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Geachte heer

Verhoef,

Bij brief d.d. 20 november 2012 heeft u een klacht ingediend over het gebrek

,/
aan voorgang

bij de

behandeling van de door u ingediende art. 12 Sv-klacht.

Ik heb een onderzoek in laten stellen door de voorzitter van de sector strafrecht, mr. A.N. van de Beek.
Hij vraagtmij zijn verontschuldigingen aan u over te brengen voor het feit dat u langer op een
inhoudelijke reactie heeft moeten wachten dan waarop u op grond van art. 9 van de Klachtenregeling
heeft mogen rekenen. Die vertraging is toe te schrijven aan grote agendadrukte aan zijn zijde.
Hieronde r zijn reactie

:

De klacht
De klacht richt zich tegen het gebrek aan voortgang bij de behandeling van de door klager ingediende

art. l2 Sv-klqcht.
Bevindinqen
Uit het zaaksregistratiesysteem en de inlichtingen die ik ontving van mw. mr. S.A.M. Borg, sr. juridisch
medewerker, belast met de (coórdinatíe van de) behandeling van beklagzaken (art. I2 Sv.) en van mw.
M. Ros en dhr. R.J. Francis, onderscheidenlíjk hoofd vqn en coórdinerend medewerker bij het team
administratie van de afdeling strafrecht, is mrj het volgende gebleken.
Op 4 april 2012 is de art. I2 Sv.-klacht door de strafgrffie ontvangen en ingeboekt. Daarna ís de klacht
- zoals gebruíkelijk - doorgezonden aan het ressortsparket met het verzoek een verslag uit te brengen.

datum

28-02-2013

pagina

2van3

de Rechtspraak
rechtsh of
Amsterdam

Ge

In het zaaksregisïratiesysteem NUS) staat ín het aantekenveld van het ressortsparket vermeld dat het

door de advocaat-generaal uitgebrachte verslag op 22 mei 2012 aan het hof ís verzonden. In het
aantekenveld van het hof is evenwel geen vermelding íe vínden dat het verslag bii het hof ís
binnengekomen. Een schriftelíjk exemplaar van het verslag is niet aangetroffen. Ook ín de mailbox van
de medewerker die belast is met de admínistratieve ondersteuning/verwerking van beklagzaken (art. I2
Sv), is geen mailtje van het ressortsparket aangetroffen waarbii het verslag is ingezonden.

In afwachtíng van de onMangst van het verslag hnuít de kamer, belast met de afdoening van
beklagzaken (art.
kunnen bepalen.

I2

Sv), nog geen beschikkíngsdatum of datum voor een mondelinge behandeling

Klager meldt dat hij bij brieven van 9 oktober 2012 en 6 november 201 2 heeft gelnformeerd naar de
voortgang van de zaak. It{och in het dossier bij mr. Borg, noch (separaat) op de adminístratie ziin
brieven aangetroffen als door klager vermeld.
De slotsom is dat niet kan worden vastgesteld of het verslag van de advocaat-generaal ilberhaupt ís
bínnengekomen bij het hof.
Een mogetijke verklaring zou kunnen zíin:
Een grffiemedewerker, belast met de adminístratieve ondersteuning/verwerking van beklagzaken (art.
I2 Sv), heeft ziclt op 23 januarí 2013 ziek gemeld.
Omdat al snel duídelíjk was dat geen sprake zou zijn van spoedig herstel vqn de medewerker, ís
onderzocht op welke wtjze zijn werkzaamheden konden worden waargenomen. In dat verband is tevens
gekeken naar het 'onderhanden' werk. Daarbij bleek dat bij de desbetrffinde medewerker sprake wos
van een grote hoeveelheid achterstallíg administratíef werk.
Het zou kunnen zijn dat verslag en brieven bij genoemde medewerker in het ongerede zijn geraakt,
maar ik benadruk met klem dat dat speculatief is Er is immers geen enkele concrete aanwijzing dat het
verslag van de advocaat-generaal daqdwerkel|k bij het hof is bínnengekomen, noch digitaal, noch in

hard copy.
Opmerkelíjk is wel dat de door klager vermelde brieven evenmin zíjn aangetroffen.

Mr. Borg berichtte mij dat de kamer, belast met de afdoening van beklagzaken (art. 12

Sv), inmiddels

over het verslagvan de advocaat-generaal beschikt (het ís op haar verzoek door het ressortsparket
toegezonden) en dat men de zaak ntt zo spoedig mogelijk probeert af te doen. Een concrete datum kon
zrj (nog) niet noemen omdat het wegwerken van genoemde administrqtieve achterstand tot gevolg hurft
dat ook een aantal andere beklagzaken (art l2 Sv) bij voorrang moet worden afgedaan.

Standpunt
De behandeling van de zaak heeft vertraging opgelopen doordat de kamer, belast met de behandelíng
van beklagzaken (art. I2 Sv.), nog niet beschikte over het verslag van de advocaat-generaal. Niet meer
te achterhalen valt wat de reden daarvan is geweest. Mogelijk is het verslag tiberhaupt nooit
binnengekomen bij het hof, Een andere oorzactk zou kunnen zijn dat het verslag, en ook de door klager
vermelde brieven, ín het ongerede zijn geraakt bij een medewerker van de administratie. Ik benadruk
evenwel det dít tot heden niet kan worden vastgesleld, en dqarmee (nog) een speculatíef karakter heeft.
Hoe dan ook: het lijkt mij passend qls aan klager verontschuldigingen worden overgebracht voor de
vertragíng ín de behandeling van zijn beklagzaak (art. 12 Sv), wat daarvan de oorzaak ook geweest
moge zijn.
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De httestie maakt duidelijk dat onderdelen van het werkproces bij de behandeling en afdoening van
beklagzaken (art. 12 Sv) nog eens lvitisch tegen het licht moeten worden gehouden. De leerpunten uit
deze klacht betrffin de voortgangsbewaking bij de administratieve verwerking en voorts het
rappelsysteem (vanuit de administratie, maar ookvanuit de kamer, belast met de afdoening van
beklagzaken (art 12 Sv) wanneer een verslag van de advocaat-generaal te lang op zich lqat wachten'
Om die reden zend ik een kopie van deze brief aan de voorzitters van team 4 en van het team
administratie van de ddeling strafrecht.

Op grond van het vorenstaande kom ik tot het voorlopig oordeel dat uw klacht gegrond verklaard dient
te worden. Namens het bestuur van het gerechtshof bied ik u ook mrjn verontschuldigingen aan voor de
ontstane vertraging in de afdoening van uw klacht ex artikel 12 Sv.

Indien u zichmet deze wqze van aflrandeling van uw brief d.d. 20 november 2012 niet kunt verenigen,
kunt u persoonlijk door mij gehoord worden en om een formele beslissing op de klacht d.d.20
november 2012 verzoeken. U kunt zich voor het maken van een afspraak om gehoord te worden
wenden tot mevrouw J.P. van Wees (telefoon 020 5413580).

Tot slot merk ik nog op dat, hoewel helaas nog geen concrete datum kan worden genoemd, uw klacht ex
artikel 12 Sv. naar verwachting op afzienbare termijnzal worden afgehandeld.
Ik vertrouw er op uw brief hiermee voorlopig naar behoren te hebben afgehandeld.
iendelij

