
SPECIFIEKE INSTRUCTIES OPENBAAR MINISTERIE  

1.1.1 ORGANISATIE INFORMATIE 

• De kerntaken van het Openbaar Ministerie (OM) zijn opsporing en vervolging van strafbare 

feiten en toezien op de uitvoering van strafvonnissen. Daarbij moeten keuzes gemaakt 

worden (moet de politie bijvoorbeeld meer tijd besteden aan surveilleren in ‘aso-wijken’ of 

aan milieucriminaliteit). Dergelijke keuzes worden gemaakt in het driehoeksoverleg tussen 

OM, politie en burgemeester. 

• Het OM is wel klaar met al die jeugddelinquentjes die er vaak afkomen met een taakstraf. 

Wie niet luisteren wil, moet maar voelen. Heeft een jeugdige al een taakstraf gekregen en 

gaat hij/zij opnieuw in de fout, dan moet maar detentie volgen. Dat is de beleidslijn van 

het OM. 

• Daarbij hoort dat alles wat kan helpen om detentie op te kunnen leggen, moet worden 

gedaan. Druk uitvoeren op slachtoffers die geen aangifte willen doen, hoort daar absoluut 

bij. 

• De officier van justitie heeft het niet zo op al die hulpverleners die daders als slachtoffers 

van hun jeugd zien. Hulpverlening is prima, maar “wel de juiste volgorde: eerst zitten, dan 

geholpen worden!”. In tegenstelling tot menig hulpverlener, vindt het OM detentie 

heilzaam voor daders. 

• Wanneer verdachten (meerdere malen) gewelddadig zijn geweest, zal het OM er alles 

aan doen om deze personen zo hard mogelijk te straffen. Dat wil zeggen; opleggen van 

meerdere maanden gevangenisstraf. 

1.1.2 DOSSIER OPENBAAR MINISTERIE VAN EIJCK 

Vader Van Eijck 

• Pierre Van Eijck is een bekende van justitie. Hij is een veelpleger met relatief lichte, maar 

wel groot aantal vergrijpen (winkeldiefstal, allerlei verkeersovertredingen, heling, 

vechtpartijtjes tijdens voetbalwedstrijden, beledigen van politiemensen, autokraak). Pierre 

Van Eijck heeft dan ook al ettelijke boetes en taakstraffen opgelegd gekregen door het 

OM. En in de afgelopen twee jaar heeft hij tot drie keer toe een gevangenisstraf van een 

week opgelegd gekregen. Bij de strafmaat is rekening gehouden met het relatief lage IQ 

van Pierre Van Eijck. 

Rick van Eijck 

• Oudste zoon, Rick, is bekend bij justitie. Vorig jaar heeft hij bij de officier van justitie van het 

Openbaar Ministerie mogen verschijnen. Hij heeft toen een taakstraf opgelegd gekregen, 



met waarschuwing dat een volgende overtreding wel eens tot jeugddetentie zou kunnen 

leiden. 

 

Attentie 

Het maken van een gezamenlijk plan van aanpak voor het tegengaan en voorkomen van 

huiselijk geweld is niet mogelijk zonder dat betrokken instanties informatie met elkaar delen. 

Toch kan niet zo maar alle informatie die een partij heeft met andere instanties gedeeld 

worden. Bepaalde informatie is te privacygevoelig om zonder meer met andere instanties te 

delen! 

 


