
 
 

  

 

  
bezoekadres 
Kneuterdijk 1 
2514 EM Den Haag 
 
correspondentieadres 
Postbus 90613 
2509 LP Den Haag 
 
t  (070) 361 97 23 
f  (070) 361 97 15  
www.rechtspraak.nl 
  
 
  
 
  

De minister van Veiligheid en Justitie 
mr. I.W. Opstelten  
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 

 
 
 

 
 
Geachte heer Opstelten, 
 
Bij brief van 19 september 2012 met opgemeld kenmerk verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de 
“Raad”) u te adviseren over het ontwerp Besluit houdende regels in verband met het vaststellen van 
strafbare feiten met de vervolging waarvan de officier van justitie bij het functioneel parket dan wel de 
officier van justitie bij het landelijk parket is belast alsmede het mandateren van bevoegdheden van de 
officier van justitie (Besluit landelijk en functioneel parket) (het “Besluit”).  
 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1 
 
Advies 
De Raad heeft geconstateerd dat de onderdelen van het Besluit niet nieuw zijn, en dat de Raad in een 
eerder stadium in de gelegenheid is geweest daarover te adviseren. Desondanks geeft een onderdeel van 
het Besluit de Raad bij nader inzien aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen. Het betreft 
de mandateringsbepalingen van artikel 3 lid 1. Op grond hiervan kan de officier van justitie bepaalde 
bevoegdheden opdragen aan een andere bij het parket werkzame ambtenaar, waaronder de bevoegheid 
tot het uitvaardigen van een strafbeschikking. Hierdoor zijn andere bij het parket werkzame ambtenaren 
dan de officier van justitie bevoegd tot onder meer het opleggen van de volgende straffen en 
maatregelen: een taakstraf (tot en met 120 uur), een geldboete, een ontzegging van de rijbevoegdheid 
(tot en met 6 maanden), een onttrekking aan het verkeer en een schadevergoedingsverplichting.  

                                                        
1 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke 
adviestaak met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen 
worden vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 
79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving 
in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid 
en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de 
wetgevingsadviezen van de Raad  voor de rechtspraak. 
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De Raad is van mening dat een dergelijke bevoegdheid dusdanig ingrijpend is dat deze uitsluitend door 
een rechterlijk ambtenaar (officier van justitie) zou moeten worden uitgeoefend. Mocht evenwel in het 
Besluit worden vastgehouden aan deze mandateringsmogelijkheid, dan is de Raad van mening dat deze 
geen betrekking zou mogen hebben op het opleggen van ingrijpende (vrijheidsbeperkende) sancties als 
een taakstraf en de ontzegging van de rijbevoegdheid, maar zou moeten worden beperkt tot een boete 
met een bepaald maximum.  
 
Slot 
Indien na het uitbrengen van dit advies het Besluit op belangrijke onderdelen worden gewijzigd, dan 
wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. Met het oog op de 
voorbereiding van de gerechten op de invoering van het uiteindelijke Besluit, stelt de Raad het op prijs 
als hij geïnformeerd wordt over de plaatsing van de definitieve tekst in het Staatsblad.  
 
Hoogachtend, 
 
 
mr. F.W.H. van den Emster 
Voorzitter  
 
 
 
 


