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AB 2022, no. 02 

Verbeterblad1 
 

 
 

Bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 20ste 
december 2021 tot wijziging van het Organisatiebesluit Justitie in verband 
met de introductie van het in de bijlage opgenomen Functieboek Justitie 

welke is bekendgemaakt bij AB 2021, no. 78 is de daarbij behorende nota 
van toelichting niet uitgegeven.  
De nota van toelichting wordt bij dit verbeterblad toegevoegd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Uitgegeven de zesde januari 2022 

               De Minister van Algemene Zaken  

               Namens deze, 
               Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Verbeterblad in verband met het toevoegen van de nota van toelichting, die bij de 

eerste afkondiging [AB 2021, no. 78] niet is uitgegeven.  
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Nota van Toelichting 

 
De wijziging van het Organisatiebesluit Justitie strekt tot het realiseren van 
overeenstemming tussen de organisatie-eenheden binnen het ministerie 
en het nieuwe functieboek justitie van het ministerie. Het formatieplan en 

de functiebeschrijvingen, aangeduid als functieboek, vormen een  integraal 
onderdeel van het Organisatiebesluit Justitie, middels aanhechting als 
Bijlage 1.  
 
De functieboeken die deel uitmaken van het functieboek justitie, zijn 
totstandgekomen door aan te sluiten bij de plannen van aanpak van het 
Ministerie van Justitie, met inachtneming van de aanbevelingen van de 

Raad van Advies, de Voortgangscommissie en de Raad voor de 
Rechtshandhaving. In dit proces hebben de vakbonden en het 
Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken actief geparticipeerd, ter 
behartiging van de belangen van de ambtenaren van het ministerie. 

 
Het objectief om de rechtszekerheid te bevorderen en te vergroten voor 

allen werkzaam bij het ministerie van justitie, wordt met de formalisering 
van de functieboeken bereikt. Conform aanbevelingen van de Raad van 
Advies, de Voortgangscommissie en de Raad voor de Rechtshandhaving 
zijn groei- en carrière mogelijkheden gecreëerd, terwijl daarin besloten ook 
voor een kwalitatieve- naast kwantitatieve groei is zorggedragen. Het 
aantal formatieplaatsen alsmede de functies opgenomen beantwoorden 
volledig aan de vereisten voor een intern onafhankelijk en deugdelijk 

functioneren van alle onderdelen van het ministerie van justitie, terwijl ook 
de interne communicatie en samenwerking gewaarborgd is, opdat binnen 
overheidsverband dit ministerie een betere bijdrage kan leveren aan de uit 
te voeren overheidstaken ten behoeve van allen.  
 

Het “Functieboek Justitie” bevat de organisatiestructuur van de 
organisatie-eenheden en de per onderdeel van de organisatiestructuur 

beschreven functies. De interne indeling en inrichting van de organisatie-
eenheden is erop toegespitst om de efficiëntie en effectiviteit van het 
functioneren van het ministerie van justitie te bevorderen. Tevens wordt 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele correcties in de tekst van 
het Organisatiebesluit Justitie door te voeren. 
 

 
Artikelsgewijze Toelichting: 
 
Artikel I 
De hoofdstukindeling is aangepast om duidelijker aan te geven dat 
hoofdstuk III de inrichting van de afdelingen, secties en uitvoerende 
organisaties betreft. Tevens wordt het gebruik van de term “diensten” 

naast uitvoerende organisaties verduidelijkt, opdat in het gehele besluit 
duidelijk is dat diensten en uitvoerende organisaties dezelfde betekenis 
hebben.  
 
De inrichting van de organisatie-eenheden, zoals uit het functieboek volgt, 
zijn vervolgens doorgevoerd in de artikelen 11 tot en met 17. In artikel 15, 
eerste lid, onderdeel b, is bovendien een wijziging aangebracht, 

strekkende ter verduidelijking van de bevoegdheid van de Procureur-
Generaal om strafrechtelijke onderzoeken door de Landsrecherche binnen 
het politieapparaat te gelasten.  
Overige wijzigingen strekken ter correctie van verschrijvingen in de 
originele tekst van het besluit. 
 

 
Artikel II  

 
Behelst de intrekking van het landsbesluit ambtenaren der Immigratie, die 
obsoleet is geworden doordat de positie van de Immigratie en 
grensbewakingsdienst (Immigration and Border Protection Services) 
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ingevolge de LIOL een onafhankelijke is ten opzichte van het korps politie, 

en aan de korpschef geen rol toekent. 
 
Artikel III 
 

Dit artikel stelt voor de inwerkingtreding te bepalen op een bij landsbesluit 
te bepalen tijdstip. 
Dit om te kunnen coördineren dat de noodzakelijke (feitelijke) 
voorbereidingshandelingen voor onder meer het actualiseren van de 
rechtspositie van ambtenaren werkzaam bij het ministerie kunnen worden 
afgerond alvorens de wijzigingen in het Organisatiebesluit daadwerkelijk in 
werking treden. De keuze voor inwerkingtreding bij landsbesluit laat 

uiteraard de bevoegdheid van de Ombudsman op grond van artikel 127 
van de Staatsregeling onverlet. 
 
 

Financiële consequenties 
 

Met de realisatie van de functieboeken en daaraan gelieerde formatie 
plannen, functie beschrijvingen en functiewaarderingen, zullen voor de 
eerste maal formeel naast het rangen stelsel ook functies worden 
geïntroduceerd. De eerste formele beschrijving van functies, ziet toe op 
het verhogen van de kwaliteit binnen de uitvoerende organisaties van het 
ministerie van justitie en haar afdelingen, alsmede het bevorderen van de 
rechtszekerheid voor hen die de functies zullen gaan vervullen op het 

beschreven niveau. Dat zij tegen de achtergrond van de functie en dier 
waardering geëvalueerd worden en rechten kunnen ontlenen aan de 
waardering van de beschreven functie en -normen.  
 
Vanwege het langdurige gemis van functiebeschrijvingen, -normeringen en 

-waarderingen is het geheel binnen de verwachting dat er boven- en 
onderformatieve situaties zullen optreden bij de invulling van de formaties. 

Hiermee zullen zeker financiële consequenties gepaard gaan, doch zullen 
bij invulling van de formaties per datum inwerkingtreding van de 
functieboeken, concrete berekeningen gemaakt moeten worden per 
persoon, die de financiële consequenties onderbouwen. Alhoewel het 
functieboek justitie, een toename van functies binnen alle onderdelen 
betreft, zal de invulling van functies steeds plaatsvinden naar beschikbare 

budgetruimte. Zo wordt bewaakt dat de financiële consequenties steeds 
binnen de budgetaire kaders blijven.  
 
In dit stadium kan een concrete berekening niet gepresenteerd worden, 
omdat de inwerkingtreding van de functieboeken bij landsbesluit zal 
worden bepaald, terwijl de dan vigerende salarisschalen, zoals opgenomen 
in een bezoldigingsbesluit, gehanteerd zullen worden om de financiële 

consequenties te benaderen en vast te stellen.  
 
Pas wanneer de functieboeken inwerking zijn getreden en de plaatsingen 
hebben plaatsgevonden, kunnen eventuele financiële consequenties 
vastgesteld worden. Doorgaans zal zorgvuldigheid betracht moeten 
worden, in gevallen van bovenformatieve plaatsingen, gelet op het nadeel 
voor de ambtenaar. Ook in gevallen van onderformatieve plaatsing, zal 

met gebruikmaking van de geboden speelruimte binnen 
functiebeschrijvingen en -waarderingen, plaatsing geschieden onder 
voorwaarde van groei confrom de functienormen. Het plaatsingsproces zal 
onafhankelijk en transparant worden ondernomen, terwijl het proces met 
voldoende waarborgen omkleedt zal zijn. (bezwaarschriftenprocedure).   
 

 
 

 
De Minister van Justitie 
 


