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Jurisprudentie Robot (Openbaar Ministerie) 
Kunstmatige intelligentie zou het Openbaar Ministerie –en breder de justitiële keten als geheel- in 

staat kunnen stellen sneller, efficiënter maar ook meer andersoortige relevante informatie uit de 

jurisprudentie van de rechtspraak te halen. Doordat er gebruik gemaakt wordt van kunstmatige 

intelligentie, is er sprake van een kunstmatig leervermogen waardoor de resultaten steeds 

“slimmer” worden. Het doel van deze innovatie is dan ook om door middel van kunstmatige 

intelligentie een custom-made tool te bouwen om niet alleen de researchtijd van de professional 

binnen het Openbaar Ministerie om relevante jurisprudentie te vinden te beperken, maar deze ook 

kwalitatief beter kunnen laten voorbereiden op een zaak of zitting door middel van het vinden van 

andersoortige data. Het maatschappelijk effect van deze innovatie behelst dan ook dat de officieren 

het Wetenschappelijk Bureau OM (WBOM) productiever worden, betere beslissingen nemen en 

daardoor meer aandacht besteden aan maatschappelijk relevanter werk, zoals persoonlijk contact 

met een slachtoffer, het oppakken van cold-cases of het sneller afdoen van zaken. 

 

Collega-robots zorgen voor de juiste info (Openbaar Ministerie) 
Veroordeelden die tweederde van de gevangenisstraf hebben ondergaan komen in aanmerking voor 

voorwaardelijke invrijheidstelling (hierna vi) Dit is een wettelijke taak van het OM waarvoor de juiste 

informatie nodig is om uit te kunnen voeren. Zowel om de juiste voorwaarden voor de 

vrijheidsstelling te kunnen onderbouwen, als ook om de juiste informatie te kunnen verstrekken 

richting slachtoffers en nabestaanden (door samenwerking met het organisatieonderdeel belast met 

het informeren van deze partijen, het IDV). Deze innovatie gaat softwarematige robots (Robot 

Process Automation) inzetten om de kwaliteit van dit proces sprongsgewijs te vergroten en de 

informatie voorziening zowel extern naar slachtoffers en nabestaanden en intern naar ketenpartners 

snel en innovatief te verbeteren. 

 

  



Kunstmatige Intelligentie Kennissysteem – Rechtbank Oost-Brabant 
Wat zijn de mogelijke toepassingen van een artificial intelligent kennissysteem bij het analyseren, 

voorbereiden en nemen van beslissingen door de rechter? 

Dit project gaat verder dan enkel een traditioneel experiment omdat het niet alleen tracht deze 

vragen op basis van theoretische inzichten te beantwoorden, maar doordat het ook een kunstmatig 

intelligent kennis ondersteunend systeem ontwikkeld en daarmee gaat experimenteren. Het 

experiment is daarmee een combinatie van denken en doen. 

Dit te ontwikkelen kennissysteem zoekt aan de hand van ingevoerde tekst op vergelijkbare 

rechtszaken en geeft de gebruiker de top 10 van meest vergelijkbare rechtszaken. Het 

kennissysteem extraheert de feiten en zoekt op basis van deze geëxtraheerde feiten, naar matching 

met andere rechtszaken. Dit doen we in eerste instantie bij relatief simpele “bulk” zaken (bijv. 

Mulderzaken, verstekzaken, asiel bewaringszaken). 

Doel is te kijken of deze specifieke AI functionaliteit de subjectieve en objectieve kwaliteit van de 

rechtspraak kan verbeteren en hoe de actoren in de rechtspraak daarmee om kunnen gaan en wat 

voor impact deze technologie heeft op de rechtspraak. 

Digitale datakluis - Centraal Justitieel Incassobureau 
Overheidsinstanties hebben voor het goed uit kunnen voeren van hun taken vaak informatie nodig 

over burgers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versturen van een verkeersboete door het Centraal 

Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB heeft een adres nodig waar de boete naar toe kan worden 

gestuurd. Deze informatie krijgt het CJIB van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Het op deze 

manier uitwisselen van gegevens is heel gebruikelijk. Het is in de wet geregeld dat dit mag.  

Minder vanzelfsprekend is het om persoonlijke informatie over een burger te delen met een andere 

organisaties. Met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is geregeld dat de rechten 

van burgers daarin goed zijn beschermd.  

Maar soms kan het echter voor een burger juist belangrijk zijn dat de overheid op de hoogte is van 

zijn persoonlijke omstandigheden. Als we weer even kijken naar de verkeersboete, dan kan het feit 

dat iemand diep in de schulden zit de reden zijn waarom hij een boete niet betaalt. Het CJIB is 

hiervan niet op de hoogte. Als de burger vervolgens geen contact opneemt, zullen de boetes steeds 

verder oplopen en zal uiteindelijk zelfs een deurwaarder worden gestuurd.  

Als het CJIB niet op de hoogte is van bijzondere persoonlijke omstandigheden, dan kan daar ook 

geen rekening mee worden gehouden. En dat kan leiden tot schrijnende situaties en onbegrip. JenV 

werkt nu aan een oplossing voor dit probleem: een persoonlijke digitale kluis voor burgers waarin 

alle informatie staat die de overheid van iemand heeft. Bijvoorbeeld het feit dat iemand in de 

schuldhulpverlening zit. De burger kan zelf bepalen of hij deze informatie met andere organisaties 

wil delen en, zo ja, met welke organisaties. Hij kan bijvoorbeeld besluiten dit bekend te maken aan 

het CJIB en de Belastingdienst. Zo kan hij zelf regie houden op zijn eigen data en tegelijk de overheid 

helpen rekening te houden met zijn persoonlijke situatie. Het is uiteraard erg belangrijk dat deze 

data goed beveiligd zijn zodat niemand anders deze gegevens in kan zien. Voor het ontwerpen van 

een veilige, persoonlijke datakluis wordt gebruik gemaakt van Blockchain technologie en Zero 



Knowledge Proof’s (ZKP’s). De TU Delft start in september 2018 met het ontwerp van de digitale 

kluis. Regie van de burger op de eigen overheidsdata lijkt daarmee in zicht…. 

De virtuele assistent, met ‘smart’ technologie naar een ‘intelligente’ 

crisisorganisatie – Veiligheidsregio Fryslân 
De regionale crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân (VRF) bestaat uit verschillende crisisteams. 

Deze teams zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de incidentbestrijding en bestaan uit 

vertegenwoordigers van de hulpdiensten en andere relevante partijen. Samen vormen zij hun beeld 

van het incident (beeldvorming), wegen ze mogelijke maatregelen tegen elkaar af (oordeelsvorming) 

en nemen ze besluiten over de wijze van bestrijding (besluitvorming). Dit gebeurt volgens de 

netcentrische werkwijze: een continu en cyclisch proces dat wordt ondersteund door de 

informatiemanager in het team. 

De beeldvorming binnen de crisisorganisatie wordt – met behulp van het Landelijk 

Crisismanagement Systeem (LCMS) - verzorgd door de informatiemanager op basis van de bijdragen 

van de diverse betrokken partijen. De oordeelsvorming vindt plaats doordat de leden van de 

crisisteams in gezamenlijkheid de belangrijkste knelpunten en actiepunten definiëren. Zowel de 

beeldvorming als de oordeelsvorming komt dus voornamelijk tot stand door interactie tussen 

mensen. Daardoor blijven verschillende open informatiebronnen (zoals informatie van de Kamer van 

Koophandel en Kadaster) soms ongezien. 

Verder spelen ervaring en kennis een grote rol in dit proces. Deze ervaring dragen 

crisisfunctionarissen logischerwijs met zich mee. Ervaring en kennis zijn echter ook ‘opgetekend’ in 

diverse eigen databronnen (bijvoorbeeld het archief van LCMS) en documenten (denk aan plannen 

en evaluaties). Deze informatie kan van grote waarde zijn voor de crisisorganisatie, maar de mate 

waarin die informatie kan worden benut is op dit moment nog erg wisselend. 

De technologische ontwikkelingen gaan momenteel echter razendsnel en dat biedt kansen. De 

hoeveelheid open bronnen op het internet neemt enorm toe, alles is met alles verbonden en 

technologie wordt in hoog tempo ‘slim’. Kunstmatige intelligentie is steeds meer in staat te leren van 

grote hoeveelheden (open) data. 

Onder het motto van ‘groot denken, klein beginnen’ toetst Veiligheidsregio Fryslân binnen dit 

project de inzet van een prototype voor een virtuele assistent van het crisisteam. Dit prototype is 

met behulp van kunstmatige intelligentie in staat om – voor één specifiek incidenttype - open en 

gesloten informatiebronnen te ontsluiten, doorzoeken, classificeren, combineren en te waarderen. 

De virtuele assistent biedt daarmee informatie die eerder nog niet beschikbaar was én fungeert voor 

het crisisteam als collectief geheugen met betrekking tot eerder opgedane kennis en ervaring. Deze 

informatie kan vervolgens worden benut in het proces beeld- en oordeelsvorming, waardoor de 

crisisorganisatie als geheel efficiënter en effectiever opereert. 

Als basis voor het prototype en om scenario’s en mogelijke maatregelen voor het crisisteam te 

kunnen definiëren ontwikkelen we gedurende het project een informatiemodel voor incidenten. Dit 

model ordent de veelheid aan informatie rond incidenten in een aantal essentiële scenario 

componenten. Deze ordening moet het (ook voor andere crisisorganisaties van die van 

Veiligheidsregio Fryslân) mogelijk maken om ter ondersteuning van de oordeelsvorming snel en 

gestructureerd gebruik te maken van diverse informatiebronnen. 



Het project moet uiteindelijk inzichtelijk maken wat ervoor nodig is om het ontwikkelde 

informatiemodel en / of het prototype sprongsgewijs verder te ontwikkelen en daardoor met 

kunstmatige intelligentie het heden te combineren met het verleden en daarmee te anticiperen op 

wat komen gaat. 

 

Wildcards 

Digitaal Logboek Stalking - Politie 
Het project richt zich op de ontwikkeling van een applicatie waarin slachtoffers van stalking alle 

stalking-gerelateerde incidenten kunnen vastleggen, een digitaal logboek. Dit logboek bestaat uit 

een vragenlijst waarin de meest essentiële informatie wordt uitgevraagd en vastgelegd. 

De applicatie biedt tevens de mogelijkheid om digitale bewijsstukken op te slaan. Denk hierbij aan 

foto’s, video’s, geluidsopnames of screenshots. In de applicatie wordt ook een tijdlijn opgenomen. 

Deze tijdlijn is bedoeld om de gebruiker meer inzicht in de situatie te geven . Het doel van de 

applicatie is het ondersteunen van de gebruiker in de incidentregistratie en dossieropbouw. 

Een betere dossieropbouw versterkt de informatiepositie van de politie. Hierdoor kan effectiever en 

efficiënter gewerkt worden. 

 

DeptAlert, een intelligent algoritme voor het vroeg signaleren van schulden 

bij burger – Centraal Justitieel Incassobureau 
Veel mensen in Nederland hebben schulden. Je kunt mensen met schulden het beste helpen als je er 
zo vroeg mogelijk bij bent, vóór boetestapeling bijvoorbeeld. Uit gegevens van het Centraal Justitieel 
Incasso Bureau (CJIB) blijkt dat meer dan 50.000 personen dubbel onverzekerd zijn, zowel voor 
de ziektekosten als voor hun voertuig. Als je dat weet, kun je er ook voor zorgen dat ze niet verder in 
de schulden komen, door hen vooraf te waarschuwen. Als pilot verstuurde het CJIB 400 bestuurders 
zonder voertuigverzekering een folder met als boodschap: verzeker je voertuig en betaal de boete 
voordat het erger wordt. Lukt dat niet of zijn er nog vragen? Dan kun je bellen met het genoemde 
telefoonnummer. De flyer heeft een duidelijke lay-out, veel beeld en weinig tekst. Een flink verschil 
met de boetebrief die overtreders door de brievenbus krijgen. “Over een week gaan we meten of 
deze methode verschil maakt”, aldus de projectleider van DebtAlert. Overigens, voor wie het zich 
afvraagt, alles is AGV-proof. “We willen daarin het braafste jongetje van de klas zijn.” 



 

 

 

 

GoudenGids der Innovatie – Openbaar Ministerie 
Binnen de strafrechtketen vinden veel innovatieve initiatieven plaats, maar de opgedane kennis 

door en ruchtbaarheid over die initiatieven komt vaak niet verder dan de eigen drempel. Het komt 

zelfs regelmatig voor dat men binnen de eigen organisatie aan de ene kant van het land niet weet 

dat collega’s aan de andere kant van het land tegelijkertijd met een soortgelijke innovatie bezig zijn. 

Niet alleen gaat hierdoor kennis verloren; er worden ook kansen gemist: 

• De kans op slagen van een eigen innovatie kan door kennisdeling worden vergroot. 

• Door te leren van soortgelijke innovaties van anderen kan de eigen innovatie worden 

verdiept. 

• Door samen te werken met ketenpartners kan het effect van een innovatie worden 

versterkt, kan men tot verrassende nieuwe inzichten komen. 

• Voor innovatie is er bij elke ketenpartner slechts een klein budget vrijgemaakt. Het is dan 

ook erg jammer dat hetzelfde experiment soms één op één elders wordt gedaan; de tijd van 

1000 bloemen bloeien moet wat dat betreft voorbij zijn! Door financiële krachten te 

bundelen kan geld worden bespaard en kunnen voorheen financieel onmogelijk geachte 

innovaties worden gerealiseerd. 

• De Wetenschap en het bedrijfsleven hebben vaak geweldige nieuwe inzichten, maar weten 

de weg naar de innovators binnen JenV te vinden. 

Door een toegankelijke app te creëren met daarachter een eenduidige, makkelijk door- zoekbare 

database, kunnen bovengenoemde kansen worden vergroot. Alle innovaties binnen JenV en de 

strafrechtketen kunnen worden ingevoerd volgens een bepaald format met de contactgegevens van 

degene die voor de innovatie verantwoordelijk was. Indien aanwezig, kunnen er 

multimediabestanden of rapporten worden toegevoegd. De innovaties worden door middel van 

trefwoorden of hashtags gecategoriseerd, zodat ze gemakkelijk te vinden zijn. 

Per organisatie wordt een (aantal) redacteur(s) aangewezen om de innovaties in te voeren en 

overkoepelend is er een redactie die een oog in het zeil houdt. 

Er zijn (in het verleden) al initiatieven geweest om beter in kaart te krijgen waar hoe wordt 

geïnnoveerd binnen VenJ, maar deze hadden nog niet het gewenste effect. Zo bood het magazine 

‘De Staat van Innovatie bij Justitie en Veiligheid’ een prachtig inzicht, maar misten er grote 

innovatieve projecten en was dit slechts een momentopname. Een ander initiatief met het gebruik 

van <<een commercieel product>> komt ook nog niet van de grond. Anders dan deze initiatieven 

biedt de Gouden Gids der Innovatie een simpele en snelle manier voor ketenpartners om hun eigen 

innovatie op de kaart te zetten en legt het de verantwoordelijkheid hiervoor bij de ketenpartners 

zélf (JenV hoeft er niet achteraan te jagen). 


