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Ontvangstbevestiging klaagschrift ex artikel l2Sv

Bij beantwoording de datum en
het parketnummer vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw brief
behandelen.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw klaagschrift, ingekomen ter griffie van het
gerechtshof op 13 maart 2017. Hierin geeft u te kennen het niet eens te zijn met de
afhandeling van de aangifte van een strafbaar feit.
Een toelichting op de procedure vindt u bijgevoegd.

Hoogachtend,

Uw persoonsgegevens en indien van toepassing die van uw cliënt worden voor zover nodig, ten behoeve van
een goede procesvoering verwerkt in een registratiesysteem van het gerecht.
-

-
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TOELICHTING OP DE KLAAGSCHRIFTPROCEDURE

Aard van de procedure
Wanneer een aangifte van een strafbaar feit niet leidt tot dagvaarding van een verdachte voor
een terechtzitting, kan de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk klagen bij het
gerechtshof. Het klaagschrift kan gericht zijn tegen de beslissing van de officier van justitie
om niet (verder) te vervolgen of de beslissing aan een verdachte een transactie of een
strafbeschikking op te leggen.
Informatie van het openbaar ministerie
De griffie van het gerechtshof registreert het klaagschrift en stuurt een kopie naar de
advocaat-generaal, de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie bij het gerechtshof.
De advocaat-generaal verzoekt de officier van justitie door wie of onder wiens
verantwoordelijkheid de aangifte is afgedaan een toelichting daarop te geven. Eventueel kan
aan de politie worden opgedragen nader onderzoek te verrichten. De officier van justitie
maakt een ambtsbericht op, waarin hij informatie verstrekt aan de advocaat-generaal en advies
geeft over de afdoening van het klaagschrift. Op basis van het ambtsbericht zet de advocaatgeneraal zijn standpunt over het klaagschrift uiteen in een verslag. Dit verslag, het
ambtsbericht en het proces-verbaal van de politie worden naar het gerechtshof gezonden.
Het gerechtshf beslist daarna over hoe de procedure verder gaat.
Afdoening door het gerechtshof
Als het gerechtshof aan de hand van de stukken in het dossier al voldoende informatie heeft
om te kunnen beslissen, krijgt de klager de schriftelijke beslissing op zijn klaagschrift
toegezonden, met daarbij gevoegd kopieën van het ambtsbericht en het verslag.
In andere gevallen zal het gerechtshof degene die het klaagschrift heeft ingediend (klager)
oproepen om hem in de gelegenheid te stellen de klacht toe te lichten.
Als dat nodig is zal het gerechtshof ook degene van wie de vervolging verlangd wordt
(beklaagde) oproepen om te worden gehoord. Beklaagde kan opmerkingen maken over de
klacht.
Klager en beklaagde worden op verschillende tijdstippen opgeroepen.
De zitting is niet openbaar.
Bij de oproeping worden de volgende stukken gevoegd: een toelichting op de gang van zaken
op de zitting, een kopie van het hiervoor genoemde ambtsbericht en een kopie van het
hiervoor genoemde verslag.
In de meeste gevallen zal het gerechtshof na afloop van de zitting een beslissing kunnen
nemen. De beslissing van het gerechtshof wordt dan aan klager toegezonden.
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Het komt ook voor dat het gerechtshof de zaak aanhoudt en later een beslissing neemt. Dat is
bijvoorbeeld het gevat als de politie nader onderzoek moet verrichten of als de beklaagde door
het gerechtshof moet worden gehoord. Klager wordt in de regel niet opnieuw opgeroepen.
Als het gerechtshof beslist dat het beklag wordt afgewezen hoeft de beklaagde niet vervolgd
te worden.
Als het beklag wordt toegewezen moet beklaagde alsnog worden vervolgd. Het gerechtshof
geeft alleen een oordeel over de vraag of alsnog vervolging van de beklaagde zou moeten
plaats vinden; vaststelling van schuld is niet aan de orde.
De beslissing van het gerechtshof is in beide gevallen definitief: er kan geen hoger beroep of
beroep in cassatie tegen worden ingesteld.
Duur van de procedure
De procedure kan enige tijd in beslag nemen. Over de duur kan vooraf geen indicatie worden
gegeven. De procedure zal in ieder geval enkele maanden duren. Het komt voor dat tussen het
indienen van het klaagschrift en de beslissing door het gerechtshof meer dan een jaar
verstrijkt.
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