
 
 
Agendapunt 12.  Verkiezing leden commissies 
 
 
12.1 Reglementscommissie  
 
Periodiek aftredend is de heer Hoofd. De heer Hoofd stelt zich herkiesbaar.  
 
Voorstel 
Het bondsbestuur stelt voor om de heer Hoofd te herbenoemen voor de reglementaire 
periode van drie jaar. 
 
12.2 Financiële Commissie 
 
Periodiek aftredend zijn de heer Van Voorthuijsen en de heer De Wit.  De heer Van 
Voorthuijsen en de heer De Wit stellen zich herkiesbaar.  
 
Voorstel 
Het bondsbestuur stelt voor om de heer Van Voorthuijsen en de heer De Wit te 
herbenoemen voor de reglementaire periode van drie jaar. 
 
12.3 Tuchtcommissie 
 
Periodiek aftredend zijn de heer Leenders en de heer Spruijt. De heer Leenders stelt zich 
herkiesbaar. De heer Spruijt stelt zich niet herkiesbaar. 
 
Als nieuw lid wordt de heer Wim Koreman voorgesteld. De heer Wim Koreman stelt zich als volgt 

voor:  Op basis van mijn opleiding en mijn werk als officier van justitie gedurende lange tijd 
denk ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan het werk van deze commissie.  
 
Opleidingen  
-HBS-A; 
-opleiding gerechtssecretaris; 
-interne opleiding justitie voor leidinggevende taken; 
-(avond)studie rechten VU Amsterdam. 
 
Werkzaamheden: 
-gerechtssecretaris rechtbank Utrecht; 
-hoofd administratie kantongerechten Den Haag en Amsterdam; 
-staffunctionaris hoofdofficier van justitie Utrecht ; 
-1 september 1992 benoemd tot officier van justitie in Utrecht ; 
-1 maart 2008 benoemd tot senior officier van justitie (coördinerend jeugdofficier van 
justitie); 
 -daarnaast vanaf december 2009 waarnemend advocaat-generaal,  eerst in Amsterdam en 
daarna in Arnhem; 
 



 
 
-met ingang van 1 januari 2016 met pensioen, maar tot  1 januari 2017 nog betrokken 
gebleven bij opleiding en begeleiding beginnende officieren van justitie.  
 
Bestuurlijke werkzaamheden: 
-lid bestuur Halt Utrecht; 
-lid Raad van toezicht jeugdzorginstelling (Míj  Zandbergen ) 
privé 
-bestuurslid tennisvereniging Rijnhuyse; 
-bestuurslid VVE Kamperveste.  
 
Voorstel  
Het bondsbestuur stelt voor om de heer Leenders en de heer Koreman respectievelijk te 
herbenoemen en te benoemen voor de reglementaire periode van drie jaar. 
 
12.4 Commissie van Beroep 
Als nieuwe lid wordt de heer Lex Hartholt voorgesteld. De heer Lex Hartholt stelt zich als 
volgt voor:   
Opleiding: Nederlands Recht 
Begonnen als jurist, adviseur en rechtszaken Raad van State 
Daarna leidinggevende functies; o.a. hoofd van afdelingen bij de provincie ZH. 
 
Hij is een sportliefhebber (heeft ook badminton gespeeld) en is een bridgeliefhebber en 
geniet van zijn pensioen. 
 
Voorstel  
Het bondsbestuur stelt voor om de heer Hartholt te benoemen voor de reglementaire 
periode van drie jaar. 
 
12.5 Klachtencommissie 
 
Periodiek aftredend zijn de heer De Ruiter, de heer Leenders en de heer Van Galen. De heer 
De Ruiter, de heer Leenders en de heer Van Galen stellen zich niet herkiesbaar. De heer 
Ruiter zal als lid aanblijven om nieuwe kandidaten in te werken en te begeleiden. 
 
 

 
 
 


