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SAMENVATTING MANDAATREGELING 

PARKETMEDEWERKERS OPENBAAR MINISTERIE 

Dit rapport bevat het verslag van een onderzoek naar de inhoud en de werking van de 

mandaatregeling voor parketmedewerkers van het Openbaar Ministerie.  

STRAFVORDERLIJKE BESLISSINGEN IN MANDAAT 

Binnen het Openbaar Ministerie worden talrijke strafvorderlijke bevoegdheden die de 

wet toekent aan de officier van justitie feitelijk uitgeoefend door parketmedewerkers, 

te weten (politie)parketsecretarissen en administratief juridisch medewerkers. Zij doen 

dit onder de constructie van mandaat, dat wil zeggen dat zij de eerdergenoemde 

bevoegdheden uitoefenen in naam en onder verantwoordelijkheid van de officier van 

justitie. Een en ander is geregeld in artikel 126 van de Wet op de Rechterlijke organisatie 

(Wet RO) en het daarbij behorende Besluit van 11 mei 19991.  

 

Binnen het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie leefde de vraag hoe de 

parketten vorm en inhoud hebben gegeven aan mandaat: hoe is een en ander geregeld 

en in hoeverre wordt toezicht gehouden op de naleving daarvan? In hoeverre houdt 

men zich aan de voorwaarden die voortvloeien uit wetgeving en jurisprudentie? Doen 

zich in de uitvoeringspraktijk knelpunten voor en wat betekent dit voor de regelgeving? 

Tot slot speelde de vraag welke lessen uit het onderzoek te trekken zijn met het oog op 

het voornemen de bevoegdheden uit de Wet OM-afdoening (deels) te mandateren. (vgl. 

hoofdstuk 3)  

UITVOERING ONDERZOEK 

Het onderzoek is begin 2007 uitgevoerd door B&A in samenwerking met de Erasmus 

Universiteit Rotterdam in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Het onderzoek omvat 

een analyse van mandaatregelingen van een vijftal parketten, de Centrale 

Verwerkingseenheid van het Openbaar Ministerie (CVOM) en het Centraal Justitieel 

Incassobureau (CJIB), het uitzetten van een enquête onder officieren van justitie en 

advocaten-generaal en het voeren van vraaggesprekken met de parketleiding, 

(politie)parketsecretarissen en administratief juridisch medewerkers van 

bovengenoemde organisaties. (vgl. hoofdstuk 4) 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

Bijna alle parketten beschikken over een of meer vrij recent op schrift gestelde 

mandaatbesluiten, ondertekend door de parketleiding. In het mandaatbesluit zijn de 

meest voorkomende strafvorderlijke bevoegdheden van de officier van justitie 

toebedeeld aan (politie)parketsecretarissen en administratief juridisch medewerkers, 

volgens een systeem waarbij de meer ingrijpende en complexe bevoegdheden zijn 

                                                                 
1  Stb. 1999, 194 en 197.  
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toebedeeld aan de zwaarder gekwalificeerde medewerkers. Het mandaatbesluit bevat 

tevens voorschriften over de gevallen waarin vooraf overleg moet worden gevoerd en 

welke bevoegdheden zijn uitgezonderd.  

 

Daarbij is de modelregeling van het Parket-Generaal op hoofdlijnen gevolgd. Wel valt 

een aantal afwijkingen op in de sfeer van de vormgeving, de toedeling van 

bevoegdheden, de formulering van de voorschriften evenals de reikwijdte daarvan. Ook 

voldoen de mandaatbesluiten over het algemeen genomen aan de vereisten die kunnen 

worden afgeleid uit wetgeving en jurisprudentie. Wel is in enkel geval sprake van het 

mandateren van een bevoegdheid die zich daartoe in onze ogen niet leent, gelet op de 

aard of de regeling waarop de bevoegdheid is gebaseerd. Het gaat dan om de 

bevoegdheid tot het nemen van beslissingen omtrent inbeslagname, het omzetten van 

een alternatieve sanctie en een taakstraf in een vrijheidsstraf en de inhouding en 

teruggave van een rijbewijs.  

 

De mandaatregeling blijkt in de dagelijkse praktijk echter niet sterk te leven binnen de 

onderzochte organisaties. De respondenten zijn weliswaar bekend met het feit dat 

binnen hun organisatie in mandaat wordt gewerkt, maar zij kennen de regeling slechts 

op hoofdlijnen en de voorschriften zijn nog minder goed bekend. Feitelijk is het 

takenpakket zoals voortvloeiend uit de functieomschrijving en de beschrijving van de 

werkprocessen meer leidend voor de functievervulling.  

 

Er wordt ook niet of nauwelijks expliciet of structureel toezicht gehouden op de 

naleving van de mandaatregeling, noch vanuit de parketleiding, noch door individuele 

officieren van justitie. Wel bestaan binnen de parketten de nodige algemene 

controlemechanismen, waarvan het naleven van mandaat impliciet deel uitmaakt. 

Daarnaast is sprake van overleg op ad hoc basis over de afdoening van zaken die binnen 

het mandaat vallen. Niettemin blijken de parketmedewerkers in de praktijk doorgaans 

binnen de grenzen van hun mandaat te blijven, mede als gevolg van het takenpakket 

dat hen is toebedeeld. In het onderzoek zijn geen voorbeelden naar voren gekomen van 

meer dan incidentele overschrijding van de gemandateerde bevoegdheid.  

 

Tot slot blijkt dat men in de praktijk goed uit de voeten kunnen met het huidige systeem 

voor mandaat, het wettelijke systeem en de op het model gebaseerde 

mandaatbesluiten zijn helder. Ook uit oogpunt van management en bedrijfsvoering 

voldoet de constructie van mandaat. Mandaat functioneert in de praktijk als de 

formeel-juridische voorwaarde voor het door het Openbaar Ministerie gehanteerde 

organisatiemodel met een sterke functiedifferentiatie en specialisatie. Wel is men 

terughoudend over de mate waarin de Wet OM-afdoening kan worden gemandateerd. 

(vgl. hoofdstuk 5) 
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CONCLUSIE 

Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies te trekken (vgl. hoofdstuk 6).  

 

1. Mandaat is in formeel-juridische zin over het algemeen adequaat geregeld 

binnen de onderzochte parketten. De regelingen voldoen grotendeels aan de 

eisen die zijn af te leiden uit wetgeving en jurisprudentie en aan de 

modelregeling van het Parket-Generaal.  

 

2. De wijze waarop mandaat binnen de onderzochte parketten is ingericht komt 

ons adequaat voor. Het gaat om een systeem waarbij een onderscheid wordt 

gemaakt in de ingrijpendheid en complexiteit van de beslissingsbevoegdheid 

en het type functie, in die zin dat ingrijpender en complexere 

beslissingbevoegdheden zijn toebedeeld aan zwaarder gekwalificeerde 

functionarissen. Daarnaast zijn specifieke voorschriften voor overleg 

geformuleerd. De parketmedewerkers blijken zeer wel in staat de hen 

toevertrouwde bevoegdheden uit te oefenen. 

 

3. De wijze waarop mandaat is geregeld lijkt dan ook goed bruikbaar voor het 

mandateren van zaken die op basis van de Wet OM-afdoening kunnen worden 

afgehandeld.  

 

4. Mandaat blijkt een essentiële voorwaarde voor het huidige systeem van 

werkverdeling (functiedifferentiatie en specialisatie) binnen het Openbaar 

Ministerie. Zonder de mandaatconstructie zou het Openbaar Ministerie minder 

efficiënt en kostenbewust kunnen werken.  

 

5. Bij nadere beschouwing is ons uit het onderzoek een aantal afwijkingen 

gebleken van de modelregeling en van wettelijke voorschriften. Deze zouden 

(ook bij andere parketten) nader onderzocht moeten worden om ze zonodig op 

te heffen.  

 

6. In de praktijk blijkt mandaat niet sterk te leven binnen de onderzochte 

parketten. Men is er slechts op hoofdlijnen mee bekend en er wordt geen 

expliciet toezicht gehouden op de naleving van de mandaatbesluiten. Toch gaat 

het in de praktijk goed, er blijkt geen sprake van meer dan incidentele 

overschrijdingen van het mandaat.  

 

7. In het licht van voorgaande conclusie geven wij de parketleiding in overweging 

meer aandacht te besteden aan (naleving van) de mandaatregeling, 

bijvoorbeeld in introductie- en inwerkprogramma’s, interne opleidingen en in 

functionering- en beoordelingsgesprekken. Ook zou in dit verband nader 

onderzocht moeten worden in hoeverre naleving van mandaat (beter) kan 

worden geborgd door middel van voorzieningen in de ICT. 


