2. inzicht ontwikkelingen in de samenleving, openbaar bestuur, 
OM, wetgeving, etc. 

• Patronen handelen openbaar bestuur (wel/niet vergunning verleend; wel/niet een WOB-
verzoek wordt gehonoreerd);

• Patronen in strafbeschikkingen OM of politie in ZSM-zaken 

• Rechtspraaklezing Saskia Stuiveling



3. inhoudelijk werk rechters; kwaliteitsbevordering (ook van 
ketenpartners)

• horen bepaalde (juridische) woorden bij bepaalde (bepaald type) rechters?

• patronen formulering die (bepaalde/bepaald type) rechters hanteren bij motivering 
vonnis; patronen strafmaat; kennelijk “niet-ontvankelijk-zaken”, etc.

• beter inzichtelijk maken maar ook beter ontkrachten (aantoonbare verschillen in 
ogenschijnlijk vergelijkbare zaken); 

• patronen in zaken waarin hoger beroep wordt ingesteld (kenmerken motivering; onvrede 
hoogte straf, etc.)

• maar ook ketenpartners: patronen kwaliteit juridische bijstand door advocatuur;





Suggesties van rechters voor pilots
• ‘verstekkenfabriek’ 

• executoriale beschikking zo uit te printen of via een app ter beschikking

• Mulderzaken

• sociale zekerheidsboetes 

• Bewind

• “geknipt voor een pilot, omdat hier meer dan bijvoorbeeld bij verstek ook nog inhoudelijke afwegingen te maken zijn, er gelaagde
patronen zijn te ontdekken (persoon van de bewindvoerder, de onder bewindgestelde, de aard van de zaken die ingebracht worden), 
en omdat hier landelijk achterstanden zijn, en ik mij afvraag of de huidige afdoeningswijze kwalitatief op orde is (mate van controle 
en doorlooptijden).”

• Huurrechtontslagzaken, “kleine" omgevingsvergunningen en op terrein faillissementen



Ruimte voor & grenzen aan AI-gebruik

“Een deel van het vervolgingsbeleid zal naar het institutionele niveau 
verschuiven en er zal mathematische verwerking van de 
bewijsgegevens plaatsvinden, zodat de computer zijn intrede zal doen 
in het OM en daarmee in de rechtspleging. Wij bepleiten deze 
ingrijpende wijzigingen teneinde door een betere informatieverwerking 
de geconstateerde ongelijkheid in vervolgingsbeleid tegen te gaan.

De kwaliteit van de rechtspleging is in het geding. Om deze te 
verbeteren is een maatregel zelden té ingrijpend.” (Franken, 1993)





Kompas voor legitimiteit van & vertrouwen in AI & Rechtspraak 

• legitimiteit: wat rechtspraak in ogen samenleving ‘doet’ (prestaties) 
en waar ze voor staat (representeert).
• benutten AI, maar ook kennis van AI  

• wisselwerking bredere rechtsstatelijke randvoorwaarden
• effectieve rechtshandhaving; 

• adequaat presterende overheid; 

• goed functionerende checks & balances; 

• levendige civil society als draagvlak; 

• voldoende vertrouwen bevolking in het recht/rechtstoepassing.



Kompas – in de concreetheid van alle dag

• beginselen voor behoorlijk ICT-gebruik - beschikbaarheid, integriteit 
en vertrouwelijkheid alsmede authenticiteit, onweerlegbaarheid, 
transparantie en flexibiliteit;

• Fundamentele rechten (privacy, non-discriminatie, etc.);

• Kernwaarden rechtspraak
• onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit, transparantie en kwaliteit

• beginselen van behoorlijke rechtspleging (fair trail)

• professionele standaarden



Rol kompas in interactie met derden 









Ten slotte: technologie is niet slechts een nieuw instrument


