EBV
Elektronisch uitwisselen
van gegevens met EBV
tussen twee of meer ketenpartners

>

Optimalisering van informatie
uitwisseling tussen ketenpartners

‘Informatie hebben,
is informatie delen.
Dit moet veilig en
betrouwbaar gebeuren.’

< <<

Het belang van digitaal ontsluiten van gegevens wordt
binnen de overheid in Nederland en ook op Europees
niveau steeds meer onderkend. Informatie is in zeer
veel verschillende systemen beschikbaar. Afspraken
over elektronische uitwisseling van gegevens zijn
complex vanwege het grote aantal partijen en systemen
en vanwege de ongelijksoortige primaire processen.
Definities van de betekenis van gegevens, over de
inhoud van de uit te wisselen bedrijfsdocumenten
en berichten en hoe de interacties verlopen, moeten
expliciet en eenduidig met elkaar worden vastgesteld.
Elektronisch Berichten Verkeer (EBV) is een dienst van
de Justitiële Informatiedienst die ketenpartners helpt
om informatie-uitwisseling te optimaliseren.

>

Dirk Scholten, directeur Technologie
Justitiële Informatiedienst: “Ik kijk
mee naar nieuwe kansen en moge
lijkheden voor de justitiële ketens.
De dienst EBV levert architectuur
componenten die met succes worden toegepast
in logistieke ketenprocessen. En juist daar zit
onze uitdaging: wij moeten ervoor zorgen dat
de ketenarchitectuur voor informatie-uitwisse
ling breed wordt neergezet en onderhouden.
Producten en diensten, zo van de plank lever
baar en te gebruiken door elke ketenpartner!”
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Effectieve informatievoorziening

Informatievoorziening in de justitiële ketens is een belangrijk
onderwerp waarbij vele ketenpartners samenwerken. Doel is het
bereiken van een efficiënte en effectieve informatievoorziening waarbij
alle betrokkenen in de strafrecht-, jeugd- en vreemdelingenketen de
beschikking hebben over tijdige en volledige informatie betreffende
personen en zaken.

In de keten is er geen sprake van één
centraal systeem. De voortschrijdende
digitalisering van werkprocessen zorgt
ervoor dat voor elk systeem, naast de
ondersteuning van het primaire proces,
een veelvoud van koppelingen met
systemen van andere organisaties
noodzakelijk is.
Samen met de klanten wordt een
standaardbericht gebouwd zodat
iedereen dezelfde digitale taal spreekt;
een voorwaarde om berichten uit te
kunnen wisselen. De dienst EBV van
de Justitiële Informatiedienst koppelt

systemen, beschrijft het proces, stelt
standaarden op en maakt de informatie
voor iedereen die daartoe gerechtigd is
elektronisch toegankelijk.

Sleutelwoorden zijn:
• Digitalisering: het digitaal ontsluiten
van informatie voor de partners in de
justitiële ketens.
• Interoperabiliteit: partners in de
justitiële ketens kunnen onderling
gegevens uitwisselen en met andere
organisaties buiten deze ketens.
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Iedere ketenpartner heeft eigen werkprocessen maar heeft ook gegevens van
anderen nodig. Koppelen via elektronisch
berichtenverkeer conform een aantal
afspraken en standaarden is een oplossing om efficiënt samen te werken. Voor
die samenwerking is eenduidigheid van
begrippen essentieel. Partijen kennen
daarmee aan gegevens die uitgewisseld
moeten worden dezelfde betekenis toe.
De metadata-specialisten van EBV helpen
ketenpartners met analyse, ontwerp en
definities van berichten.
Het is van belang om bij de start van
het inrichten van het proces goed na
te denken over een aantal aspecten van
informatie-uitwisseling. EBV past een
standaard aanpak toe voor een voor
spelbare en efficiënte dienstverlening.

Goede afspraken
De ene organisatie draagt na het
afsluiten van het eigen werkproces
informatie over aan de andere
organisatie, die daarmee haar eigen
processen start. Samen leveren ze
een ketenproduct of -dienst. Wat
de politie in een proces-verbaal
opneemt komt bij het OM terecht,
die de zaak voor de rechter voor
bereidt. Om die informatie elektronisch met elkaar te delen, en dat
soepel te laten verlopen met zo min
mogelijk kans op fouten, zijn goede
afspraken essentieel. Bijvoorbeeld:
is 01-03-2013 1 maart of 3 januari?
Wat verstaan we onder ‘een zaak’?
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Iedere ketenpartner heeft eigen werkprocessen maar heeft ook gegevens van
anderen nodig. Koppelen via elektronisch berichtenverkeer conform een
aantal afspraken en standaarden is een
oplossing om efficiënt samen te werken.
Voor een effectieve samenwerking is
eenduidigheid van begrippen essentieel.
Partijen kennen daarmee aan gegevens
die uitgewisseld moeten worden dezelfde betekenis toe. De metadata-specialisten van EBV helpen ketenpartners met
analyse, ontwerp en definities van berichten.
Het is van belang om bij de start van het
inrichten van het proces goed over een
aantal zaken na te denken. EBV past
daarbij een standaard aanpak toe voor
een voorspelbare en efficiënte dienstverlening.

Elektronisch bericht
Een bericht bestaat uit diverse
onderdelen zoals persoon, afzender,
tijdstip en datum. Om verwarring
te voorkomen, een eenduidige
interpretatie te garanderen en de
samenwerking binnen de ketens
te optimaliseren, hebben partijen
afgesproken om samen een reeks
standaarden voor elektronische
uitwisseling van gegevens vast
te stellen.
Om volgens wettelijke bepalingen,
veilig en effectief gegevens uit te
wisselen maken de ketens gebruik
van EBV.
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Iedere ketenpartner heeft eigen werkprocessen maar heeft ook gegevens van
anderen nodig. Koppelen via elektronisch berichtenverkeer conform een
aantal afspraken en standaarden is een
oplossing om efficiënt samen te werken.
Voor een effectieve samenwerking is
eenduidigheid van begrippen essentieel.
Partijen kennen daarmee aan gegevens
die uitgewisseld moeten worden dezelfde betekenis toe. De metadata-specialisten van EBV helpen ketenpartners met
analyse, ontwerp en definities van berichten.
Het is van belang om bij de start van het
inrichten van het proces goed over een
aantal zaken na te denken. EBV past
daarbij een standaard aanpak toe voor
een voorspelbare en efficiënte dienstverlening.

Standaardaanpak
De dienst EBV van de Justitiële
Informatiedienst hanteert een
standaardaanpak. Dit zijn de elementen die daarin voorkomen:
• Een stappenplan
• Procesbeschrijvingen
• Eenduidige definities voor
begrippen en standaarden
• Een ketengegevenswoordenboek
• Structuur voor een standaard
bericht: tekstsjablonen en formats
• Technische ontsluiting
• Hergebruik van standaarden

>

Huub Moelker, Business Consultant
Justitiële Informatiedienst: “Ik verken
en adviseer met en aan onze keten
partners welke mogelijkheden keten
informatisering hen biedt om ketenbreed interoperabel te zijn. De kennis en vaardigheden die EBV binnen Nederland heeft opgedaan
en de proces-, semantische en infrastructurele
bouwstenen die we daarvoor inzetten, is in Europees verband een succesvolle blauwdruk gebleken.
De bouwstenen worden inmiddels in het Europees
juridisch domein succesvol gehanteerd als resultaat van het e-CODEX project.”

De Justitiële Informatiedienst ondersteunt alle partners binnen
het domein van Veiligheid en Justitie, zoals de partners in de strafrecht
keten, de vreemdelingenketen en de jeugdketen op technisch en
inhoudelijk gebied bij het tot stand brengen van efficiënte elektronische
informatie-uitwisseling.

De dienst EBV, onderdeel van de Justitiële
Informatiedienst, ondersteunt primair
organisaties binnen de keten in het
domein van Veiligheid en Justitie bij
de procesanalyse en de beschrijving van
het ketenwerkproces.
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Wie werkt met EBV?

Voor de politie is het van belang om
bijvoorbeeld van iemand die op heterdaad betrapt wordt, precies te weten wie
hij is en of hij eerder met Justitie in aanraking is geweest en zo ja wat we daar
dan van weten. Ook als een partner uit
de keten met een organisatie buiten de
keten gegevens uit moet wisselen of gegevens wil nagaan, kan deze een beroep

doen op EBV. Voorwaarde is dat één van
de partners binnen het domein van
Veiligheid en Justitie opereert.
EBV is gestart als een initiatief binnen de
strafrechtketen. Inmiddels vragen ook
de jeugdketen en de vreemdelingen
keten ons advies. Ook op Europees niveau
wordt steeds vaker advies gevraagd over
het digitaal uitwisselen van gegevens.

>

Albert Kappe, senior informatiearchitect Justitiële Informatiedienst:
“Voor digitale dienstverlening is soepele
gegevensuitwisseling noodzakelijk, gebaseerd op internationale standaarden,
afspraken en gezamenlijke bouwstenen. Je kunt
dezelfde infrastructuur hergebruiken om met
meerdere partijen informatie uit te wisselen.”

Het effect van EBV
ICT is onlosmakelijk met onze huidige
manier van werken verbonden. Een
permanente professionalisering is
noodzakelijk. Met EBV draagt iedere
samenwerkende partner bij aan:
Eenduidigheid
Door informatie uit de verschillende
systemen te koppelen, is informatie
geïntegreerd beschikbaar. Met één
bevraging raadpleeg je verschillende
systemen tegelijkertijd en krijg je één,
eenduidig antwoord. Dit is wat we
beogen met het integer en integraal
persoonsbeeld.
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Het effect van EBV

Ketenbrede efficiëntie
In tijden waarin ketenbrede samenwerking als vanzelfsprekend wordt ervaren,
worden we geconfronteerd met steeds
meer informatie-uitwisseling die niet
meer via papier verloopt, maar via digitale koppelingen. Goed elektronisch be-

richtenverkeer levert een bijdrage aan de
efficiëntie van ketenbrede werkprocessen.
Minder risico’s op fouten
Door elektronisch – en niet meer handmatig – gegevens in te lezen, is er minder
risico op fouten. In de keten worden
informatie-elementen eenduidig gedefinieerd en zijn er afspraken over het in
lezen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen
dezelfde digitale taal spreekt. Dit maakt
de uitwisseling van gegevens efficiënter
en levert alle betrokken partijen tijdswinst op.

‘Fred R. vrij vanwege vormfout’, ‘Veelplegers ontlopen straf’... Hieraan wordt
regelmatig in de media aandacht
besteed. Het zijn incidenten die voorkomen hadden kunnen worden door
een betere, effectieve uitwisseling van
informatie met eenheid in (ICT)taal
voor zowel inhoud als structuur.

>

Martijn Veurink, Business Consultant
Justitiële Informatiedienst: “In mijn
vorige functie als informatieanalist hield
ik mij met name bezig met proces
analyse waarbij het doel is duidelijk
krijgen wie, wat, wanneer met elkaar communiceert en de complexiteit hierbij te verminderen.
In mijn huidige functie houd ik mij voornamelijk
bezig met de EBV-voorzieningen, zoals de Basis
registratie Communicatie Service (BCS). Ik ben
hiervoor aanspreekpunt en houd me bezig met
wijzigingen en nieuwe aansluitingen voor zowel
nieuwe afnemers als nieuwe basisregistraties.”

Elektronisch uitwisselen
van gegevens met EBV

Voorbeelden uit de praktijk
OM afdoeningen
De Wet OM-afdoening zorgt ervoor dat
de strafrechter wordt ontzien doordat
alleen de zwaardere straffen nog bij de
strafrechter terechtkomen. Wanneer
iemand niet recidiveert en het gaat om
een feitgecodeerde zaak (gestandaar
diseerde boete) dan stuurt het CJIB een
acceptgiro. In andere gevallen kan het
Openbaar Ministerie een sanctie opleggen, zoals een geldboete of een korte
rijontzegging. Om dit proces ook internationaal goed te laten verlopen, is het
van belang om dezelfde definities te
gebruiken, bijvoorbeeld voor het aantal
karakters van een kenteken of de valuta.

Overzicht
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Voor het Programma Uitvoeringsketen
Strafrechtelijke Beslissingen (USB) is de
dienst EBV ingezet bij het onderdeel
ketenwerkprocessen. Hier geven we o.a.
workshops, modelleren we de ketenwerk
processen en voorzien we de keten en
USB van advies. Op deze manier creëren
we nog meer inzicht en overzicht voor,

in dit geval, de executieketen als onderdeel van de strafrechtsketen.

Binnen 15 seconden relevante
gegevens
Medewerkers van de Raad voor de
Kinderbescherming maken een beeld
van de leefsituatie van cliënten. Vroeger
gebeurde dit handmatig en werd het via
papier gedeeld met partners in de keten.
EBV heeft in samenwerking met de
betrokkenen een BCS (Basisregistratie
Communicatie Service) voor bevraging
van o.a. de Basisregistratie Personen
(BRP), gebouwd. Nu krijgen daartoe
gerechtigde personen binnen 15 seconden op een speciaal scherm de voor hen
relevante gegevens beschikbaar, zoals
gezinssituatie, broertjes/zusjes, eerdere
contacten met ketenpartners etc.

Meer voorbeelden uit de praktijk >

>

Mariska Scherphof-Aalderink,
gegevensanalist Justitiële Informatie
dienst: “Ik houd me bezig met de
semantiek binnen de gegevensuit
wisseling. Voor een goede gegevens
uitwisseling is het belangrijk dat p
 artijen elkaar
verstaan. Daarom leggen wij nauwgezet elementen
vast over de gegevens die moeten worden uit
gewisseld om de benodigde informatie te ver
krijgen.”
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Collectieve opdracht
routeervoorziening (CORV)
De dienst EBV heeft een routeervoor
ziening van het Jeugddomein naar gemeenten gebouwd die ervoor zorgt dat
justitiële partijen en het gemeentelijke
domein digitaal met elkaar kunnen
communiceren. Binnen justitie en politie
en met de Bureaus Jeugdzorg kon dit al,
maar met de gemeenten was er nog geen
voorziening om op een veilige manier
vertrouwelijke informatie digitaal uit te
wisselen. Met de CORV is dit mogelijk
gemaakt.
De CORV biedt enerzijds een aansluiting
op basis van Digikoppeling en anderzijds
biedt het de vertaling van de gemeentetaal ‘StUF’ (Standaard Uitwisselings
Formaat) naar de justitiestandaard ‘EBV’
(Elektronisch BerichtenVerkeer). De
voorziening is technisch klaar, ketenpartners kunnen worden aangesloten
zodra zij er ook klaar voor zijn.
De CORV is nu voor de gemeenten opgezet, maar het systeem heeft de potentie
om ook andere partijen, zoals nieuwe
gecertificeerde instellingen, in de toekomst aan te sluiten. Zij kunnen dan ook

op een veilige manier informatie met
justitie uitwisselen.

In een paar seconden voor één
persoon meerdere registers
bevragen en één samengesteld
antwoord terugkrijgen
Wanneer een politieagent de identiteit
van een verdachte moet vaststellen,
worden NAW-gegevens gevraagd, het
identiteitsbewijs gescand en eventueel,
afhankelijk van het delict, vingerafdrukken afgenomen.
Deze set van gegevens wordt met één
druk op de knop door de politie verstuurd
naar een service die parallel verschillende
registers bevraagt: de persoonsgegevens
worden opgevraagd, er wordt gekeken
of de persoon reeds bekend is in de
strafrechtsketen, de vingerafdrukken
worden gecontroleerd en het document
wordt op geldigheid gecheckt. Binnen
enkele seconden heeft de politieagent
een antwoord dat de gegevens van de
bevragingen bevat. De service is door
EBV gebouwd en in beheer en garandeert
een snelle afhandeling van berichten
tussen politie en de verschillende
registers.

>

Henrique Vossebeld, coördinator EBV,
Justitiële Informatiedienst: “EBV levert
een set van standaarden op verschillende niveaus (proces-, gegevens- en infra
structuurniveau) wat tezamen een goede
methode is gebleken voor het mogelijk maken van
uitwisseling tussen ketenpartners. Met de roots in
de strafrechtketen, vragen andere ketens en landen
inmiddels ook naar deze standaarden. De methode
heeft zichzelf bewezen en uitwisseling tussen
ketenpartners laat zich niet indammen door
domein- of landsgrenzen.”

Elektronisch uitwisselen
van gegevens met EBV
Effectieve informatievoorziening

>

Efficiënte samenwerking

>

Wie werkt met EBV?

>

Het effect van EBV

>

Voorbeelden uit de praktijk

>

Meer weten

>

Ketenpartners aan het woord

>

De Justitiële Informatiedienst

>

< <<

Meer weten

Justitie Service Interface
Processen overschrijden steeds vaker de
grenzen van de organisatie. Ook maken
organisaties deel uit van verschillende
domeinen of ketens. Dergelijke processen vereisen een correcte, volledige en
tijdige uitwisseling van informatie,
eventueel ondersteund door services.
Binnen het ministerie van Veiligheid en
Justitie kennen we een aantal bewezen
standaarden en voorzieningen die de
informatie-uitwisseling op diverse
niveaus ondersteunen, zoals het Justitie
Asynchroon Berichtenverkeer (JAB-
protocol), de standaarden op semantisch vlak en het ‘postkantoor’ JUstitie
BErichten Service (JUBES).
De Justitie Service Interface (JSI) stelt
organisaties in staat om complexe ser
vices af te handelen op achterliggende
systemen en registers al dan niet binnen
het eigen domein. Hierbij bepaalt de JSI

op basis van de vraag en de bevragende
partij, welke informatiebronnen ont
sloten dienen te worden. Dit op basis
van gestandaardiseerde koppelvlak
specificaties. Wil je als professional meer
weten over de Justitie Service Interface
klik dan hier voor meer informatie over
dit onderwerp.

Metadatamanagement
Een goede informatievoorziening is een
voorwaarde om samenwerking tussen
organisaties mogelijk te maken. Voor de
effectiviteit van deze samenwerking is de
eenduidigheid van begrippen in het
definiëren, afhandelen en verantwoorden
van processen essentieel. Eenduidigheid
wordt mede bereikt door middel van
‘semantische interoperabiliteit’: samenwerkende partijen kennen aan gegevens,
die uitgewisseld worden, dezelfde betekenis toe. Het vastleggen van informatie
over betekenis en vorm van gegevens en
het gebruik hiervan in berichtdefinities
wordt aangeduid met de term metadatamanagement. Wil je als professional
meer weten over metadatamanagement
klik dan hier voor meer informatie over
dit onderwerp.

>

Ketenpartners aan het woord
Menno Gresnigt, DGJS/DJJ – programma Stelselherziening Jeugd:

“Ik zie steeds meer partners buiten justitie voor EBV”

Tjerk Zwanenburg, architect CJIB: “Informatie-uitwisseling

op business niveau verdient aandacht”

Kees Lucassen, informatiearchitect dienst Informatiemanagement van de politie: “Het belang van EBV:
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>

stroomlijnen van gestructureerde gegevensuitwisseling”

>

Gerrit Jan van ’t Eind, voorzitter architectuurforum VenJ,
programmamanager USB: “Cruciale rol voor EBV”

>

>

Menno Gresnigt, DGJS/DJJ – programma Stelselherziening Jeugd:

“Ik zie steeds meer partners buiten justitie
voor EBV”

“

Ik zie een belangrijke ontwikkeling. Daar waar EBV eerst justitiegericht was,
wordt nu ook gecommuniceerd met externe partners zoals gemeenten, slacht
offers, advocaten en hulpverleners. Dit brengt met zich mee dat je met andere
standaarden dan de strafrechtsketen/justitiestandaard in aanraking komt
Bijvoorbeeld bij de Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV). CORV zorgt
voor een veilige verbinding tussen jeugdhulpverleners, gemeenten en justitie. Ook
mapping, van berichtformaat naar berichtformaat (gemeente versus VenJ), wordt
door CORV gerealiseerd. Daar is EBV goed in.
Ook voor de opbouw van de informatiepositie zie ik steeds meer toegevoegde
waarde. Ik zie een rol voor EBV als ‘bevrager’: je krijgt een vraag binnen, je bevraagt
meerdere bronnen en één antwoord komt terug. Daarbij zit dan het spel van vraag,
autorisatie en antwoord. Er moet een match zijn tussen het profiel van de aanvrager
en de toegangsregels om de bronnen te bevragen. EBV heeft de rol om vraag /antwoord op elkaar af te stemmen.
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EBV is goed in de inhoudelijke kennis. Op verschillende niveaus is er veel kennis, van
gegevenswoordenboek tot aan infrastructuur. Bij EBV zit een club mensen waarin het
denken en het doen gecombineerd is. Ik vind dat een unieke samenstelling!”

X sluit venster

>

Tjerk Zwanenburg, architect CJIB:

“Informatie-uitwisseling op business niveau
verdient aandacht”

“

Voorheen was standaardisatie het doel van EBV. Die is bereikt in de keten. Waar
ik een zorgpunt zie, is dat tijdens deze standaardisatieslag al een differentiatie is
ontstaan van andere implementaties en vormen. Nog veel stromen voldoen niet
aan de strafrechtketenstandaard en dat komt voornamelijk doordat het ministerie
vanaf 2007 te weinig vaart heeft gemaakt hiermee.
De ontwikkeling voor EBV is om aan te sluiten bij de rijksstandaarden die nu worden
neergezet en de vertaalslag te maken naar de strafrechtketenstandaard. Ook is er een
ontwikkeling om nieuwe dingen te implementeren, ook buiten de VenJ grenzen. In
de tussentijd zou EBV zich ook moeten richten op omzetting van oude koppelingen.
Legacy gaat je opbreken, zodra andere ontwikkelingen zich al aandienen en je meerdere formatten moet ondersteunen.
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Voor EBV is een mooie rol weggelegd om een niveau hoger de uitwisseling te helpen
modelleren. Op technisch niveau gaat het goed. Voortschrijdend inzicht toont dat
informatie-uitwisseling op business niveau belangrijk is en aandacht verdient. We
worden in onze bedrijfsprocessen steeds meer afhankelijk van elkaar. Gegevens
kwaliteit maar ook procesintegratie vragen goede afspraken en heldere patronen.
Voorbeeld: wat is de normale reactietijd voor een SKDB verificatie en wat moet ik in
mijn proces doen als de reactie niet (tijdig) komt.
Aan de ene kant is Justid technisch facilitator, aan de andere kant inhoudelijk verantwoordelijk voor processen. Die twee dingen gaan soms door elkaar, rollen worden
omgewisseld. Voor Justid geldt dat ze duidelijk moeten maken welke rol zij hebben
op welk moment.”
X sluit venster
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Kees Lucassen, informatiearchitect dienst Informatiemanagement van de politie
(voorheen vtsPN):

“Het belang van EBV is het stroomlijnen van
gestructureerde gegevensuitwisseling”

“

Voor mij is EBV vanzelfsprekend. Ik werk al heel erg lang samen met EBV in
ketenprojecten, maar de afnemers (de gebruikers, de politiemensen) kennen
EBV waarschijnlijk niet. Zij hoeven de afspraken omtrent uitwisseling en tech
nische koppelingen niet te kennen, EBV functioneert immers onder de motorkap.
De kracht van EBV is dat EBV uitgaat van gegevensoriëntatie en in het bijzonder van
de betekenis van gegevens. En dat is meteen ook de valkuil: het moet geen doel op
zich zijn, maar EBV is het middel om informatie-uitwisseling te stroomlijnen.
De mogelijkheden liggen in de bewegingen in de keten: naast het richten op gestructureerde uitwisseling, wordt het uitwisselen van ongestructureerde gegevens en
documenten steeds belangrijker. En technisch kan dat. De Justitiële Informatiedienst
heeft daar met EBV en het Centraal Digitaal Depot (CDD) een mooie combinatie in
eigen huis.
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Als tip wil ik het EBV team meegeven om nog actiever te ondersteunen in de keten,
om meer als adviseur op te treden. Vergelijk dit maar met de ervaringen met digi
koppeling en digimelding, waarop ketenpartners nu zelf proberen aan te sluiten
en waar de Justitiële Informatiedienst die kennis grotendeels al heeft. De dienst
verlener moet van dienstverlener naar een positie gaan ‘wat kunnen we voor elkaar
betekenen’.”

X sluit venster

>

Gerrit Jan van ’t Eind, voorzitter architectuurforum VenJ, programmamanager USB:

“Cruciale rol voor EBV”

“

EBV speelt een cruciale rol in het zorgdragen dat computers in het strafrechtsen vreemdelingendomein met elkaar kunnen praten en de uitgewisselde informatie eenduidig interpreteren. Het elektronisch uitwisselen wordt steeds belangrijker: zowel de ‘machine-machine’ uitwisseling als de uitwisseling met burgers.
De overheid wil vanaf 2016 met bedrijven en burgers digitaal gaan communiceren.
EBV staat in het hart van deze ontwikkeling.
Als volgende ontwikkeling wil ik het digitaal werken in de strafrechtketen noemen. Hier
dragen de programma’s USB, VPS en DWS bij aan betere samenwerking in het NETwerk
van het strafrecht. Het draait in het strafrecht nu eenmaal om informatie-uitwisseling, nu
en in de toekomst. Nu communiceren mensen nog vooral in die keten. De informatieuitwisseling gaat, in de toekomst nog meer, via computers lopen. Computers ‘werken’
geheel anders dan mensen. De mens denkt en kan betekenis aan informatie geven bij
uitwisseling van die informatie. Als ze er een andere betekenis aan geven tijdens communicatie, noemen we dat ‘langs elkaar heen praten’. Soms lossen mensen dat op door
elkaar te bevragen over de betekenis van informatie. Als machines echter ‘langs elkaar
heen gaan praten’, is dat rampzalig voor uitwisseling van informatie. Dan gaan processen verkeerd lopen en kunnen er ernstig verkeerde beslissingen worden genomen.
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Zo is ook de mens degene die alles programmeert in de smartphone. Zonder die input
is de ‘phone’ helemaal niet ‘smart’. ‘Smart’ begint daarmee steeds meer een relatief
begrip te worden: de mens wordt dommer zeg maar. Exemplarisch is het geval dat op
de weg naar Lyon nerveus de centrale van de ANWB wordt gebeld om te melden dat
de TomTom niet meer werkt en dat hij/zij de weg kwijt is. En als we er dan niet voor
zorgen dat computers elkaar begrijpen, gaat de wereld er zeker niet op vooruit.”

X sluit venster
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De Justitiële Informatiedienst maakt het integer
en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële
ketens toegankelijk door digitale justitiële
informatie voor de ketenpartners te ontsluiten:
veilig, op tijd, op maat en op niveau.
Wij faciliteren daarmee de informatieuitwisseling in de keten en bieden een actieve
ondersteuning aan ketenwerkprocessen.
Tijdige en juiste informatie voor de partners
maakt rechtspleging effectiever en efficiënter
wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en
rechtvaardige samenleving.
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“

Informatie hebben is informatie
delen. Dat is in ketenverband een
wetmatigheid. Informatie moet
gedeeld worden met de partners die er
op grond van hun rol/functie op het
betreffende moment, recht op hebben.
De keten is zo sterk als de zwakste
schakel; de zwakste schakel is de schakel
die niet deelt.

Moeten delen betekent ook dat het veilig en betrouwbaar moet
gebeuren. De dienst EBV van de Justitiële Informatiedienst
faciliteert dit en ondersteunt ketenpartners bij het inrichten
van het berichtenverkeer. Er worden technische interfaces,
koppelvlakken en software geleverd waarmee elektronische
berichten kunnen worden samengesteld.”
Johan Wiltvank,
Algemeen directeur Justitiële Informatiedienst
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