
 

Formulier klacht verwerking persoonsgegevens 

Met dit formulier kunt u een klacht indienen bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad over de 

verwerking van uw persoonsgegevens door de gerechten bedoeld in artikel 2 van de Wet op de 

Rechterlijke Organisatie (rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad) en het parket bij de Hoge Raad 

in het kader van de uitoefening van hun gerechtelijke taken.  

 

Meer informatie over het privacy beleid van de gerechten en het parket bij de Hoge Raad, uw 

rechten en de klachtenprocedure kunt u vinden op de website, zie de regeling toezicht verwerking 

persoonsgegevens en klachtenregeling 13a RO.  

 

Contactgegevens 

Naam:    ………………………………………………………………………………………………………… 

Voorletters:   …………………………………………………………………………………………………………  

Geboortedatum:   ………………………………………………………………………………………………………… 

Woonadres:    ………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer*:   ………………………………………………………………………………………………………… 
 

*Alleen invullen als we u mogen bellen voor nadere informatie 

 

Beschrijf uw klacht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            z.o.z. 
Ondertekenen 

Datum:      Handtekening:   

                 1/2 
 

  

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Reglementen/Documents/Regeling%20toezicht%20verwerking%20persoonsgegevens%20rechtspraak.pdf
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Reglementen/Documents/Regeling%20toezicht%20verwerking%20persoonsgegevens%20rechtspraak.pdf
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Reglementen/Paginas/Klachtenregeling-van-het-parket-van-de-Procureur-Generaal-bij-de-Hoge-Raad-der-Nederlanden.aspx


 

Om u beter van dienst te kunnen zijn vragen wij u onderstaande vragen in te vullen.  

1. Hoe bent u betrokken bij de rechtspraak of het parket bij de Hoge Raad?  
O  Ik ben betrokkene (geweest) in een rechtszaak  

(Bijv. eiser, verweerder, verdachte, slachtoffer, getuige, etc.) 
O  Ik ben professional (advocaat, tolk, getuige-deskundige, etc.) 
O  Anders: …………………………. 
O  Ik ben niet bij een rechtszaak betrokken (geweest) maar als …………………………. 

(Bijv. leverancier, sollicitant, journalist, voormalig medewerker, etc.) 
U kunt dan de volgende vragen overslaan en het formulier direct onder tekenen 

 
2. Om welk gerecht gaat het? 

 
………………………………………… 
 

3. Om wat voor type rechtszaak gaat het?  
Als u in meerdere rechtszaken betrokken bent geweest, kunt u dat ook aangeven.  

O familiezaak    O zaak tegen de overheid  O weet niet 
 O strafzaak   O handelszaak 
 O arbeidszaak   O huurzaak 
 

4.  Wat zijn de zaakgegevens? 
- Zaak/procedurenummer(s)               …………………………………….. 
- Datum van de eventuele uitspraak:  …………………………………….. 

 

 

Wijze van indiening  

Na invulling kunt u dit formulier als PDF opslaan en als bijlage digitaal zenden naar: 

PG@hogeraad.nl  

 

Of sturen per gewone post naar:  

Hoge Raad der Nederlanden 

T.a.v. de Procureur-Generaal  

Postbus 20303 

2500 EH Den Haag 

 
Persoonlijk komen legitimeren 

Om gevoelige persoonsgegevens te kunnen verstrekken (bijvoorbeeld bankrekening, geboortedatum 

of BSN-nummer) zal u zich in persoon moeten komen identificeren. Dit is ook nodig om u informatie 

te kunnen geven over de inhoud van een zaak of inzage te geven in uw dossier.  

 

mailto:PG@hogeraad.nl

