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Geachte heer Bolhaar, 

 

In 2012 ontving ik ruim 15 000 klachten en bijna 29 000 telefoontjes van burgers, 

bedrijven en instellingen, waarvan 231 klachten het Openbaar Ministerie 

betreffen; een stijging van 7% ten opzichte van 2011. Deze klachten en signalen 

geven mij een goed beeld van wat er beter kan in het openbaar bestuur in 

Nederland, en wat daarbij van belang is voor uw organisatie.  

 

Op 20 maart 2013 bied ik de Tweede Kamer mijn jaarverslag over 2012 aan. Als 

onderdeel daarvan, zoals aangekondigd, besteed ik in deze jaarbrief aandacht 

aan de belangrijkste onderwerpen die spelen in de relatie tussen de burger en uw 

organisatie: slachtofferspelregels, de verdachte in het snelrechtproject ZSM, 

boetesystemen, sepotcodes, preventief fouilleren, klachtbehandeling Parket 

Generaal, diverse CVOM kwesties, en meldpunt internetoplichting.   

 

Positie slachtoffers 

In 2012 heb ik spelregels opgesteld voor de omgang met slachtoffers in het 

strafproces
1
. De spelregels kwamen tot stand in samenspraak met 

slachtofferorganisaties en andere betrokkenen zoals uw organisatie. De 

belangrijkste pijlers van de spelregels zijn een goede communicatie met het 

slachtoffer, persoonlijk contact met het slachtoffer, begrip voor het slachtoffer, het 

slachtoffer adequaat informeren en ervoor zorgen dat het slachtoffer gebruik kan 

maken van zijn rechten. Ik verneem graag hoe uw organisatie de spelregels in de 

praktijk gaat brengen om zo de positie van slachtoffers te verbeteren.  
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Belangen van verdachten in snelrechtproject ZSM
2
 

Ik heb mijn zorg geuit over de belangen van verdachten in het snelrechtproject 

ZSM in mijn jaarbrief over 2011. Het project ondergraaft de rechtsbescherming 

van burgers door het  terugdringen van de rol van de rechter. De toenemende 

toepassing van ZSM en daarmee samenhangend de toenemende toepassing van 

de strafbeschikking, maken dat  ZSM een van mijn aandachtspunten blijft. Ik denk 

daarbij aan de rol van de advocaat in de afdoeningsfase en de 

informatieverstrekking over de (lange termijn) consequenties, bijvoorbeeld de 

gevolgen op het vlak van de justitiële documentatie van de betrokkene. Ik zou 

graag willen weten welke stappen u onderneemt om de rechtsbescherming van 

de verdachte in het snelrechtproject te blijven waarborgen.   

 

Transparantie van boetesystemen 

Er bestaat een wirwar van boetesystemen, met elk eigen rechtsmiddelen en 

consequenties. Bijvoorbeeld: Mulderboetes, bestuursrechtelijke boetes, het 

transactievoorstel, de strafbeschikking in diverse modaliteiten en door de rechter 

opgelegde geldboetes. Waar het zelfs voor ingewijden al moeilijk is om in het 

systeem van verschillende boetes de weg te vinden, moet dat voor de doorsnee, 

niet juridisch geschoolde burger haast onmogelijk zijn. Bij brief van 22 januari 

2013 heb ik uw organisatie meegedeeld dat ik een onderzoek heb geopend naar 

het huidige gebrek aan transparantie van de boetesystemen. Ik ga graag met u in 

gesprek over de problemen die de huidige (wettelijke) situatie ten aanzien van de 

verschillende boetesystemen met zich mee kan brengen. 

 

Sepotcodes 

Ik heb meerdere klachten ontvangen van burgers die het niet eens zijn met de 

door het OM gekozen sepotcode en/of de aan het sepot verbonden 

voorwaarde(n). Veelgehoorde klacht is dat de betrokkene het feit ontkent en vindt 

dat de gebruikte sepotcode 02 (onvoldoende bewijs) geen recht doet aan de 

feiten. Betrokkenen ervaren bovendien lange termijn consequenties van een 

aantekening in de justitiële documentatie. Ik maak me zorgen over deze 

consequenties. Een technisch sepot is weliswaar geen grond voor afwijzing van 

een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), maar in de praktijk blijkt dat dit toch 

gevolgen kan hebben.
3
 De mogelijke gevolgen voor burgers onderstrepen het 
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 ZSM is een OM-project voor de aanpak van veel voorkomende criminaliteit. De afkorting 

staat voor: 'Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk'.  
3
 Een voorbeeld is de situatie waarin een werkgever een sollicitant niet uitnodigt vanwege 

een sepotcode 02. De gedachte is dan dat waar rook is, wellicht ook vuur is.  
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belang van een zorgvuldig en terughoudend gebruik van sepotcodes. Graag 

verneem ik uw visie hierop.  

 

Preventief fouilleren 

Vorig jaar heb ik in mijn jaarbrief aandacht gevraagd voor een versterking van de 

rol van de officier van justitie bij de proportionaliteits- en subsidiariteitstoets van 

het preventief fouilleren, dit naar aanleiding van het rapport dat ik in 2011 samen 

met de gemeentelijke ombudsmannen heb uitgebracht.
4
 Eind 2012 heb ik 

besloten een onderzoek in te stellen naar twee politieacties in Gelderland waarbij 

het middel preventief fouilleren is ingezet.
5
 De inzet van dit middel bij grote 

controleacties heeft bij mij vragen opgeroepen. Over de uitkomsten van dat 

onderzoek zal ik te zijner tijd graag met u van gedachten wisselen.  

 

Klachtbehandeling door het Parket Generaal (PaG) 

De werkrelatie met het PaG is plezierig, maar ik merk dat het vaak nog te lang 

duurt voordat een interventie is afgerond of voordat ik door mij gevraagde 

informatie ontvang. De in mei 2012 gemaakte afspraken, onder meer inhoudende 

dat het PaG binnen twee weken reageert op interventies, worden lang niet altijd 

gehaald. Ook bij reacties op aanbevelingen worden de gestelde termijnen vaak 

niet gehaald. Ik breng graag de werkafspraken in herinnering en zou graag willen 

dat een en ander vlotter verloopt het komende jaar.  

 

CVOM 

Ik signaleer over het jaar 2012 dat de klachtbehandeling ondergesneeuwd raakt 

door WOB-verzoeken. De klachtbehandeling is hierdoor verstopt geraakt en veel 

te traag. Dit is niet acceptabel. Een oplossing hoeft volgens mij ook niet moeilijk 

te zijn. Verzoeken voor informatie worden steeds behandeld als een formeel 

WOB-verzoek. Ik stel voor dat informatie die betrekking heeft op een CVOM-zaak 

niet steeds op formeel juridische wijze wordt verstrekt. Graag wil ik hierover met u 

in gesprek gaan.  

Een andere kwestie die sinds mijn jaarbrief 2011 openstaat, is de inhoudelijke 

behandeling van beroepen tegen verkeersbeschikkingen en de tijdigheid daarvan. 

Ik heb toen aangegeven dat het erop lijkt dat de CVOM pas inhoudelijk naar de 

zaak kijkt wanneer er beroep bij de kantonrechter is ingesteld en dat ik dit een 

kwalijke gang van zaken vind. Ik merk op dat ik nog steeds signalen krijg dat de 
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 Rapport 2011/252.  

5
 http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2012/ombudsman-onderzoekt-preventief-

fouilleren-bij-0.   
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CVOM niet inhoudelijk ingaat op de argumenten in het beroepschrift. Verder krijg 

ik signalen van burgers bij wie het beroep bij de officier van justitie maanden lang 

onbeantwoord blijft. Hetzelfde geldt voor beroepen bij de kantonrechter: het duurt 

soms te lang voordat het beroep wordt doorgestuurd naar de kantonrechter. Mijn 

medewerkers hebben tijdens een bijeenkomst op 11 januari jl. begrepen dat uw 

organisatie bezig is met het wegwerken van ontstane achterstanden. Ik zie graag 

dat die organisatorische problemen zo spoedig mogelijk opgelost worden.   

 

Meldpunt Internetoplichting 

Het Meldpunt Internetoplichting biedt een laagdrempelige en eigentijdse manier 

om melding te doen van oplichting via internet. Ik heb daar onderzoek naar 

gedaan.
6
 In het rapport heb ik een centrale analyse geadviseerd van aangiften 

van internetoplichting. Ik heb daarop nog geen reactie gehad en verneem ik die 

graag alsnog.  

Verder hebben zich meermalen burgers bij mij gemeld bij wie de politie geen 

vervolg gaf aan hun aangifte van internetoplichting wegens gebrek aan capaciteit. 

Voor betreffende gedupeerden is nauwelijks te accepteren dat een ogenschijnlijk 

eenvoudige zaak niet door de politie wordt opgepakt. Ik zie graag dat de aangifte 

van internetoplichting serieuzer wordt genomen.  

 

Kortom  

Ik vraag kortom:  

- een plan voor de manier waarop de spelregels voor slachtoffers gehanteerd 

zullen worden opdat de positie van slachtoffers verbetert; 

- een visie van waaruit blijkt hoe de rechten van verdachten in het ZSM 

snelrechtproject gewaarborgd blijven;  

- een gedachtenwisseling over boetesystemen zodra mijn onderzoek is 

afgerond; 

- zorgvuldig en terughoudend gebruik van de sepotcode 02;   

- een gesprek over preventief fouilleren zodra mijn onderzoek is afgerond; 

- instructies aan het Parket Generaal om werkafspraken na te komen; 

- instructie aan de CVOM om informatieverstrekking minder juridisch aan te 

pakken, om beroepszaken sneller inhoudelijk te beoordelen;  

- instructie dat aangifte van internetoplichting serieus wordt genomen.  
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Slot 

Graag ga ik over deze onderwerpen met u in gesprek op donderdag 16 mei van 

13.00 tot 14.00. Deze jaarbrief wordt ook aan de Tweede Kamer gestuurd en 

komt op de website van de Nationale ombudsman. Mocht u vragen hebben dan 

ben ik natuurlijk graag bereid tot een verdere toelichting. U kunt contact (laten) 

opnemen met Munish Ramlal (beleidsadviseur) bereikbaar via (070) 356 3680 of 

m.ramlal@nationaleombudsman.nl.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De Nationale ombudsman, 

 

 

 

dr. A.F.M. Brenninkmeijer 



 

Aantal klachten over Openbaar Ministerie 

 2011 2012 

Aantal ontvangen klachten 216 231 

Aantal behandelde klachten 228 256 

Wijze van behandelen   

1. Interventies 73 73 

2. Bemiddelingen 2 3 

3. Onderzoeken met rapport 20 14 

- Gegrond 8 3 

- Deels gegrond 9 3 

- Niet gegrond 2 6 

- Geen oordeel 1 2 

4. Onderzoeken met brief 2 3 

5. Tussentijds opgelost of beëindigd 3 32 

6. Verwijzen of informeren 128 131 

 


