
 

Verstrekken van afschriften van 

vonnissen, beschikkingen en 

processen-verbaal van de 

terechtzitting 
 

Inleiding 

Verzoeken om afschriften van vonnissen, beschikkingen en processen-verbaal ter 

terechtzitting dienen te worden ingediend bij de administratie van teams Straf van de 

afdeling Publiekrecht van de rechtbank Amsterdam. In het verzoek dient melding te 

worden gemaakt van: 

 de naam van de verdachte; 

 het parketnummer; 

 de datum van de zitting; 

 de reden waarom om van stukken een afschrift wordt gevraagd. 

In het verzoek moet gemotiveerd worden aangegeven wat het belang is. Als deze 

motivering ontbreekt, ontvangt u een brief om het verzoek aan te vullen. Indien u het 

verzoek, ondanks de brief, niet nader motiveert, ontvangt u na twee weken een 

afwijzing. 

Op grond van artikel 365, vierde lid van het Wetboek van Strafvordering (Sv), verstrekt 

de voorzitter desgevraagd een afschrift van het vonnis en het proces-verbaal der 

terechtzitting aan ieder ander dan de verdachte of zijn raadsman, tenzij verstrekking 

naar het oordeel van de voorzitter ter bescherming van de belangen van degene ten 

aanzien van wie het vonnis is gewezen of van de derden die in het vonnis of in het 

proces-verbaal worden genoemd, geheel of gedeeltelijk dient te worden geweigerd. In 

dat laatste geval kan de voorzitter een geanonimiseerd afschrift of een uittreksel van het 

vonnis en het proces-verbaal verstrekken." 

Een verzoek tot verstrekking van een afschrift of uittreksel van andere tot het 

strafdossier behorende stukken wordt op grond van artikel 365, vijfde lid Sv, afgewezen. 

Uitgangspunten: 

1. De verdachte, raadsman en officier van justitie krijgen een afschrift van het MK 

vonnis; 

2. Het slachtoffer of de nabestaande (hierna: het slachtoffer), de advocaat van het 

slachtoffer, de gemachtigde van het slachtoffer, de benadeelde partij, de advocaat 

van de benadeelde partij, de gemachtigde van de benadeelde partij krijgen op 

verzoek een afschrift van het vonnis; 



 

2. 

 

3. Aan derden wordt slechts een afschrift van het vonnis verstrekt na een schriftelijk 

verzoek waaruit blijkt dat die derde belang heeft bij een afschrift. 

Afhandeling verzoek 

De rechtbank streeft ernaar een verzoek binnen een redelijke termijn af te handelen (4 

weken na ontvangst van uw gemotiveerde verzoek). 

Schriftelijke verzoek 

U kunt uw schriftelijk verzoek inleveren via de post, de fax of per e-mail: 

Rechtbank Amsterdam 

Afdeling Publiekrecht 

Administratie teams straf 

Postbus 84500 

1080 BN Amsterdam 

Faxnummer: 088 3610320 

E-mail: mailto:afschriften.straf.rb-ams@rechtspraak.nl 
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3. 

 

De wijze van verstrekken van vonnissen, beschikkingen en processen-verbaal 

ter terechtzitting 

I. Vonnissen en processen-verbaal ter terechtzitting van de meervoudige kamer 

Raadsman 

De vonnissen en processen-verbaal ter terechtzitting van de meervoudige kamer worden 

(automatisch) aan de raadsman verstrekt via de post of de togadoos. Bij advocaten die 

de beschikking hebben over een toga-doos, vindt verstrekking in beginsel via de 

togadoos plaats. 

In geval van spoed kan, op (telefonisch) verzoek van de raadsman, verstrekking 

plaatsvinden via de fax. 

Verdachte (zonder raadsman) 

Vonnissen en processen-verbaal ter terechtzitting van de meervoudige kamer worden 

(automatisch) aan de verdachte verstrekt via de post. 

Benadeelde partij en slachtoffer 

Het vonnis van de meervoudige kamer wordt op schriftelijk verzoek of verzoek via de 

mail (afschriften.straf.rb-ams@rechtspraak.nl) aan de benadeelde partij of het slachtoffer 

verstrekt via de post. 

Als het vonnis onherroepelijk is wordt aan de benadeelde partij automatisch een grosse 

(een gewaarmerkt afschrift van het vonnis) verstrekt. 

II. Processen-verbaal ter terechtzitting van de politierechter 

Afschriften van vonnissen en processen-verbaal van de politierechter worden op 

schriftelijk verzoek verstrekt. Zo’n verzoek kan ook via de mail (afschriften.straf.rb-

ams@rechtspraak.nl) worden ingediend. 

III. Beschikkingen 

Raadsman 

Beschikkingen worden in beginsel (automatisch) uiterlijk één dag na opmaking aan de 

raadsman verstrekt via de post of de togadoos. Bij advocaten die de beschikking hebben 

over een togadoos, vindt verstrekking in beginsel via de togadoos plaats. 

In geval van spoed kan, op (telefonisch) verzoek van de raadsman, verstrekking 

plaatsvinden via de fax. 

Verdachte (zonder raadsman) 

Beschikkingen worden in beginsel (automatisch) uiterlijk één dag na opmaking aan de 

verdachte verstrekt via de post.  
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