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1 SAMENVATTING 

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.  



B&A CONSULTING    MANDAATREGELING PARKETMEDEWERKERS OPENBAAR MINISTERIE 

6

 

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.  
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2 INLEIDING 

ONDERZOEK NAAR MANDAAT BINNEN HET OPENBAAR MINISTERIE 

Binnen het Openbaar Ministerie worden veel 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 19992.  

 

Het uitoefenen van bevoegdheden in mandaat is vaste praktijk binnen omvangrijke 

overheidsorganisaties, waaronder het Openbaar Ministerie. Aan het werken in 

mandaat zijn echter wel voorwaarden verbonden die voortvloeien uit wetgeving en 

jurisprudentie. De vraag is hoe binnen het Openbaar Ministerie vorm en inhoud wordt 

gegeven aan die voorwaarden en hoe het toezicht daarop is georganiseerd. In hoeverre 

doen zich in de uitvoeringspraktijk knelpunten voor? Bestaan er in dit verband grote 

verschillen tussen parketten? Welke consequenties dienen daaraan te worden 

verbonden in de sfeer van toezicht en/of regelgeving?  

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

praktijk van de mandaatregeling voor parketmedewerkers van het Openbaar 

Ministerie. Wij bedanken degenen die bereidwillig medewerking hebben verleend aan 

het onderzoek, in het bijzonder onze contactpersonen bij de parketten.  

LEESWIJZER 

Het rapport is als volgt opgebouwd. Om te beginnen schetsen wij in hoofdstuk 3 de 

beleidscontext van het onderzoek. Vervolgens leggen wij in hoofdstuk 4 

verantwoording af over de gehanteerde werkwijze. Daarna schetsen wij in hoofdstuk 5 

een beeld van de praktijk. In hoofdstuk 6 analyseren wij de onderzoeksgegevens 

trekken wij onze conclusies. Tot slot is relevante achtergrondinformatie opgenomen in 

de bijlage. 

                                                                 
2  Stb. 1999, 194 en 197.  
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3 BELEIDSCONTEXT 

In dit hoofdstuk gaan wij in op de achtergrond en het doel van het onderzoek.  

3.1 ACHTERGROND EN AANLEIDING 

MANDAAT 

Mandaat is een veelvuldig in de bestuurspraktijk voorkomende 

vertegenwoordigingsfiguur, geregeld in hoofdstuk 10 van de Algemene wet 

bestuursrecht. Op basis van mandaat kan een ambtenaar een bevoegdheid uitoefenen 

in naam van een bestuursorgaan. Het bestuursorgaan blijft verantwoordelijk voor de 

uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. Mandaat maakt een efficiënte 

bedrijfsvoering mogelijk in grote overheidsorganisaties, doordat een ambtenaar veel 

en vlot beslissingen kan nemen namens het bestuursorgaan.  

 

Ook binnen het Openbaar Ministerie worden bevoegdheden uitgeoefend in mandaat. 

Op grond van artikel 126 Wet RO (en het daarbij behorende Besluit van 11 mei 1999) 

kunnen bij het parket werkzame (niet rechterlijke) ambtenaren strafvorderlijke 

bevoegdheden uitoefenen die de wet toekent aan de officier van justitie en de 

advocaat-generaal. De bevoegdheden worden uitgeoefend in naam van en onder 

verantwoordelijkheid van bovengenoemden. Het gaat in het bijzonder om het nemen 

van strafvorderlijke beslissingen door medewerkers van het parket in naam van de 

officier van justitie, niet om de daarmee samenhangende voorbereidende of 

uitvoerende werkzaamheden. Het hoofd van het parket moet er mee instemmen.  

JURIDISCH KADER  

Voor mandaat is een specifieke regeling opgenomen in de Wet RO. De regeling is 

gebaseerd op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht. Hoofdregel van artikel 

126 Wet RO is dat mandaat is toegestaan tenzij bijzondere redenen zich daartegen 

verzetten. Daarvan is in elk geval sprake als de regeling waar de bevoegdheid op is 

gebaseerd of de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet. In bovengenoemd 

artikel worden twee gevallen genoemd waarin mandaat in elk geval niet mogelijk is, te 

weten optreden ter terechtzitting en het toepassen van dwangmiddelen als bedoeld in 

het Wetboek van Strafvordering (Titel IV, Boek 1). Mandaat van die bevoegdheden zou 

afbreuk doen aan het gezag van het Openbaar Ministerie, aldus de Memorie van 

Toelichting bij de wijziging van de Wet RO3. In de genoemde gevallen is immers sprake 

van een bijzondere relatie tussen staande en zittende magistratuur en heeft de 

bevoegdheid een ingrijpend karakter. Daarnaast staan in het Besluit reorganisatie 

openbaar ministerie en instelling landelijk parket4 specifieke bevoegdheden opgesomd 

                                                                 
3  Vgl. de Memorie van Toelichting, TK 1996-1997, 25 392, 3.  
4  Stb. 1999, 197. 
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die, in het licht van bovengenoemd criterium, niet mogen worden gemandateerd. 

Voorts dienen de gemandateerde bevoegdheden altijd te worden uitgeoefend in 

overeenstemming met de wet en algemene rechtsbeginselen.  

 

Uit bovenstaande regelgeving en de toelichting daarop, jurisprudentie van de Hoge 

Raad5 en een uitspraak van de Nationale Ombudsman6 komt naar voren dat de officier 

van justitie of de advocaat-generaal moet toezien op de uitoefening van zijn 

(gemandateerde) bevoegdheden. Ook moet hij heldere en concrete instructies of 

richtlijnen geven voor de uitvoering van het mandaat en die algemeen bekend maken 

en moet het mandaatbesluit met de instructies op schrift zijn gesteld.  

MANDAAT IN DE PRAKTIJK BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE? 

Mandaat is dus geen vanzelfsprekendheid. De mandaatregeling moet, met 

bijbehorende instructies, op schrift zijn gesteld en er moet toezicht worden 

uitgeoefend op de naleving daarvan.  

 

De vraag is hoe aan mandaat vorm en inhoud is gegeven binnen het Openbaar 

Ministerie. In hoeverre is een en ander formeel geregeld en houdt men zich aan de 

regeling en instructies? Wie houdt toezicht en in welke mate? En meer in het 

algemeen: is mandaat een hulpmiddel voor efficiënte bedrijfsvoering of een knellend 

keurslijf? Kan men uit de voeten met de modelregeling en het huidige wettelijke 

regiem of moeten die worden aangepast?  

 

Deze vragen zijn pregnanter geworden nu het Openbaar Ministerie aan de vooravond 

staat van de invoering van de Wet OM-afdoening7 waarbij aan de officier van justitie 

een buitengerechtelijke en zelfstandige sanctiebevoegdheid (de zgn. strafbeschikking, 

in de regel een geldboete) wordt toegekend voor overtredingen en misdrijven waarop 

een gevangenisstraf staat van maximaal zes jaar. Het voornemen bestaat de 

uitoefening van deze bevoegdheid, althans voor een deel, te mandateren aan 

medewerkers werkzaam bij het parket.  

3.2 DOELSTELLING ONDERZOEK 

Gelet op het bovenstaande, heeft het onderzoek tot doel een feitelijk beeld te schetsen 

van de inhoud van de regelingen en werking in de praktijk van mandaat bij het 

Openbaar Ministerie. 

Op basis van de uitkomst van het onderzoek kan worden bezien in hoeverre de huidige 

praktijk voldoet of dat er (feitelijke of wettelijke) aanpassingen moeten worden 

doorgevoerd. Daarnaast kan de uitkomst van het onderzoek inzicht bieden in de vraag 

of de wijze waarop binnen het Openbaar Ministerie vorm en inhoud wordt gegeven 

aan mandaat een goede basis biedt voor een adequate uitvoering van de Wet OM-

afdoening.  

                                                                 
5  Onder meer NJ 1998, 49; NJ 2000, 423; NJ 2001, 336; NJ 2002, 271 en 272; NJ 2003, 295 en NJ 2004, 661.  
6  NO 2001/209.  
7  Stb. 2006, 330.  
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4 OPZET EN UITVOERING ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk gaan wij in op de centrale onderzoeksvraag en daarmee 

samenhangende deelvragen. Vervolgens zetten wij uiteen hoe wij het onderzoek 
hebben uitgevoerd.  

4.1 CENTRALE VRAAGSTELLING EN DEELVRAGEN  

De centrale vraag van het onderzoek luidt als volgt.  

Hoe wordt binnen het Openbaar Ministerie vorm en inhoud gegeven aan mandaat, zowel 

in formele als in praktische zin? 

Het onderzoek is te kwalificeren als beschrijvend. Het onderzoek beperkt zich tot 
strafvorderlijke beslissingen van de officier van justitie en de advocaat-generaal. 

Waar daar aanleiding toe bestaat, zetten wij de praktijk af tegen de inhoud van artikel 

126 Wet RO en het Besluit reorganisatie Openbaar Ministerie en instelling Landelijk 
Parket en daarmee samenhangende jurisprudentie.  

De vraagstelling is uitgewerkt in een tiental deelvragen.  

1. In hoeverre kent men binnen het parket een mandaatregeling of -besluit? 

2. Wat is de inhoud van de mandaatregeling, welke bevoegdheden zijn 

gemandateerd? In hoeverre is die bekend en houdt men zich daar aan? In hoeverre 

is de inhoud in overeenstemming met regelgeving en jurisprudentie? 

3. Wat is de reikwijdte van de mandaatregeling (idzv de gemandateerden)? 

4. Wat is het functietype en opleidingsniveau van de gemandateerden? 

5. Wat is de vorm van de mandaatregeling en is die ondertekend? 

6. In hoeverre is de mandaatregeling onderbouwd? 

7. In hoeverre zijn er nadere voorwaarden (uitzonderingen) opgesteld? Hoe bekend is 
men daarmee en in hoeverre houdt men zich daar aan? 

8. In hoeverre houdt men toezicht op de naleving van de mandaatregeling? 

9. In hoeverre doen zich knelpunten voor? 
10. In hoeverre is er aanleiding tot herziening van regelgeving en/of 

mandaatregelingen? 

4.2 UITVOERING ONDERZOEK  

Wij hebben de volgende werkzaamheden (onderzoeksmethoden) uitgevoerd om 

bovengenoemde vragen te beantwoorden: een analyse van mandaatregelingen, het 

uitzetten van een enquête en het voeren van vraaggesprekken. De mandaatregelingen 

hebben betrekking op de formele invulling van mandaat. De enquête is afgenomen 

onder de mandaatverleners en de vraaggesprekken zijn gevoerd met de 

gemandateerden. Aansluitend is gesproken met de parketleiding als 

‘systeemverantwoordelijke’ voor mandaat. Aldus hebben wij de materie belicht vanuit 

drie verschillende invalshoeken. 
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COMPLICATIE 

Op basis van art. 126 Wet RO is de officier van justitie of de advocaat-generaal de 

mandaatverlener, beslissingen worden in zijn naam en onder zijn verantwoordelijkheid 

genomen. De organisatie en taakverdeling binnen het Openbaar Ministerie is echter 

van dien aard dat de functie officier van justitie of advocaat-generaal niet door een en 

dezelfde persoon wordt vervuld. In de praktijk zijn dit meerdere en wisselende 

personen, afhankelijk van taakverdeling en werkroosters. Er is dus niet een functionaris 

die mandaat verleent en die kan toezien op de naleving van het mandaat. De 

individuele officier van justitie of advocaat-generaal kan zijn verantwoordelijkheid in 

de praktijk dus niet waarmaken. Om deze reden hebben wij de verantwoordelijkheid 

voor mandaat en het toezicht daarop toegerekend aan de parketleiding als 

‘systeemverantwoordelijke’.  

 

4.2.1 Analyse mandaatregelingen 

Om te beginnen hebben wij de beschikbare mandaatregelingen opgevraagd en 

geanalyseerd in het licht van bovenstaande vragen. Het ging in dit stadium vooral om 

de juridische dimensie van mandaat. Hiertoe hebben wij in overleg met de 

begeleidingscommissie acht organisaties geselecteerd. Deze selectie vormt in onze 

ogen een getrouwe afspiegeling van de organisatie van het Openbaar Ministerie omdat 

die kleine, middelgrote en grote parketten omvat evenals een aantal bijzondere 

onderdelen van het Openbaar Ministerie.  

 

1. Arrondissementsparketten Assen, Roermond, Rotterdam en Utrecht; 

2. Ressortsparket Amsterdam; 

3. Het Functioneel Parket (FP); 

4. De Centrale Verwerkingseenheid van het Openbaar Ministerie (CVOM); 

5. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).  

 

Van het ressortsparket Amsterdam is geen mandaatregeling ontvangen, omdat die 

organisatie zo´n regeling niet kent. De overige gegevens zijn per organisatie verwerkt 

aan de hand van negen aan de onderzoeksvragen ontleende criteria (zie bijlage 1). De 

uitkomst van de analyse is mede gebruikt als basis voor de enquête en de 

vraaggesprekken. Tevens zijn in deze fase ter oriëntatie beleidsstukken van het Parket-

Generaal bestudeerd.  

 
4.2.2 Enquête  

Vervolgens hebben wij de officieren van justitie en de advocaten-generaal werkzaam 

bij bovenstaande organisaties gevraagd een enquête in te vullen. Zij zijn immers de 

functionarissen in wier naam strafvorderlijke beslissingen worden genomen door de 

parketmedewerkers.  

De vragen in de enquête hebben hoofdzakelijk betrekking op hun bekendheid met de 

mandaatregeling en de wijze waarop zij daar mee omgaan, in het bijzonder daarop 

toezicht wordt gehouden. Voor een overzicht van de enquêtevragen zij verwezen naar 

bijlage 3.  
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De respons is in onderstaande tabel weergegeven.  

Parket Aantal ontvangen 

enquêtes 

Percentage (ontvangen 

enquêtes) 

Totaal aantal 

AG/OVJ werkzaam 

binnen parket 

Amsterdam 1 2 16 

Assen 6 11 12 

Functioneel parket 16 30 45 

Utrecht 11 21 25 

Roermond 10 19 18 

Rotterdam 9 17 45 

Totaal  53 100 161 

 

De enquête is niet uitgezet onder het CJIB omdat daar geen officieren van justitie 

werkzaam zijn. De enquête is evenmin uitgezet bij het CVOM omdat daar maar een 

officier van justitie werkzaam is die tevens directeur is.  

De opbrengst van de analyse van de mandaatregelingen en de enquête is besproken 

met de begeleidingscommissie.  

4.2.3 Vraaggesprekken 

Tot slot hebben wij twaalf vraaggesprekken gevoerd, in groepsverband met 

(politie)parketsecretarissen en administratief juridisch medewerkers en individueel 

met de parketleiding (plv)hoofdofficier samen met een vertegenwoordiger van het 

stafbureau) van eerdergenoemde organisaties. Voor een overzicht van de 

respondenten verwijzen wij naar bijlage 4.  

In de gesprekken met de parketmedewerkers zijn wij ingegaan op de wijze waarop zij 

invulling geven aan mandaat en hoe zij het toezicht ervaren. In de gesprekken met de 

parketleiding hebben wij in het bijzonder stilgestaan bij hun 

systeemverantwoordelijkheid voor mandaat en mandaat als managementinstrument 

(de bedrijfsvoeringdimensie van mandaat).  

De vraaggesprekken zijn gevoerd aan de hand van een van te voren toegezonden 

leidraad (zie bijlage 5). In overleg met de begeleidingscommissie zijn geen 

vraaggesprekken gevoerd met het CJIB omdat binnen die organisatie slechts bij 

uitzondering in mandaat wordt gewerkt.  

4.3 BEGELEIDINGSCOMMISSIE  

Ter begeleiding van het onderzoek is een commissie in het leven geroepen met 

vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie, 

wetenschap en advocatuur. Voor de samenstelling van de commissie zij verwezen naar 

bijlage 6.  

Er zijn drie besprekingen gevoerd met de begeleidingscommissie. Bij de start van het 

onderzoek, na afronding van de analyse van de mandaatregelingen en enquête en ter 

gelegenheid van het conceptrapport.  
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5 BEVINDINGEN 

In dit hoofdstuk geven wij onze bevindingen weer. In de eerste plaats gaan wij in op de 

meer formele vormgeving van mandaat binnen de onderzochte organisaties en in de 

tweede plaats op de feitelijke toepassing van mandaat binnen die organisaties.  

5.1 DE VORMGEVING VAN MANDAAT  

In deze paragraaf schetsen wij een beeld van de formele vormgeving van mandaat, 

gebaseerd op een analyse van de beschikbare mandaatregelingen. Wij hebben van 

zeven organisaties een of meer mandaatregelingen ontvangen: van de 

arrondissementsparketten Assen, Roermond, Rotterdam en Utrecht, het Functioneel 

Parket, het CVOM en het CJIB (vgl. par. 4.2.1). In bijlage 1 is een gedetailleerd overzicht 

opgenomen van de mandaatregelingen, waarnaar kortheidshalve zij verwezen. In het 

onderstaande worden de mandaatregelingen beschreven op een negental punten, die 

zijn ontleend aan de onderzoeksvragen.  

BESTAAN MANDAATREGELING 

Nagenoeg alle onderzochte organisaties beschikken over een of meer 

mandaatregelingen. Deze zijn op schrift gesteld en ondertekend door de hoofdofficier 

van justitie. De regelingen dateren uit de periode van 2003 tot 2007.  

 

Het ressortsparket Amsterdam beschikt niet over een mandaatregeling, omdat de daar 

werkzame medewerkers niet in mandaat werken. Advocaten-generaal nemen 

nauwelijks zelfstandig strafvorderlijke beslissingen en waar dat wel het geval is, 

bijvoorbeeld in de sfeer van beslag of executie, doen zij dat zelf. Advocaten-generaal 

werken wel nauw samen in teams met secretarissen, maar voeren daarbij zelf de regie 

gelet op het type zaken. Er bestaat ook geen noodzaak tot het werken in mandaat gelet 

op de aard (complex, maatwerk) en omvang van het zaaksaanbod.  

 

Sommige parketten hebben ook specifieke mandaatregelingen in het leven geroepen 

voor bijzondere bevoegdheden, zoals deelname aan Justitieel Casusoverleg, het 

bestemmen van in beslag genomen wapens voor educatieve doeleinden of 

ondersteuning van de Criminele Inlichtingen Eenheid-officier (CIE-officier).  

 

Bij besluit van de minister van Justitie8 zijn aan het CVOM specifieke taken toegekend, 

te weten de behandeling van bezwaren en beroepen in het kader van de Wet 

administratiefrechtelijke handhaving van verkeersvoorschriften (WAHV), waaronder 

het optreden ter zitting en het behandelen van zaken op basis van artikel 30 Wet 

aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) (onverzekerd rijden) en artikel 8 

Wegenverkeerswet (WVW) (rijden onder invloed). 

                                                                 
8  Aanvullend besluit bij de Organisatieregeling dienstonderdelen OM van 26 augustus 2005, Stcrt 2005, 174.  
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De hoofdofficieren van justitie hebben de directeur CVOM, tevens officier van justitie, 

voor de uitvoering van deze taken gemandateerd. De directeur heeft op zijn beurt 

medewerkers binnen zijn organisatie (door- of onder)gemandateerd. Het Besluit 

instelling CJIB9 vormt de grondslag voor het per algemene maatregel van bestuur aan 

het CJIB toe te kennen taken. Het CJIB kent slechts twee specifieke mandaatregelingen 

(zie hierna).  

VORM MANDAATREGELING 

De mandaatregelingen zijn gegoten in de vorm van een schriftelijk besluit van de 

(plv)hoofdofficier van justitie.  

 

In een geval is de mandaatregeling gegoten in de vorm van een niet ondertekend 

overzicht met een matrix van bevoegdheden en functionarissen en een bijbehorend 

overzicht van functieprofielen. De mandaatbesluiten van het CJIB zijn ondertekend 

door de hoofdofficier van justitie te Leeuwarden respectievelijk de officier van justitie, 

landelijk coördinator verkeershandhaving. Het (onder)mandaatbesluit van het CVOM is 

ondertekend door de directeur.  

GEMANDATEERDE BEVOEGDHEDEN 

De gemandateerde bevoegdheden hebben betrekking op de meest voorkomende 

strafvorderlijke beslissingen en daarmee samenhangende administratieve 

werkzaamheden. Daarbij is een onderscheid gemaakt in type zaak (kanton-, WAHV-, 

misdrijfzaken zonder voorlopige hechtenis) en functionaris of schaalniveau 

(parketsecretaris en administratief juridisch medewerker), in die zin dat beslissingen in 

zwaardere zaken zijn gemandateerd aan een hoger gekwalificeerde functionaris. De 

mandatering van bevoegdheden binnen de parketten is min of meer vergelijkbaar. 

Voor een gedetailleerd overzicht zij verwezen naar bijlage 1.  

 

Sommige parketten kennen daarnaast specifieke mandaatbesluiten voor bijzondere 

bevoegdheden. Verder hebben de mandaatbesluiten van het CJIB betrekking op het 

intrekken van dwangbevelen, incasso en daarmee samenhangende werkzaamheden 

respectievelijk het verzenden van transactievoorstellen voor specifieke 

snelheidsovertredingen en daarmee samenhangende werkzaamheden. Het 

mandaatbesluit van het CVOM heeft betrekking op het nemen van specifieke 

afdoeningsbeslissingen in het kader van de WVW en de WAM en de afdoening van 

beroepschriften in het kader van de WAHV.  

GEMANDATEERDE AMBTENAAR EN FUNCTIETYPE 

De mandaatregelingen maken over het algemeen een onderscheid in type functionaris: 

politieparketsecretaris, parketsecretaris en administratief juridisch medewerker.  

 

In een aantal gevallen kent elk functietype een eigen mandaatbesluit. In sommige 

gevallen is aan het besluit een namenlijst gehecht van werknemers die in de 

desbetreffende functie zijn aangesteld en in een enkel geval een overzicht van 

functieprofielen. Een aantal parketten heeft een of meer mandaatbesluiten op naam 

                                                                 
9  Besluit van 7 juli 1994, Stb. 1994, 408. 
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gesteld, meestal betreft het dan de specifieke mandaatbesluiten. In een geval is het 

algemene mandaatbesluit op naam gesteld. De mandaatbesluiten van het CJIB zijn 

gericht tot de directeur. De (onder)mandaatbesluit van het CVOM heeft betrekking op 

een zevental functietypen. Een lijst met desbetreffende werknemers maakt als bijlage 

deel uit van het besluit.  

 

De mandaatregelingen geven geen informatie over het opleidingsniveau van de 

gemandateerde.  

ONDERBOUWING MANDAAT 

Op twee gevallen na, zijn de mandaatregelingen niet onderbouwd. In het eerste geval 

betreft het een gedetailleerde uitwerking van het mandaatbesluit, waaronder de 

voorwaarden en uitzonderingen. In het tweede geval maakt het mandaatbesluit deel 

uit van een gedetailleerd handboek Bedrijfsvoering. 

BESTAAN VOORWAARDEN, RICHTLIJNEN OF INSTRUCTIES 

De mandaatregelingen geven aan in welke gevallen de voorgenomen beslissing vooraf 

moet worden voorgelegd aan de officier van justitie en welke gevallen zijn 

uitgezonderd van het mandaat. In het eerste geval wordt wat betreft de voorwaarden 

een onderscheid gemaakt tussen sepotbeslissingen en transactievoorstellen. De 

voorwaarden en uitzonderingen gelden over het algemeen voor zaken die qua aard, 

omvang of mogelijke impact afwijken van hetgeen gebruikelijk is. De regeling van de 

voorwaarden en uitzonderingen binnen de parketten is min of meer vergelijkbaar. Voor 

een gedetailleerd overzicht zij verwezen naar bijlage 1.  

 

In een geval is de categorie zaken waarover vooraf overleg moet worden gevoerd 

ruimer. Het betreft ook zaken die bij de andere parketten deel uitmaken van de 

categorie uitgezonderde zaken. In een ander geval ontbreekt de categorie zaken 

waarover vooraf overleg moet worden gevoerd. In weer een ander geval zijn 

aanvullende beheersmatige voorschriften opgenomen in het mandaatbesluit en zijn de 

voorwaarden en uitzonderingen (impliciet) opgenomen in de toelichting. De specifieke 

mandaatbesluiten voor de uitvoering van bijzondere bevoegdheden kennen vaak ook 

specifieke voorschriften tot overleg met de officier van justitie. In het geval van het CJIB 

is aan het mandaatbesluit voor het verzenden van transactievoorstellen een bijlage 

toegevoegd met mogelijke sepotgronden en -codes. Het (onder)mandaatbesluit van 

het CVOM kent geen voorwaarden en uitzonderingen, gelet op het type werk: de 

beslissingsvrijheid is zeer beperkt. Bovendien zijn de medewerkers in het 

geautomatiseerde zaakafhandelingssysteem COMPAS slechts geautoriseerd voor het 

nemen van de beslissingen die samenhangen met hun functie. 

OVEREENSTEMMING MET MODELREGELING PARKET-GENERAAL 

Bij brief van het College van procureurs-generaal van 19 augustus 2002 is de hoofden 

van de parketten een modelregeling aangeboden met een toelichting (zie bijlage 2). De 

meeste mandaatregelingen blijken in grote lijnen op deze leest geschoeid. Zo zijn de 

regelingen gegoten in de vorm van een schriftelijk besluit en ondertekend door de 

parketleiding. Er wordt een systeem gehanteerd waarbij onderscheid wordt gemaakt in 

type zaken en type functionarissen waarbij bevoegdheden in zwaardere zaken zijn 
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gemandateerd aan hoger gekwalificeerde functionarissen. Ook zijn er voorwaarden 

gesteld en uitzonderingen gecreëerd. De modelregeling is minder relevant voor het 

CJIB en het CVOM.  

 

De volgende afwijkingen van de modelregeling vallen op. In een geval is het 

mandaatbesluit in een afwijkende vorm gegoten: een (niet ondertekende) matrix van 

bevoegdheden en functionarissen en een bijbehorend overzicht van functieprofielen, 

waarbij de voorwaarden en uitzonderingen in een voetnoot zijn opgenomen. In een 

ander geval bevat het mandaatbesluit vooral beheersmatige voorwaarden en zijn de 

inhoudelijke voorwaarden en uitzonderingen (impliciet) opgenomen in de toelichting 

en in weer een ander geval is geen categorie zaken opgenomen waarover overleg moet 

worden gevoerd.  

 

Verder wijkt in een geval de uitzonderingsregeling in het mandaatbesluit af van de 

modelregeling: de categorie zaken die op basis van de modelregeling is uitgezonderd 

van mandaat, maakt in dit geval deel uit van de categorie zaken waarover overleg moet 

worden gevoerd. Ook is in een aantal gevallen het mandaatbesluit op naam gesteld in 

plaats van op functionaris (zoals gebruikelijk in de bestuursrechtelijke praktijk). Tot slot 

is in een geval een specifiek mandaatbesluit genomen voor inbeslagneming, terwijl 

beslag ook deel uitmaakt van het algemene mandaatbesluit van die organisatie.  

OVEREENSTEMMING MET WETGEVING EN JURISPRUDENTIE  

Het gaat in dit geval om artikel 126 Wet RO en de bij behorende algemene maatregelen 

van bestuur en daarmee samenhangende jurisprudentie10.  

 

De mandaatregelingen zijn doorgaans op schrift gesteld en ondertekend door de 

(plv)hoofdofficier van justitie. Ook maken instructies deel uit van de mandaatregeling. 

Uit de mandaatregelingen wordt niet altijd duidelijk in hoeverre ze algemeen zijn 

bekendgemaakt en in een enkel geval of en wanneer ze in werking zijn getreden. De 

mandaatregelingen zijn niet gepubliceerd in de Staatscourant en in een enkel geval 

ontbreekt een datum van inwerkingtreding (zoals voorgeschreven in de algemene 

bestuursrechtelijke regels dienaangaande).  

 

In een drietal gevallen bevat de mandaatregeling bevoegdheden die naar onze indruk 

niet aanmerking komen voor mandaatverlening door hun aard of de regeling waarop 

zij steunen. Zo bevatten meerdere mandaatregelingen de bevoegdheid tot het nemen 

van een beslissing met betrekking tot in beslag genomen voorwerpen, een en ander 

conform de modelregeling. Dit is in onze ogen een dwangmiddel in de zin van Titel IV, 

Boek 1 van het Wetboek van Strafvordering, dat op grond van art. 126 Wet RO is 

uitgezonderd van mandaat. Daarnaast bevat een mandaatregeling de bevoegdheid tot 

het nemen van een beslissing omtrent inhouding of teruggave van een rijbewijs. Uit 

jurisprudentie leiden wij af dat deze bevoegdheid niet in aanmerking komt voor 

mandaat11. Verder bevat een mandaatregeling de bevoegdheid tot het nemen van een 

                                                                 
10  Vgl. noot 5.  
11  HR 23 september 2003, Nieuwsbrief Sr 2003, 349 (LJN-nummer AG3621) en Rb Utrecht 5 oktober 1995, 

NJ 1996, 47.  
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beslissing tot omzetting van een alternatieve sanctie in een vrijheidsstraf en van een 

taakstraf in een vrijheidsstraf. Dit zijn in onze ogen (ingrijpende) bevoegdheden die 

naar hun aard zijn voorbehouden aan de officier van justitie.  

5.2 DE TOEPASSING VAN MANDAAT  

In deze paragraaf schetsen wij een beeld van de praktijk van de mandaatregelingen. Dit 

beeld is gebaseerd op de enquête en de interviews. Wij hebben 53 enquêtes retour 

ontvangen van officieren van justitie (vgl. par. 4.2.2). Wij hebben twaalf 

vraaggesprekken gevoerd, met (politie)parketsecretarissen en administratief juridisch 

medewerkers en met de parketleiding (vgl. par. 4.2.3).  

BEKENDHEID MET MANDAATREGELING  

De officieren van justitie die de enquête hebben ingevuld zijn over het algemeen 

bekend met het bestaan van de mandaatregeling. De precieze inhoud daarvan is hen 

minder goed bekend. Bijna alle geënquêteerden (94%) geven aan dat er een 

mandaatregeling bestaat binnen het parket waar zij werkzaam zijn. De meerderheid 

(63%) is globaal op de hoogte van de inhoud van die regeling, slechts 26% is in detail 

bekend met de mandaatregeling. De van de mandaatregeling deel uitmakende 

instructies zijn daarentegen veel minder bekend. De meeste geënquêteerden (69%) 

blijken niet op de hoogte te zijn van de voorwaarden en uitzonderingen die deel 

uitmaken van de mandaatregelingen.  

 

De regeling wordt kennelijk niet actief gepropageerd vanuit de parketleiding of 

anderszins. De meerderheid van de geënquêteerden (40%) is zelf achter de regeling aan 

gegaan en heeft uitgezocht hoe mandaat is geregeld (waaronder de instructies). Of zij 

hebben zich al doende in de mandaatregeling verdiept. Slechts 25% is daarvan op de 

hoogte gesteld door de parketleiding.  

 

Ook uit de vraaggesprekken blijkt dat de mandaatregeling als zodanig niet erg sterk 

leeft binnen de parketten. Het is ingesleten in de dagelijkse praktijk. Men ziet het 

vooral als een onlosmakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Men zoekt de regeling 

wel op als het nodig mocht zijn, is veeleer de houding. In de dagelijkse praktijk wordt 

het feitelijke takenpakket, de functiebeschrijving en de beschrijving van de 

bedrijfsprocessen, waaronder de competentie- en parafentabellen, als een belangrijker 

criterium ervaren voor de uitvoering van werkzaamheden.  

 

Ook bij de parketsecretarissen en administratief juridisch medewerkers leeft de 

mandaatregeling als zodanig niet sterk. Wel zijn zij zich er van bewust te beslissen in 

naam van de officier van justitie. Op sommige parketten hebben zij een namenlijst 

getekend waarmee de rechtbank is geïnformeerd over het mandaat. De voorwaarden 

die deel uitmaken van de mandaatregeling zijn vaak impliciet bij hen bekend, op basis 

van hun praktijkervaring. De politieparketsecretarissen zijn vaak wel inhoudelijk goed 

op de hoogte van de regeling, mede door de ophef die in het verleden is ontstaan toen 

uit jurisprudentie duidelijk werd dat mandaat niet altijd deugdelijk was geregeld.  
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Lang niet alle parketsecretarissen beschikken over de mandaatregeling, wel beschikken 

zij over hun functiebeschrijving en een beschrijving van het daarbij behorend 

takenpakket. Voor een aantal van hen vormde dit onderzoek aanleiding de eigen 

mandaatregeling eens op te vragen en te bestuderen. Hun manier van werken bleek 

overigens naar eigen zeggen niet af te wijken van de mandaatregeling.  

DOEL MANDAATREGELING 

Uit de vraaggesprekken blijkt dat de voornaamste reden om beslissingsbevoegdheden 

van de officier van justitie te mandateren in de sfeer ligt van een efficiënte 

bedrijfsvoering. Gelet op het huidige hoge aanbod aan zaken en gezien het huidige 

organisatiemodel van het Openbaar Ministerie kan een officier van justitie simpelweg 

niet alle bevoegdheden zelf uitoefenen.  

 

Het huidige organisatiemodel van het Openbaar Ministerie wordt gekenmerkt door 

differentiatie en specialisatie in de afdoening van zaken. Daarbij is gekozen voor een 

systeem waarbij complexe- of maatwerkzaken worden afgedaan door hoger 

gekwalificeerde officieren van justitie (en advocaten-generaal) en standaard- of 

bulkzaken die grotendeels buitengerechtelijk worden afgedaan door minder hoog 

gekwalificeerde (politie)parketsecretarissen en administratief-juridisch medewerkers. 

Daarnaast kunnen op deze wijze de personeelskosten evenwichtig worden gespreid. 

Met behulp van mandaat kunnen werkzaamheden immers ‘zo laag mogelijk in de 

organisatie worden gelegd’. Mandaat maakt het mede mogelijk op basis van dit 

organisatiemodel te werken. Het maakt het ook eenvoudiger zonodig zaken snel af te 

doen op een locatie buiten het parket.  

 

Tot slot geeft een aantal respondenten aan dat een bijkomend voordeel van de 

mandaatregeling is dat het takenpakket van de secretaris daardoor aantrekkelijker is 

geworden en een zeker groeiperspectief biedt.  

BEHEER MANDAATREGELING 

De mandaatregeling wordt doorgaans bijgehouden door een beleidsmedewerker die 

deel uitmaakt van de staf van de parketleiding. De parketleiding stelt de regeling vast.  

 

In veel gevallen heeft men om praktische redenen het model van het Parket-Generaal 

overgenomen. Waar men daarvan is afgeweken is dat om praktische redenen of in 

verband met een historisch gegroeide praktijk.  

 

De parketleiding heeft de mandaatregeling niet bekendgemaakt of actief verspreid 

binnen de organisatie, zo blijkt uit de vraaggesprekken. Vaak staat de regeling wel op 

het interne netwerk. Ook komt de regeling bij sommige parketten aan de orde bij het 

inwerken en interne opleidingen. Uit de vraaggesprekken blijkt dat er, naast de eisen12 

die gelden voor het werken als politieparketsecretaris, geen bijzondere 

(opleidings)eisen worden gesteld aan het werken in mandaat als zodanig. De 

medewerkers moeten aan de gebruikelijke opleidings- en functie-eisen voldoen die 

samenhangen met het uitoefenen met een bepaalde functie. Aan de functie is een 

bepaald takenpakket gekoppeld dat in mandaat wordt uitgeoefend.  

                                                                 
12  Vgl. brief minister van Justitie, 31 mei 1999, kenmerk 767260/99/6, mandaat aan politieparketsecretaris. 
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Een deel van de respondenten gaf tijdens het vraaggesprek aan, in het onderzoek 

aanleiding te zien de mandaatregeling nog weer eens tegen het licht te houden en 

onder de aandacht van de medewerkers te willen brengen. Ook de parketmedewerkers 

gaven aan dat meer expliciet aandacht zou kunnen worden besteed aan de 

mandaatregeling.  

REIKWIJDTE MANDAAT  

Bij een parket is sprake van mandaat aan niet bij het parket werkzame ambtenaren. 

Voor het overige is dat niet het geval, zo blijkt uit de vraaggesprekken. Naar eigen 

zeggen worden evenmin vervolgingsbeslissingen genomen door parketmedewerkers 

zonder dat er sprake is van mandaat.  

OVERLEG OVER ZAKEN IN MANDAAT 

Er is wel overleg over de uitvoering van zaken die vallen binnen de mandaatregeling, zij 

het niet geïnstitutionaliseerd. Meer dan de helft van degenen die de enquête hebben 

ingevuld (52%) voert incidenteel tot regelmatig overleg met de gemandateerde over de 

uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden. Meestal vindt dit overleg plaats naar 

aanleiding van een concrete zaak (85%) en in mindere mate in het reguliere 

werkoverleg (38%) of in een functioneringsgesprek (19%), zo blijkt uit de enquête13.  

 

Uit de vraaggesprekken blijkt dat de (politie)parketsecretarissen en officieren van 

justitie vaak nauw samenwerken (in een team) bij de afhandeling van de zogenoemde 

maatwerkzaken. Overleg over de afdoening van een zaak en (de grenzen van) het 

mandaat verloopt dan op een natuurlijke wijze. De (politie)parketsecretarissen en 

administratief juridisch medewerkers werken zelfstandig aan de afdoening van 

standaardzaken. Zij plegen dan eerst onderling of met een leidinggevende overleg en in 

een later stadium met een officier van justitie.  

 

Het blijkt dat de (politie)parketsecretarissen en administratief juridisch medewerkers 

in de praktijk zelf (afwijkende) zaken aandragen voor overleg. Zij doen dit uit eigen 

beweging en op basis van hun praktijkervaring en intuïtie, niet omdat zij de 

mandaatregeling daar expliciet op hebben nageslagen. De parketleiding verwacht dit 

ook van hen. De parketmedewerkers ervaren dit niet als problematisch, vaak hebben zij 

al doende geleerd welke zaken voorgelegd dienen te worden. De officieren van justitie 

zijn hiertoe vrijwel altijd direct beschikbaar. De secretarissen geven aan dat zij, meer 

dan in het verleden, hun vervolgingsbeslissingen goed moeten documenteren in het 

dossier.  

TOEZICHT OP DE MANDAATREGELING 

Het toezicht op de naleving van de mandaatregeling en het bewaken van de grenzen 

ervan is minder vanzelfsprekend en evenmin geïnstitutionaliseerd. Slechts een kleine 

groep geënquêteerden (33%) houdt incidenteel tot regelmatig toezicht op de naleving 

van de mandaatregeling als zodanig. Dit toezicht krijgt veelal gestalte naar aanleiding 

van een concrete zaak (88%) en in mindere mate in het reguliere werkoverleg (23%) of 

in een functioneringsgesprek (30%)14. De ondervraagde officieren van justitie blijken er 

                                                                 
13  Bij deze enquêtevraag konden meerdere antwoorden tegelijkertijd worden ingevuld.  
14  Zie noot 11. 
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op te vertrouwen dat de parketleiding (waaronder de teamleiders) toezicht houdt op de 

naleving van de mandaatregeling. Ook uit de vraaggesprekken blijkt dat er binnen de 

parketten geen specifieke controle is op de naleving van de mandaatregeling als 

zodanig. Ook de parketmedewerkers geven aan geen toezicht te ondervinden op dit 

punt.  

 

Wel is er toezicht in algemene zin op de (juridische) kwaliteit en de administratieve 

organisatie, waarin de naleving van de mandaatregeling ook aan de orde komt. Zo 

controleert de officier van justitie de dagvaardingen en het dossier voorafgaand aan de 

zitting en steekproefsgewijs de sepotbeslissingen achteraf. Ook worden 

steekproefsgewijs zaken integraal gecontroleerd op juridische kwaliteit en worden 

zittingen achteraf geëvalueerd of in het werkoverleg besproken. Alleen op de 

transactievoorstellen ontbreekt een controle. Overigens voert ook het Parket-Generaal 

jaarlijks algemene audits uit. Verder dwingt het gebruik van het systeem BOS/POLARIS 

een zekere uniformiteit af. Naar eigen zeggen heeft de parketleiding geen klachten of 

andere signalen ontvangen van de rechtbank of de plaatselijke advocatuur dat de 

mandaatregeling niet zou worden nageleefd. In een enkel geval informeert een rechter 

nog wel eens naar de status van een handtekening onder een dagvaarding, meestal 

kan die vraag tot tevredenheid van de rechter worden beantwoord.  

 

De respondenten erkennen desgevraagd dat het risico bestaat dat de grenzen van het 

mandaat ongemerkt worden overschreden omdat de regeling niet expliciet leeft of te 

mechanisch wordt toegepast. Zij wijzen in dit verband op bovengenoemde 

organisatorische voorzieningen om misstappen te voorkomen. Als het dan toch fout 

mocht gaan, moet dit in hun ogen worden aanvaard als een aanvaardbaar risico dat 

samenhangt met de verwerking van grote hoeveelheden zaken. In de praktijk komt dit 

nauwelijks voor, aldus de respondenten.  

UITVOERBAARHEID MANDAATREGELING  

De mandaatregeling levert geen problemen op. Integendeel, maar liefst 71% van de 

geënquêteerden vindt de mandaatregeling helder. Een klein percentage bepleit de 

systematiek van de regeling te verhelderen. Er doen zich bij de uitvoering daarvan niet 

tot nauwelijks problemen voor (83%). Enkelen pleiten ervoor de bekendheid van de 

mandaatregeling te verbeteren. Herziening is dan ook niet nodig (aldus 76% van de 

geënquêteerde officieren van justitie). In de vraaggesprekken wordt dit beeld 

bevestigd.  

WET OM-AFDOENING 

De mandaatregeling moet worden aangepast als de Wet OM-afdoening wordt 

geïntroduceerd. Er wordt verschillend gedacht over de vraag in hoeverre zaken die op 

basis van deze wet kunnen worden afgehandeld in aanmerking komen voor mandaat. 

Sommige hoofdofficieren kunnen zich goed voorstellen dat deze bevoegdheid wordt 

gemandateerd. Anderen achten dit denkbaar voor eenvoudige zaken en na verloop van 

tijd voor zwaardere zaken. Een enkele hoofdofficier is terughoudender. Ook de 

parketsecretarissen zijn terughoudend. Zij blijken hiervoor terug te schrikken vanwege 

het ingrijpende karakter van de bevoegdheid.  
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6 ANALYSE EN CONCLUSIES 

In dit hoofdstuk analyseren wij de onderzoeksgegevens in het licht van de 

onderzoeksvragen en trekken wij conclusies.  

6.1 ANALYSE 

De centrale vraag van het onderzoek is:  

Hoe wordt binnen het Openbaar Ministerie vorm en inhoud gegeven aan mandaat, zowel 

in formele als in praktische zin? 

In het onderstaande schetsen wij een algemeen beeld van de vormgeving en de praktijk 

van mandaat. Voor een meer gedetailleerd beeld zij verwezen naar het voorgaande 

hoofdstuk.  

6.1.1 Vormgeving mandaat  

Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle organisaties 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 toebedeeld aan de zwaarder gekwalificeerde medewerkers. 

Daarnaast zijn voor bijzondere bevoegdheden specifieke mandaatbesluiten in het leven 

geroepen. Mandaat aan niet bij het parket werkzame functionarissen komt op een 

enkele uitzondering na niet voor. Het mandaatbesluit bevat voorschriften over de 

gevallen waarin vooraf overleg moet worden gevoerd en welke bevoegdheden zijn 

uitgezonderd. Er bestaan op dit punt wel enige onderlinge verschillen en afwijkingen 

van de modelregeling van het Parket-Generaal.  

 

De modelregeling van het Parket-Generaal is op hoofdlijnen gevolgd. Wel valt een 

aantal afwijkingen op: 

 

1. De vormgeving van de mandaatregeling. In een geval is de mandaatregeling 

gegoten in de vorm van een matrix in plaats van in een besluit;  

2. De toedeling van bevoegdheden. In meerdere gevallen is een bevoegdheid 

gemandateerd aan een met name genoemde medewerker in plaats van een 

functie.  

3. De formulering van de voorschriften. In een enkel geval zijn deze niet expliciet 

opgenomen in het besluit.  

4. De reikwijdte van de voorschriften. In een geval gaan deze verder dan de 

modelregeling.  
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De mandaatbesluiten voldoen, mede gelet op bovenstaande bevindingen, 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: 

 

1. Inbeslagname. Dit is een dwangmiddel in de zin van Titel IV, Boek 1 van het 

Wetboek van Strafvordering dat is uitgesloten van mandaat; 

2. Het omzetten van een alternatieve sanctie en een taakstraf in een 

vrijheidsstraf. Dit is een ingrijpende bevoegdheid die naar zijn aard is 

voorbehouden aan de officier van justitie; 

3. De inhouding en teruggave van een rijbewijs. Uit jurisprudentie valt af te 

leiden dat deze bevoegdheid zich niet leent voor mandaat.  

 

Hoewel het mandaatbesluit doorgaans niet is onderbouwd, ligt de reden voor mandaat 

in het bevorderen van een efficiënte bedrijfsvoering. Mandaat is een formeel-juridische 

voorwaarde voor het door het Openbaar Ministerie gehanteerde organisatiemodel met 

een sterke functiedifferentiatie en specialisatie.  

6.1.2 Praktijk mandaat 

Zoals uit bovenstaande blijkt, is mandaat in formeel opzicht over het algemeen 

genomen adequaat geregeld. In materieel opzicht is het beeld anders. De 

mandaatregeling blijkt niet sterk te leven binnen de onderzochte organisaties. Het 

wordt als een vanzelfsprekendheid gezien, een onlosmakelijk onderdeel van de 

bedrijfsvoering. 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.  

 

Noch de parketleiding, noch de officieren van justitie lijken zich bijzonder 

verantwoordelijk te voelen voor het propageren en (doen) naleven van de 

mandaatregeling. Ook wordt niet of nauwelijks expliciet of structureel toezicht 

gehouden op de naleving van de mandaatregeling, noch vanuit de parketleiding, noch 

door de individuele officieren van justitie. Dit terwijl in de wetgeving en jurisprudentie 

hiervan wel wordt uitgegaan.  

 

Er bestaan er binnen de parketten de nodige algemene controlemechanismen, 

waarvan het naleven van mandaat impliciet deel uitmaakt. Het betreft interne en 

externe audits die zijn gericht op de primaire processen, de mandaatregeling is 

daarvan onderdeel. Daarnaast is sprake van overleg op ad hoc basis over de afdoening 

van zaken die binnen het mandaat vallen. Het zwaartepunt in de controle op de 

uitvoering van de mandaatregeling ligt echter bij de parketmedewerkers. Zij dragen uit 

eigen beweging complexe of atypische zaken aan voor overleg. Zij doen dit op basis van 

hun ervaring en intuïtie. Dit wordt ook van hen verwacht.  
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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. Uit bovengenoemd 

stelsel van interne controle blijkt niet van overschrijding van het mandaat, daarnaast 

zijn er ook geen signalen in die richting van de plaatselijke rechtbank en advocatuur.  

 

Tot slot blijkt dat de respondenten goed uit de voeten kunnen met het huidige systeem 

voor mandaat. Het wettelijke systeem en de op het model gebaseerde 

mandaatbesluiten zijn helder. Men signaleert geen aanleiding tot wijziging van die 

regelingen. Ook uit oogpunt van management en bedrijfsvoering voldoet de 

constructie van mandaat goed. Het functioneert als een onmisbare voorwaarde voor 

een efficiënte bedrijfsvoering. Wel denken de respondenten verschillend over de mate 

waarin de Wet OM-afdoening kan worden gemandateerd. Over het algemeen wil men 

op dit punt enige prudentie betrachten.  

6.2 CONCLUSIE 

Mandaat is in formele zin over het algemeen adequaat geregeld binnen de 

onderzochte organisaties. De regelingen voldoen grotendeels aan de eisen die zijn af te 

leiden uit wetgeving en jurisprudentie en aan de modelregeling van het Parket-
Generaal.  

Wel is bij nadere beschouwing ons uit het onderzoek een aantal afwijkingen gebleken 

van de modelregeling, in de sfeer van de vormgeving, de toedeling van bevoegdheden, 

de formulering van de voorschriften evenals de reikwijdte daarvan. Ook is, in onze 

ogen, in enkel geval sprake van afwijking van de wettelijke voorschriften door het 

mandateren van een bevoegdheid die zich daartoe 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.  

 

Nader onderzocht zou moeten worden in hoeverre vergelijkbare afwijkingen zich 

voordoen bij andere parketten en in hoeverre deze moeten worden opgeheven. 

Zonodig wordt in dit verband de modelregeling verduidelijkt. Vervolgens zou het 

Parket-Generaal de mandaatregeling nadrukkelijker in het systeem van audits van de 
parketten kunnen betrekken.  

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. Dit model lijkt dan ook goed bruikbaar 

voor het mandateren van zaken die op basis van de Wet OM-afdoening kunnen worden 
afgehandeld.  
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In materiele zin blijkt mandaat niet sterk te leven binnen de onderzochte organisaties. 

Men is er slechts op hoofdlijnen mee bekend en er wordt geen expliciet toezicht 

gehouden op de naleving van de mandaatbesluiten. Niettemin gaat het in de praktijk 

goed, er blijkt geen sprake van meer dan incidentele overschrijdingen van het mandaat.  

Het risico van overschrijding van de grenzen van het mandaat is echter wel aanwezig, 

reden waarom wij de parketleiding in overweging geven 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 moeten worden onderzocht in 

hoeverre naleving van mandaat (beter) kan worden geborgd door middel van 

voorzieningen in de ICT, zoals nu het geval is bij het CVOM waar medewerkers hun 

mandaat niet kunnen overschrijden doordat zij slechts zijn geautoriseerd voor de 

uitoefening van bevoegdheden die samenhangen met hun functie.  

Overigens blijkt uit het onderzoek dat mandaat een essentiële voorwaarde is 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, doordat op basis van mandaat 

duurdere medewerkers op minder vaak voorkomende, zware en complexe zaken 

kunnen worden ingezet en minder dure medewerkers op veel voorkomende en 

reguliere zaken. Vanuit de invalshoek van de bedrijfsvoering en het management 

voldoet mandaat prima.  
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BIJLAGE 1: MATRIX ANALYSE MANDAATREGELINGEN 

Organisatie 1  

1. Mandaatregeling voorhanden 

(datum) 

Besluit van 23 januari 2007 

2. Vorm (schriftelijk, besluit) en 

ondertekening (instemming Hovj) 

Schriftelijk besluit, ondertekend door de hoofdofficier van justitie 

3. Gemandateerde bevoegdheden  • Het nemen van een vervolgingsbeslissing in kantonzaken/PR-zaken/EPR-zaken/Jeugd zaken/MK-zaken (seponeren, transigeren, 

dagvaarden) inclusief het maken van een tenlastelegging op basis van bestaande OM-beleidsregels.  

• Het nemen van een beslissing met betrekking tot in beslag genomen voorwerpen op basis van bestaande OM-beleidsregels.  

• Het (laten)oproepen van getuigen, deskundigen, beledigde partijen etc. 

• Het (laten) informeren van slachtoffers en het voeren van slachtoffer gesprekken. 

• Het opstellen van een vordering ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel op basis van bestaande OM-beleidsregels. 

• Het (laten) aanvragen van voorlichtingsrapportage 

• Het voeren en afdoen van correspondentie 

• Het beslissen ten aanzien van het indienen van een vordering tot tenuitvoerlegging van voorwaardelijke veroordeling(en). 

• Het behandelen van Mulderberoepen op de officier. 

• Het vertegenwoordigen van de officier van justitie in beroepsprocedures bij de kantonrechter in Mulderzaken. 

• Het controleren van de in Compas/GPS ingevoerde zaakgegevens, alvorens er een vervolgbeslissing wordt genomen 

• Het aanbieden van Taakstraftransacties op een OM (jeugd)-zitting namens de officier van justitie. 

4. Gemandateerde ambtenaar Op naam medewerkers parket *, per type zaak  

5. Functietype en opleidingsniveau 

gemandateerde (ps, pps, ajm) 

Voor functie parketsecretaris en ajm-er 

6. Onderbouwing mandaat Ontbreekt 

7. Voorwaarden, richtlijnen, 

instructies en/of handleiding (overleg, 

beleidsvrijheid) 

• Categorie zaken alleen na overleg met officier van justitie: (on)voorwaardelijk sepot in ernstige zaken en transacties waarbij wordt 

afgeweken van richtlijn/afspraken (> 2.500), cfm aanwijzing hoge transacties en transacties in bijzondere zaken. 

• Gevoelige zaken zijn uitgezonderd, cfm handleiding gevoelige zaken en zaken waarin (semi)overheidsinstellingen of medewerkers van 

het parket of regiopolitie * verdachte zijn.  

8. Overeenstemming met 

modelregeling PaG (zie model) 

• Redactie/systematiek niet conform: mandaat op naam medewerker en per type zaak ipv per functie, type zaak niet categoraal 

benoemd maar verwerkt in bevoegdheden 

• Zaken waarin transactie  > 2.500 wordt overwogen niet uitgesloten, maar na overleg 

9. Overeenstemming met wetgeving 

(art. 126,3 Wet RO en Besluit), 

jurisprudentie en doctrine 

• Inbeslagneming 

• Bekendmaking en datum inwerkingtreding? 
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Organisatie 2  

1. Mandaatregeling voorhanden 

(datum) 

1. Mandaatbesluit Transactie in persoon van 4 januari 2005 

2. Mandaatregeling OM-administratie onderverdeeld per team, ongedateerd  

2. Vorm (schriftelijk, besluit) en 

ondertekening (instemming Hovj) 

Ad 1: Schriftelijk besluit ondertekend door de hoofdofficier  

Ad 2: Mandaatregeling zonder verdere informatie 

3. Gemandateerde bevoegdheden  Ad 1: Specifiek besluit tbv aanbieden transactie in persoon dmv werk- of leerstraf en uitreiken gerechtelijke mededelingen ten parkette 

Ad 2: Diverse bevoegdheden, verdeeld per schaalniveau (functie) en team (Rb-afdoeningen en OM-afdoeningen) 

4. Gemandateerde ambtenaar Ad 1: Op naam (gaat om een seniorsecretaris of gespecialiseerde secretaris) 

Ad 2: Per schaalniveau (functie) en team (Rb-afdoeningen en OM-afdoeningen) 

5. Functietype en opleidingsniveau 

gemandateerde (ps, pps, ajm) 

Zie boven  

6. Onderbouwing mandaat Ontbreekt 

7. Voorwaarden, richtlijnen, 

instructies en/of handleiding (overleg, 

beleidsvrijheid) 

Ad 1: Besluiten conform richtlijnen en beleid OM en aanwijzingen College PG’s van 1 april 2003 

Ad 2: Deze regelingen zijn volgens een voetnoot niet van toepassing op: strafzaken mbt feiten die ernstige onrust binnen de samenleving 

of bij de opsporingsinstantie hebben veroorzaakt; strafzaken met politieke, bestuurlijke, beleids- of publieksgevoelige aspecten c.q. 

strafzaken waarin politici, ambtsdragers of (semi)overheidsinstellingen als verdachte zijn aangemerkt; strafzaken waarin medewerkers 

van de gerechtelijke diensten in het arrondissement * als verdachte zijn aangemerkt. Diverse bevoegdheden per schaalniveau (functie) en 

team (Rb-afdoeningen en OM-afdoeningen) in overleg met officier van justitie.  

8. Overeenstemming met 

modelregeling PaG (zie model) 

Ad 1: Op naam, summiere voorwaarden 

Ad 1 en 2: Niet in overeenstemming met de modelregeling: matrix met functielijst en uitzonderingen en voorwaarden in voetnoot.  

 

9. Overeenstemming met wetgeving 

(art. 126,3 Wet RO en Besluit), 

jurisprudentie en doctrine 

Ad 1 en 2: Bekendmaking en datum inwerkingtreding? 

Ad 2: Beslissen omzetting alternatieve sanctie en/of taakstraf in vrijheidsstraf? 
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Organisatie 3  

1. Mandaatregeling voorhanden 

(datum) 

1. Mandaatregeling Politiesecretaris van 12 januari 2004 

2. Mandaatregeling Parketsecretaris van 24 juni 2003 

2. Vorm (schriftelijk, besluit) en 

ondertekening (instemming Hovj) 

Ad 1-2: schriftelijk besluit ondertekend door de hoofdofficier van justitie 

3. Gemandateerde bevoegdheden  Ad 1: De secretaris is bevoegd om in strafzaken tegen meerderjarige verdachten de voorwaarden te stellen genoemd in art. 74 lid 1 en 2 

sub a, b en e WvSr, alsmede de beslissingen te nemen genoemd in art. 167 lid 1 en 2 WvSv. (art. 4). Misdrijven en overtredingen, maar geen 

economische delicten (art. 5). Tevens is de secretaris bevoegd om namens de officier aan de hulpofficier aanwijzingen te geven omtrent de 

inhoud van het p-v van de op grond van art. 4 aan zijn oordeel onderworpen strafzaken (art. 7). 

Ad 2: De secretaris is bevoegd om in strafzaken voorwaarden te stellen genoemd in art. 74 lid 1 en 2 sub a, b en e WvSr, alsmede de 

beslissingen te nemen genoemd in art. 167 lid 1 en 2 WvSv. Tevens zijn de seniorsecretaris en specialistische beleidssecretaris bevoegd om 

namens de officier taaktransacties aan te bieden aan meerderjarige verdachten en de officierszitting te verrichten. De (senior)secretaris 

Belast met jeugdzaken is bevoegd om namens de officier SIL-zittingen te verrichten en taakstraftransacties aan te bieden aan minderjarige 

verdachten. 

4. Gemandateerde ambtenaar Zie boven 

5. Functietype en opleidingsniveau 

gemandateerde (ps, pps, ajm) 

Ad 1: voor de functie politiesecretaris, conform aanwijzingen minister van Justitie 

Ad 2: voor de functie parketsecretaris 

6. Onderbouwing mandaat Ad 1: Met toelichting 

Ad 2: ontbreekt 

7. Voorwaarden, richtlijnen, 

instructies en/of handleiding (overleg, 

beleidsvrijheid) 

Ad 1: Onder gezag en overeenkomstig de aanwijzingen van de hoofdofficier en gebonden aan de richtlijnen en de aanwijzingen van het 

OM (art. 3). Misdrijven en overtredingen, maar geen economische delicten (art. 5). De misdrijven dienen feitelijk en bewijstechnisch 

eenvoudig van aard te zijn, waarbij geen voorlopige hechtenis wordt gevorderd, waarvan de politierechter kennisneemt, dan wel de 

meervoudige kamer inzake PGA-aanpak.(art. 6). Onderworpen aan toezicht van officier (art. 8). Volgens Toelichting: Bij twijfelgevallen of 

bij gevoelige zaken (Handleiding Gevoelige Zaken) overleg met de officier of piket-officier. 

Niet bevoegd tot toepassing van dwangmiddelen en zelfstandig beslissen bij MK-zaken (uitz. PGA-zaken) 

Ad 2: Niet van toepassing op gevoelige zaken (art. 5). 

8. Overeenstemming met 

modelregeling PaG (zie model) 

Ad 1: Redactie/systematiek niet geheel conform. Bepalingen over eed en gezag en aanwijzingen opgenomen in besluit. Voorwaarden 

(categorie zaken die zijn uitgezonderd en waarover overleg moet worden gevoerd) opgenomen deels in besluit en deels in bijlage.  

Ad 2: Redactie/systematiek nagenoeg conform modelregeling, geen categorie zaken die moeten worden voorgelegd voor overleg. 

9. Overeenstemming met wetgeving 

(art. 126,3 Wet RO en Besluit), 

jurisprudentie en doctrine 

Ad 1:  

• Beslissen omtrent in beslag genomen voorwerpen?  

• Beslissen omtrent inhouding of teruggave ingevorderd rijbewijs dan wel over de signalering tot overgifte er van? 

Ad 1 en 2:  

• Bekendmaking? 
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Organisatie 4  

1. Mandaatregeling voorhanden 

(datum) 

1. Besluit (politie) parketsecretarissen van 25 maart 2004 

2. Besluit mbt inbeslagneming, van 4 oktober 2005 

3. Besluit parketsecretarissen mbt Justitieel Casusoverleg, van 1 januari 2006 

4. Individueel besluit parketsecretaris mbt het bestemmen van in beslag genomen wapens voor educatieve doeleinden, van 26 april 2006 

2. Vorm (schriftelijk, besluit) en 

ondertekening (instemming Hovj) 

Ad 1-4: Schriftelijk besluit, ondertekend door de (plv)hoofdofficier van justitie 

3. Gemandateerde bevoegdheden  Ad 1:  

• Het nemen van een vervolgingsbeslissing (seponeren, transigeren, dagvaarden) inclusief het maken van een tenlastelegging.  

• Het nemen van een beslissing met betrekking tot in beslag genomen voorwerpen.  

• Het oproepen van getuigen, deskundigen, beledigde partijen etc. 

• Het informeren van slachtoffers en het voeren van slachtoffer gesprekken. 

• Het opstellen van een vordering ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. 

• Het aanvragen van voorlichtingsrapportage 

• Het voeren en afdoen van correspondentie 

• Het beslissen ten aanzien van het indienen van een vordering tot tenuitvoerlegging van voorwaardelijke veroordeling(en). 

• Het behandelen van Mulderberoepen op de officier en het vertegenwoordigen van de officier van justitie in beroepsprocedures bij de 

kantonrechter in Mulderzaken. 

• Het zelfstandig doen van OTP-zittingen. 

 

Bevoegdheid geldt voor Kanton-, Mulder- en misdrijfzaken waarin geen voorlopige hechtenis 

Ad 2: 

• Het nemen van een beslissing met betrekking tot in beslag genomen voorwerpen.  

Ad 3: 

• Deelname aan of voorzitten van Justitieel Casusoverleg en nemen beslissingen die daaruit voorvloeien of nodig zijn om 

persoonsgerichte afspraken te maken en individuele plannen op te stellen 

Ad 4: 

• Het bestemmen van inbeslaggenomen wapens voor educatieve doeleinden 

4. Gemandateerde ambtenaar Zie 5.  

5. Functietype en opleidingsniveau 

gemandateerde (ps, pps, ajm) 

Ad 1: Voor functie (politie)parketsecretaris en ajm-er (pps aangesteld cfm voorschriften MvJ) 

Ad 2: Op naam, geen functieaanduiding 

Ad 3: Voor functie parketsecretaris 

Ad 4: Op naam en functie parketsecretaris 

6. Onderbouwing mandaat Ad 1-4: Ontbreekt  
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Organisatie 4  

7. Voorwaarden, richtlijnen, 

instructies en/of handleiding (overleg, 

beleidsvrijheid) 

Ad 1, 2 en 4:  

• Categorie zaken alleen na overleg met officier van justitie: (on)voorwaarde lijk sepot in ernstige zaken, beslag > 2.500, zedenzaken en 

zaken met voorlopige hechtenis en transacties waarbij substantieel wordt afgeweken van richtlijn/ afspraken. Ad 2: overleg bij beslag 

> 5.000, na doorzoeking en conservatoir beslag 

• Gevoelige zaken zijn uitgezonderd, cfm handleiding gevoelige zaken, transacties > 2.500 en zaken waarin (semi)overheidsinstellingen 

of medewerkers van het parket of regiopolitie * verdachte zijn 

8. Overeenstemming met 

modelregeling PaG (zie model) 

Ad 1: Conform model 

Ad 2:  

• Relatie tot besluit onder 1, toegevoegde waarde?  

• Mandaat op naam medewerker, ipv per functie 

9. Overeenstemming met wetgeving 

(art. 126,3 Wet RO en Besluit), 

jurisprudentie en doctrine 

Ad 1:  

• Inbeslagneming?  

Ad 1-4:Bekendmaking? 
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Organisatie 5  

1. Mandaatregeling voorhanden 

(datum) 

1. Besluit secretaris van 1 september 2006 

2. Besluit administratief-juridisch medewerker van 1 september 2006 

3. Besluit beleidsmedewerker Informatie en CIE-officier van 5 februari 2007 

2. Vorm (schriftelijk, besluit) en 

ondertekening (instemming Hovj) 

Ad 1-3: Schriftelijk besluit, ondertekend door de hoofdofficier van justitie 

3. Gemandateerde bevoegdheden  Ad 1 -2:  

• Het nemen van een vervolgingsbeslissing (seponeren, transigeren, dagvaarden, voegen ad info of ter berechting, overdracht) inclusief 

het maken van een tenlastelegging.  

• Het nemen van een beslissing met betrekking tot in beslag genomen voorwerpen.  

• Het oproepen van getuigen, deskundigen, beledigde partijen etc. 

• Het informeren van slachtoffers en het voeren van slachtoffer gesprekken. 

• Het opstellen van een vordering ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. 

• Het aanvragen van voorlichtingsrapportage 

• Het voeren en afdoen van correspondentie 

• Het treffen van een schaderegeling 

• Het uitreiken van transacties in persoon 

• Het beslissen omtrent een standaardverzoek tot het treffen van een betalingsregeling 

• Het beslissen op verzoeken om inlichtingen en/of afschriften uit strafdossiers 

• Het beslissen ten aanzien van het indienen van een vordering tot tenuitvoerlegging van voorwaardelijke veroordeling(en). 

• Het beslissen tot tenuitvoerlegging c.q. dagvaarden indien de bijzondere voorwaarde van een vonnis of sepot niet is voldaan. 

 

Ad 1: Bevoegdheid geldt voor kanton- en misdrijfzaken waarin geen voorlopige hechtenis 

Ad 2: Bevoegdheid geldt alleen voor transactiezaken 

Ad 3:  

• Controle informanten register en register zware criminaliteit en voorlopig register WPr, conform (CIE)instructies College PG’s  

• In overleg met informatie- en CIE- officier van justitie geven van invulling aan uitvoering bovengenoemde instructies  

• Toezien op naleving WPr tav bijzondere registers 

• Zorg dragen voor deugdelijke registratie en uitschrijving informant 

• Toezien op afspraken met informanten over voorwaarden voor optreden, afscherming identiteit informanten,  

• Bewaken scheidslijn informanten en burgers die bijstand verlenen 

• Goedkeuring verlenen informatie van informanten aan buitenlandse opsporingsdiensten 

• Toezien op overdracht informanten 

• Toezien op bijhouden actuele criminaliteitsbeeld analyse door CIE 

4. Gemandateerde ambtenaar Zie 5.  
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Organisatie 5  

5. Functietype en opleidingsniveau 

gemandateerde (ps, pps, ajm) 

Ad 1: Op functie parketsecretaris 

Ad 2: Op functie administratief-juridisch medewerker 

Ad 3: Op functie beleidsmedewerker 

6. Onderbouwing mandaat Mandaatbesluiten zijn onderdeel handboek bedrijfsvoering, met daarin toelichting (vooral op PIOFAH-taken) 

7. Voorwaarden, richtlijnen, 

instructies en/of handleiding (overleg, 

beleidsvrijheid) 

Ad 1:  

• Categorie zaken alleen na overleg met officier van justitie: (on)voorwaarde lijk sepot (?) in ernstige zaken en beslag  

> 2.500, dagvaarding in zaken in TPO/RSO en transacties waarbij substantieel wordt afgeweken van richtlijn/ afspraken.  

• Gevoelige zaken zijn uitgezonderd, cfm handleiding gevoelige zaken, transacties > 2.500 en zaken waarin (semi)overheidsinstellingen, 

politie of justitiemedewerkers of medewerkers van BOD's verdachte zijn 

Ad 2:  

• Categorie zaken alleen na overleg met officier van justitie: zaken met beslag > 2.500 en transacties waarbij substantieel wordt 

afgeweken van richtlijn/ afspraken 

• Gevoelige zaken zijn uitgezonderd, zie ad 1.  

Ad 3: Categorie zaken alleen na overleg met Informatie en CIE-officier van justitie: toestemming tot inschrijving in informanten register of 

nieuw subject in de registers, het bekend maken van personalia informant, doen van toezegging aan informanten, het verlenen van 

toestemming aan informanten tot het plegen van strafbare feiten van geringe ernst, het adviseren rechercheovj/hovj over toekenning en 

hoogte beloning informanten, het geven van toestemming tot betaling aan informanten 

8. Overeenstemming met 

modelregeling PaG (zie model)  

Ad 1- 2: Conform model 

 

9. Overeenstemming met wetgeving 

(art. 126,3 Wet RO en Besluit) 

jurisprudentie en doctrine 

Ad 1 - 2: Inbeslagneming?  

Ad 3: Uitzonderingen suggereren verdergaande bevoegdheden dan gemandateerde bevoegdheden.  

Ad 1-3: Bekendmaking? 
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Organisatie 6  

1. Mandaatregeling voorhanden 

(datum) 

Ja, Mandaatbesluit van de OvJ/directeur aan de medewerkers, van 8 mei 2006 

2. Vorm (schriftelijk, besluit) en 

ondertekening (instemming Hovj) 

Schriftelijk besluit, ondertekend door de officier van justitie/directeur 

3. Gemandateerde bevoegdheden  Om namens de officier van justitie/directeur afdoeningsbeslissingen te nemen in strafzaken dan wel te beslissen op beroepsschriften in de 

zin van WAHV, waarvoor de ovj/directeur zelfstandig bevoegd is dan wel waarvoor hij is gemandateerd door het hoofdofficieren bij de 

parketten. Het (onder)mandaat aan de unitmanager en de zittingsvertegenwoordiger WAHV omvat tevens de mogelijkheid het ter zitting 

van de kantonrechter optreden namens de ovJ/directeur indien, nav de beslissing op het beroep tav de beschikkingen, beroep op de 

kantonrechter wordt ingesteld. 

4. Gemandateerde ambtenaar Op functietype met bijbehorende namenlijst  

5. Functietype en opleidingsniveau 

gemandateerde (ps, pps, ajm) 

• unitmanager 

• zittingsvertegenwoordiger WAHV 

• (senior)secretaris 

• administratief juridisch medewerker 

• administratief medewerker callcenter 

6. Onderbouwing mandaat Ontbreekt 

7. Voorwaarden, richtlijnen, 

instructies en/of handleiding 

(overleg, beleidsvrijheid) 

Ontbreekt 

8. Overeenstemming met 

modelregeling PaG (zie model)  

Modelregeling in casu minder relevant  

9. Overeenstemming met wetgeving 

(art. 126,3 Wet RO en Besluit) 

jurisprudentie en doctrine 

Bekendmaking en datum inwerkingtreding? 
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Organisatie 7  

1. Mandaatregeling voorhanden 

(datum) 

Instellingsbesluit is kapstok voor per AMVB aan organisatie toe te kennen taken tbv OM of minister van Justitie  

1. Besluit intrekken dwangbevelen en incasso van 26 juli 1993 

2. Besluit verzenden transactievoorstellen van 23 oktober 1997 

2. Vorm (schriftelijk, besluit) en 

ondertekening (instemming Hovj) 

Ad 1: Schriftelijk besluit, ondertekend door hoofdofficier van justitie Leeuwarden 

Ad 2: Schriftelijk besluit, ondertekend door officier van justitie, landelijk coördinator verkeershandhaving 

3. Gemandateerde bevoegdheden  Ad 1:  

• Intrekken dwangbevelen 

• Het op grond van uitgevaardigde dwangbevelen uitvoeren van alle rechtshandelingen voor een optimale incasso van administratieve 

sancties 

• Het opvragen bij de politie van alle voor de incasso van administratieve sancties benodigde gegevens 

Ad 2:  

• Het verzenden van transactievoorstellen inzake overtredingen van de maximumsnelheid van KLPD die niet vallen onder de WAHV en 

het uitvoeren van alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden, waaronder sepot 

• Het opvragen bij de politie van alle voor de incasso van administratieve sancties benodigde gegevens 

4. Gemandateerde ambtenaar Zie 5.  

5. Functietype en opleidingsniveau 

gemandateerde (ps, pps, ajm) 

Ad 1-2: De directeur  

6. Onderbouwing mandaat Ontbreekt 

7. Voorwaarden, richtlijnen, 

instructies en/of handleiding 

(overleg, beleidsvrijheid) 

Ad 2:  

Sepot alleen in de gevallen zoals genoemd in bijlage besluit (overzicht sepotgronden en -codes) 

8. Overeenstemming met 

modelregeling PaG (zie model)  

Modelregeling in casu minder relevant  

9. Overeenstemming met wetgeving 

(art. 126,3 Wet RO en Besluit) 

jurisprudentie en doctrine 

Ad 1-2: Bekendmaking? 
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BIJLAGE 2: MODELREGELING 
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BIJLAGE 3: VRAGENLIJST ENQUETE  
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BIJLAGE 4: OVERZICHT RESPONDENTEN 

H.E. Hoogendijk - plv. hoofdofficier van justitie Utrecht 

M.Y. van Seumeren - beleidsmedewerker parket Utrecht 

K. Jaspers - parketsecretaris Utrecht 

Dhr A.A. Koekkoek - politieparketsecretaris Utrecht 

I.M. Boot - administratief juridisch medewerker Utrecht 

 

G.Th. Sta - plv. hoofdofficier van justitie Roermond 

T.A.H.G. Sillen - parketsecretaris/beleidsmedewerker rechercheofficier Roermond 

 

H.C. Korvinus - hoofdofficier van justitie Rotterdam 

H. Janssen – hoofd bedrijfsvoering parket Rotterdam 

M. Dorenbusch – sectiechef businesscontrol parket Rotterdam 

A.H.P. Meeuwissen – politieparketsecretaris Rotterdam 

B. de Boom – parketsecretaris Rotterdam 

S. Vink-Buitendijk – administratief juridisch medewerker Rotterdam 

 

M.A.A. van Capelle – hoofdofficier van justitie Assen 

G. E. Dussel – medewerker AO/IC 

H. Hielkema – parketsecretaris Assen 

A. Wasser - parketsecretaris Assen 

S. van Maanen - administratief juridisch medewerker Assen 

 

M. Bloos - hoofdofficier van justitie Functioneel Parket i.o. 

J. van Pelt - hoofd bedrijfsvoering 

 

P. Blanken - plv. hoofdadvocaat-generaal Amsterdam 

J. Weggemans - secretaris 

 

J. Steenbrink - officier van justitie/directeur CVOM 

W. Peters - financieel controller CVOM 

B. Wiegman - teammanager CVOM 

L. Boereboom - zittingsvertegenwoordigers CVOM 

M. Bouwman - herbeoordelaar CVOM 
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BIJLAGE 5: LEIDRAAD VRAAGGESPREKKEN 

Onderzoek mandaatregeling OM - Vragenlijst interviews Parketleiding 
 

Aandachtspunten voor vraaggesprek met parketleiding 

 

Algemeen 

 
− Functie respondent 
− Betrokkenheid bij het opstellen en/of onderhouden mandaatregelingen 

 

Doel en effect mandaat  

 
− Waarom heeft u gekozen voor het mandateren van bevoegdheden (bij 

mandaatregelingen geen onderbouwing aangetroffen)? 
− In hoeverre heeft u gebruik gemaakt van de modelregeling van het College van 

PG’s? 
− Welke voordelen ervaart u van de mogelijkheid bevoegdheden te mandateren 

(in de sfeer van de efficiency en bedrijfsvoering)?  
− Welke beperkingen of nadelen ervaart u?  
− Wat merkt u in de sfeer van klachten of uitspraken van uw rechtbank naar 

aanleiding van de uitoefening van bevoegdheden in mandaat? 

 

Toezicht op mandaat 

 
− In hoeverre draagt u zorg voor bekendheid van de mandaatregeling en vooral 

de daarbij behorende voorwaarden of instructies (uit enquête blijkt van niet)? 
Hoe gaat u de bekendheid na? 

− In hoeverre houdt u de mandaatregeling actueel? 
− In hoeverre ziet u toe op naleving van de mandaatregeling en in welke 

situaties? 
− In hoeverre wordt overleg gevoerd over de uitoefening van de gemandateerde 

bevoegdheden? Door wie en in welke situaties? 
− In hoeverre is mandaat een onderdeel van uw bedrijfsvoering en 

kwaliteitszorgsysteem (interne audits)? 
− In hoeverre ziet het College van PG’s of het MvJ toe op (de naleving van) uw 

mandaatregeling (P&C-cyclus)? 
− NB: Specifieke vragen nav geconstateerde afwijkingen van modelregeling of in 

licht van wetgeving nav analyse toegezonden mandaatregelingen 

 

Reikwijdte mandaat 

 
− Heeft u voorwaarden of instructies opgesteld voor het uitoefenen van 

bevoegdheden in mandaat? Zo ja, waarom? 
− Welke eisen stelt u aan de functionarissen die in mandaat werken, wat betreft 

standplaats, opleiding, aanstelling en inschaling?  
− In hoeverre speelt mandaat een rol bij het opstellen van het 

opleidingsprogramma? 
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− In hoeverre worden deze medewerkers begeleid bij het uitoefenen van 
bevoegdheden in mandaat? 

− In hoeverre houdt u rekening met de mandaatregeling bij het ontwerpen van 
bedrijfsprocessen? 

− Zijn bevoegdheden gemandateerd aan niet bij het parket werkzame 
ambtenaren, bijv. politiefunctionarissen of aan medewerkers van het CJIB? Zo 
ja, welke bevoegdheden (sepot?) en onder welke omstandigheden en 
voorwaarden? 

− Worden bevoegdheden uitgeoefend zonder dat er sprake is van mandaat? Zo 
ja, welke bevoegdheden, door wie en onder welke omstandigheden en 
voorwaarden (bijzondere projecten?)? 

 

Toereikendheid mandaat 

 
- Doen zich in de praktijk knelpunten voor bij de toepassing van de 

mandaatregeling? Zo ja, welke?  
- Hoe kan uw profijt van mandaat (in de sfeer van de bedrijfsvoering) worden 

vergroot? 
- In hoeverre is er aanleiding tot herziening van het juridisch kader voor 

mandaat? In welk opzicht? 
- Wat verwacht u in dit verband van het College van PG’s of het MvJ? 
- Wat betekent de komst van de Wet OM-afdoening voor de mandaatregeling 

binnen uw parket? 
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Onderzoek mandaatregeling OM - Vragenlijst interviews 
(politie)parketsecretarissen en ajm-ers 
 
Aandachtspunten voor vraaggesprek met (politie)parketsecretarissen en ajm-ers 
 
Algemeen 
 

− Functie respondent 
− Oefent bevoegdheden uit in mandaat 

 
Reikwijdte mandaat 
 

− Zijn er voorwaarden of instructies opgesteld voor het uitoefenen van 
bevoegdheden in mandaat? 

− Welke eisen worden aan u gesteld om in mandaat te werken, wat betreft 
standplaats, opleiding, aanstelling en inschaling? 

− In hoeverre wordt u begeleidt bij het uitoefenen van bevoegdheden in 
mandaat? 

− Zijn bevoegdheden gemandateerd aan niet bij het parket werkzame 
ambtenaren, bijv. politiefunctionarissen of aan medewerkers van het CJIB? Zo 
ja, welke bevoegdheden (sepot?) en onder welke omstandigheden en 
voorwaarden? 

− Worden bevoegdheden uitgeoefend zonder dat er sprake is van mandaat? Zo 
ja, welke bevoegdheden, door wie en onder welke omstandigheden en 
voorwaarden (bijzondere projecten?)? 

 
Toezicht op mandaat 

 
− In hoeverre bent u bekend met de mandaatregeling en vooral de daarbij 

behorende voorwaarden of instructies (uit enquête blijkt van niet)?  
− In hoeverre wordt de mandaatregeling actueel gehouden? 
− In hoeverre wordt zorg gedragen voor bekendheid de mandaatregeling en 

vooral de daarbij behorende voorwaarden of instructies? Door wie? 
− In hoeverre wordt toegezien op naleving van de mandaatregeling? Door wie en 

in welke situaties?  
− In hoeverre kunt u zich aan de mandaatregeling onttrekken? 
− In hoeverre wordt overleg gevoerd over de uitoefening van de gemandateerde 

bevoegdheden? Door wie en in welke situaties?  
− Weet u tot wie u zich moet wenden in geval van vragen of onduidelijkheden? Is 

die functionaris beschikbaar? 
 

Toereikendheid mandaat 
 

- Doen zich in de praktijk knelpunten voor bij de toepassing van de 
mandaatregeling? Zo ja, welke?  

- Is de mandaatregeling voor u helder, bijv. wat betreft de reikwijdte en de 
voorwaarden of instructies? 

- In hoeverre is er aanleiding tot herziening van het juridisch kader voor 
mandaat? In welk opzicht? 

- Wat betekent de komst van de Wet OM-afdoening voor de mandaatregeling 
binnen uw parket? 
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BIJLAGE 6: SAMENSTELLING 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE  

• Prof. Mr. E.F. Stamhuis - Open Universiteit, faculteit Rechtswetenschappen 

• Mr. W.M. de Jongste - ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum 

• Dr. Mr. M. Kessler - ministerie van Justitie, directie Wetgeving, tussentijds 

vervangen door Mr. C.H. Bangma, ministerie van Justitie, directie Wetgeving 

• Drs. J. Van Wetten - ministerie van justitie, directie Rechtsbestel 

• Mr. V. Wolting - Advocaat (Advocatenkantoor Arslan, Wiekeraad & Ter Wee, 

Zwolle) 

• Mr. J. Van Zijl - officier van justitie, Parket-Generaal 

 


