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1. Inleiding 
 

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft een klachtenregeling. Deze regeling is gebaseerd 
op een landelijk gehanteerd model (m.u.v. de Hoge Raad). Klachten kunnen worden 
ingediend over een gedraging - een handelen maar ook niet handelen - van rechters en 
gerechtsambtenaren van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch en over de werkwijze 
(bedrijfsvoering) van het hof. Over de inhoud van een uitspraak van een rechter of een 
beslissing van een rechter tijdens de behandeling van de zaak, kan niet worden 
geklaagd. Daar kan alleen een hogere rechter over oordelen. Ook kan niet worden 
geklaagd over gedragingen die een ander dan de klager betreffen. 

Een aparte categorie in dit verband betreft de klachten over termijnoverschrijdingen. 
Strikt genomen is het aanhouden van een vonnis een rechterlijke beslissing, maar vaak 
worden dergelijke termijnoverschrijdingen veroorzaakt door redenen in de sfeer van de 
bedrijfsvoering (bijvoorbeeld werkdruk). Dergelijke klachten kunnen dan ook wel 
ontvankelijk zijn en dienen dan inhoudelijk te worden behandeld. 

Klachten over gedragingen van gerechtsambtenaren kunnen na de interne behandeling 
door het gerechtsbestuur worden behandeld door de Nationale ombudsman. Deze 
mogelijkheid bestaat echter niet voor klachten over gedragingen van rechters 
(raadsheren); dergelijke klachten kunnen na de interne behandeling door het 
gerechtsbestuur uitsluitend worden voorgelegd aan de procureur-generaal bij de Hoge 
Raad. 

Ter vergroting van de externe betrokkenheid bij en transparantie van de rechtspraak en 
klachtbehandeling heeft de rechtspraak een aantal maatregelen aangekondigd zoals het 
in elk gerecht instellen van een permanente klachtadviescommissie (KLAC) onder leiding 
van een externe voorzitter van de KLAC, het opstellen van een jaarverslag over de 
klachtbehandeling per gerecht, het opzetten van een (interne en externe) databank over 
de klachten (klachtprudentie) en het vergroten van het leereffect van de 
klachtbehandeling.  
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2. Cijfermateriaal

In 2015 zijn (na correctie van een per abuis geregistreerde dubbelteller) 73 klachten 
ingediend bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (in 64 klachtbrieven afkomstig van 59 
klagers), ook nu weer redelijk divers van aard. Het aantal van 73 ligt iets boven het 
gemiddelde instroomniveau van de afgelopen jaren (2013: 67 en 2014: 58). Een reden 
daarvoor is dat vanaf 2015 meer dan in de jaren daarvoor het geval was de abusievelijk 
bij het hof (in plaats van bijvoorbeeld de rechtbank) ingediende klachten thans wel alle 
als ingediende klacht zijn geregistreerd (en vervolgens voor zover mogelijk doorgestuurd 
naar de bevoegde instantie). Opvallend is verder dat de daling in het aantal ingediende 
klachten dat gericht is tegen een (proces)rechterlijke beslissing zich voortzet: 17 in 2015 
tegen 22 in 2014 en 34 in 2013. Het aantal klachten gericht tegen de tijdsduur van een 
procedure is daarentegen iets gestegen (van 5 in 2014 naar 8 in 2015).  

In de onderstaande tabellen zijn de aantallen ingediende klachten naar onderwerp en 
afgehandelde klachten naar soort afdoening vermeld. 

In 2015 ingediende klachten naar onderwerp 

Onderwerp aantal (: 73) % 
Bejegening (straf 2, civiel handel *1 en civiel familie en jeugd** 1) 4 5 
Rechterlijke beslissingen (straf 7, civiel handel 5, civiel familie en jeugd 
4, belasting 1) 17 24 

Tijdsduur procedures (straf 1, civiel handel 6, civiel familie en jeugd 1) 8 11 
Administratieve fouten (civiel handel 3, straf 1) 4 5 
Overige (civiel handel 6, straf 6, familie en jeugd 0, belasting 2, bestuur 4, anders 22) 40 55 
Totaal 73 100 

* Afdeling van de civiele sector waar zaken tussen twee partijen worden behandeld. Dat kunnen natuurlijke
personen zijn, maar ook rechtspersonen zoals stichtingen of bedrijven. Een dergelijke procedure begint in
beginsel schriftelijk. De eiser stuurt via een deurwaarder een dagvaarding aan de gedaagde. Daarin staat wie
de eiser is, wat hij wil, van wie en waarom, en welke bewijs hij heeft om zijn stelling te onderbouwen. Ook
staat in de dagvaarding wanneer de zaak dient voor het hof (op de rol wordt ingeschreven).
** Deze afdeling behandelt de verzoekschriften op het gebied van in beginsel familie- en jeugdrecht. Mensen
die willen scheiden dienen bijvoorbeeld een verzoekschrift in.

In 2015 afgehandelde klachten niet inhoudelijk behandeld 

Soort afdoening aantal (: 73) % 
Niet bevoegd (ex art. 2 Klachtenregeling) 23 32 
Niet-ontvankelijk (ex art. 2 Klachtenregeling) 17 24 
Niet-ontvankelijk (overig) 1 1 
Buiten behandeling gelaten (ex art. 7 Klachtenregeling) 7 10 
Schikking of intrekking 2 3 
Totaal 50 70 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Civiel-recht/Civiele-rechter/procedures/paginas/default.aspx


 

5 
Jaarverslag Klachtbehandeling 2015 | Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 

In 2015 afgehandelde klachten inhoudelijk behandeld 

Soort afdoening aantal (: 73) % 
Ongegrond 14 19 
Gegrond 9 13 
Geen oordeel 0 0 
Nog niet afgedaan  ( ) ( ) 
Totaal 23 32 
 

In 2015 ingediende klachten per afdeling/team 

Afdeling/team aantal (: 73) % 
Civiel handel 21 29 
Civiel Familie en Jeugd 6 8 
Straf 18 25 
Belasting 3 4 
Bestuur 3 4 
Anders 22 30 
 

Conclusie 
Per einde 2015 waren feitelijk 4, in 2015 ingediende en in behandeling genomen klachten 
nog niet afgedaan; inmiddels zijn die alle vier afgedaan, met als resultaat: 1 klacht civiel 
handel gegrond, 2 klachten familie en jeugd niet-ontvankelijk en 1 klacht straf 
ongegrond. 

Van de 73 in 2015 ingediende en (inmiddels) afgedane klachten is 70 % (50 klachten) 
niet inhoudelijk in behandeling genomen. Dat aandeel is ongeveer gelijk aan dat van 
2013 en 2014. 
Van de wel inhoudelijk behandelde klachten (23) is 38 % (9 klachten) gegrond verklaard. 
Dit percentage ligt (weer) iets lager dan dat in de voorgaande jaren (47% in 2014 en 
43% in 2013). 

Er is opnieuw sprake van een toename van klachten over de tijdsduur van een procedure 
(in 2013: 2, in 2014: 5 en in 2015: 8, waarvan 5 civiel handel, 1 civiel familie en jeugd 
en 1 straf). Met ingang van 1 oktober 2009 dient een dergelijke klacht – mits de oorzaak 
ervan is te wijten aan procedurele (rechterlijke) beslissingen -  door het bestuur in 
beginsel niet-ontvankelijk te worden verklaard. 
Ad 5x civiel handel: 4x gegrond (onder het aanbieden van excuses voor de opgetreden 
vertraging, met als oorzaak het bekende “stuwmeer aan zaken”), 1x ongegrond. 
Ad 1x civiel familie en jeugd: ongegrond. 
Ad 1x straf: ongegrond (klacht betrof feitelijk (proces)rechterlijke beslissing om zitting 
uit te stellen). 
Het bestuur heeft zich in 23 gevallen [ten opzichte van 14 in 2014] (direct) onbevoegd 
moeten verklaren omdat was geklaagd bij de verkeerde instantie: bij het hof in plaats 
van bij de rechtbank, een ander hof, Orde der Advocaten, (wrakingskamer van) Raad van 
Discipline, Hof van Discipline, deurwaarderskantoor, Politie, Openbaar Ministerie, omdat 
volstrekt onduidelijk was waartegen de klacht was gericht (gelet op de inhoud in elk 
geval niet tegen het hof), of omdat het geen klacht maar een verzoek- of beklagschrift 
betrof (bijvoorbeeld ex artikel 12 Wetboek van strafvordering); dergelijke klachten 
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worden indien mogelijk doorgezonden aan het bevoegde orgaan/afdeling, onder 
gelijktijdige mededeling hiervan aan de afzender.  
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3. Klachtonderwerpen 
 

De klachten betreffen zowel raadsheren en medewerkers als de bedrijfsvoering van het 
hof. 
Bij raadsheren gaat het bijvoorbeeld over de inhoud van een uitspraak, de wijze waarop 
een zaak of de klager op zitting is behandeld of het niet honoreren van een verzoek om 
uitstel voor bijvoorbeeld het indienen van een reactie of het uitstellen van een zitting. Bij 
medewerkers zien de klachten bijvoorbeeld op gebrekkige informatievoorziening, onjuiste 
c.q. onduidelijke administratieve verwerking van stukken. Als “Overig” aangeduide 
klachtonderwerpen kunnen bijv. worden genoemd: klacht over “misstanden bij het hof”, 
repeterende klachten van klagers die het niet eens zijn en blijven met de afdoening van 
eerdere klachten, volslagen onduidelijke klachten, klacht over vermeende intrekking van 
een hoger beroepszaak welke na telefonische toelichting direct wordt ingetrokken, klager 
wenst zichzelf, dus zonder advocaat, te verdedigen in civiele procedure. 

Ook zijn 8 klachten ingediend die betrekking hadden op de tijdsduur van de procedure. 

De bejegeningsklachten hadden betrekking op: 
Straf (2x, ongegrond):  

• vastgesteld wordt dat sprake was van een emotievolle zitting, maar mede op 
grond van een uitvoerig commentaar op de klacht van de desbetreffende 
voorzitter wordt geoordeeld dat van een onheuse bejegening niet is gebleken; de 
grieven van klaagster lijken vooral/meer verband te hebben met de uitkomst van 
de strafzaak. 

• volgens klaagster had het hof ter zitting ten onrechte vooral aandacht voor de 
persoonlijke omstandigheden van de verdachte en niet/minder voor de misdaad 
c.q. de slachtoffers. Het bestuur oordeelt dat er op zich wel een gerechtvaardigde 
aanleiding is voor de gevolgde gang van zaken ter zitting (te weten: de wettelijke 
taak van de rechter), maar dat het de voorkeur verdient – ter voorkoming van 
onvrede achteraf – om in voorkomend geval de betrokkenen tijdens de zitting 
duidelijkheid te verschaffen over de gang van zaken tijdens de zitting en de 
alsdan te bespreken onderwerpen tijdig en duidelijk uit te leggen. Klacht 
weliswaar ongegrond, maar kan toch dienen als leermoment en tot verbetering 
van de organisatie. 

Civiel handel (1x, ongegrond) 
Afkomstig van een klager die stelt dat een medewerkster van de civiele griffie hem 
telefonisch onheus heeft bejegend. De klacht is ongegrond verklaard wegens het 
ontbreken van een feitelijke grondslag gevoegd bij het feit dat e.e.a. reeds geruime tijd 
geleden zou hebben plaatsgevonden en het dossier inmiddels is geschoond en dus geen 
aantekeningen van een dergelijk gesprek meer voorhanden zijn.  

Civiel familie en jeugd (1x, ongegrond) 
Volgens klager waren de rechters ter zitting partijdig en is hij onrechtvaardig behandeld. 
Welbeschouwd is klager het vooral oneens met de uitkomst (uitspraak) van de 
procedure.  
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4. Informele afdoening 
 

Bij 2 klachten (2 klagers) is kort na ontvangst van de klacht telefonisch contact 
opgenomen met de klager om te bezien of kan worden bemiddeld dan wel de klacht 
anderszins informeel kan worden afgedaan dan wel nadere informatie kan worden 
verstrekt. Dat heeft in beide gevallen tot een positief resultaat geleid (intrekking van de 
klacht) en is de informele afdoening schriftelijk bevestigd aan zowel de klager als, voor 
zover daar sprake van was, de beklaagde. 

In drie gevallen is de klager uitgenodigd voor een formeel hoorgesprek met de president 
en de klachtfunctionaris in het paleis van justitie. In twee gevallen is het gesprek 
gehouden, in het andere geval is het gesprek op de ochtend van de bewuste dag afgelast 
als gevolg van een misverstand bij klager. 
Daarnaast heeft de klachtfunctionaris in diverse gevallen (7) telefonisch contact gehad 
met klagers over (het verkrijgen van een toelichting op) de klacht dan wel over de 
voortgang ervan. 
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5. Klachtadviescommissie 
 

In 2011 heeft het bestuur een klachtadviescommissie als bedoeld in artikel 11 e.v. van 
de Klachtenregeling hof (Klac) ingesteld en benoemd teneinde zich toen in een 
uitzonderlijk geval te laten adviseren. 
In de jaren daarna en ook in het jaar 2015 heeft het gerechtsbestuur geen gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid. Er was geen aanleiding voor. 

De samenstelling van de KLAC en met name de benoeming van de externe voorzitter van 
die commissie, vormt nog (steeds) onderwerp van overleg tussen COR en de Raad voor 
de rechtspraak. Volgens een van de aanbevelingen zouden klachten over gedragingen 
van rechters worden voorgelegd aan de externe voorzitter van de KLAC. De voorzitter 
van de KLAC bepaalt vervolgens of de klachten in aanmerking komen voor advisering 
door de KLAC aan het gerechtsbestuur, tenzij het gerechtsbestuur de KLAC direct om 
advies vraagt. 
Binnen afzienbare tijd wordt meer duidelijkheid omtrent het inschakelen van de KLAC 
verwacht. 
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6. Verbetermaatregelen 
 

In een enkel geval is vastgesteld dat een verbetermaatregel nodig/gewenst was (zie 
hiervoor onder bejegeningsklacht straf, tweede gedachtestreepje).   

Vergoeding van kosten. 
Met betrekking tot de in 2015 ingediende klachten is in twee gevallen (beide betreffende 
de afdeling civiel handel en beide ingediend door een advocaat) geoordeeld dat klager 
recht kan doen gelden op een vergoeding: 

1. Hoewel bij de advocaat de verantwoordelijkheid ligt om ervoor te zorgen dat de 
betreffende memorie alsnog en tijdig door het bevoegde hof (Den Bosch) zou 
worden ontvangen en het de keuze van de advocaat was om de memorie ook nog 
per koerier te verzenden en dus kosten te maken, zijn er omstandigheden 
aanwezig die er toe zouden moeten leiden de koerierskosten (ten bedrage van € 
169 exclusief BTW) louter coulance halve te vergoeden 

2. De (civiele) administratie heeft ten onrechte tot tweemaal toe de poging van de 
advocaat om het verstek te zuiveren over het hoofd gezien en niet in behandeling 
genomen, zodat de advocaat correct heeft gehandeld en nu (helaas) gedwongen 
is verzet in te stellen. Nu het een vergoeding voor schade betreft die kleeft aan de 
door toedoen van de hof-organisatie ontstane fouten, zal het hof de door de 
advocaat te maken kosten (na opgave door de advocaat) voor het instellen van 
verzet vergoeden. Vervolgens heeft de advocaat die opgave nimmer verstrekt en 
is dus in dit geval van de zijde van het hof niet overgegaan tot een daadwerkelijke 
vergoeding van kosten.  
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7. Overige onderwerpen 
 

Naast klachtbrieven komt er jaarlijks een aantal brieven bij het bestuur/de president van 
het hof binnen waarvan aanstonds duidelijk is dat die niet als klacht kunnen worden 
aangemerkt; bijvoorbeeld: verzoeken om advies/informatie, uitsluitend ter informatie 
gestuurd, aan verkeerd loket gericht, etc. Vanaf 2015 worden de duidelijk niet voor het 
hof maar voor een andere instantie bestemde klachten geregistreerd als bij een 
onbevoegde instantie (te weten: het hof) ingediend (vandaar ook het relatief hoge aantal 
van 23 ten onrechte bij het hof ingediende klachten in het tweede cijferoverzicht op blz. 
4). Aan verzoeken om advies/informatie of alleen ter informatie gestuurd, zijn ongeveer 
10 brieven ingediend (en beantwoord). In een voorkomend geval heeft in 2015 de 
klachtenfunctionaris een of meerdere van deze zaken zelfstandig d.m.v. een telefoontje 
met de indiener opgelost.  
Ter bevordering van de duidelijkheid/overzichtelijkheid wordt zo mogelijk elk 
klachtonderwerp in beginsel als aparte klacht aangemerkt (eventueel door middel van 
splitsing van de klachtbrief) en afgedaan. 

Uitgaande van het aantal daadwerkelijk inhoudelijk behandelde klachten als vermeld in 
de eerste tabel op blz. 5 (totaal 23) is 39% (9 klachten) gehonoreerd. Afgezet tegen 
bijvoorbeeld een totale instroom/uitstroom van zaken bij het hof in 2015 van 11.225(in) 
respectievelijk 10.319 (uit), is zowel het aantal klachten als het aantal daarvan 
inhoudelijk behandelde (23, waarvan 9 gegrond) opnieuw zeer marginaal. 

De gemiddelde doorlooptijd in dagen van een klacht bedraagt in 2015 (inclusief de op 
31-12-15 nog niet, maar inmiddels wel afgedane klachten 29,7 en ligt daarmee op 
hetzelfde niveau als in de laatste jaren (23,7 in 2014, 21 in 2013, 29 in 2012). 
In het merendeel van de gevallen wordt (meestal ruimschoots) voldaan aan de in artikel 
9, lid 1, van de Klachtenregeling hof ’s-Hertogenbosch neergelegde eis dat het bestuur 
de klacht binnen zes weken afhandelt.  

De uitkomst van de doorlooptijd voor 2015 wordt negatief beïnvloed door de 
verhoudingsgewijs lange duur van een beperkt aantal klachten, zoals daar zijn 9 klachten 
waarin de termijn van inzending van het commentaar van de betrokken afdeling lang 
heeft geduurd  (9 stuks met een gemiddelde doorlooptijd van telkens 92 dagen) en twee 
klachten waarin veelvuldig overleg met klagers heeft moeten plaatsvinden, resulterend in 
een afsluitend hoorgesprek (2 stuks met een doorlooptijd van telkens 65 dagen). 

Digitaal klaagschrift 
Het toenemend gebruik van digitaal briefverkeer leidt tot het indienen van klachten per 
e-mail. Met het oog daarop is enige jaren geleden door de Raad voor de rechtspraak een 
programma ontworpen dat het publiek stapsgewijs voorlicht over de (on)mogelijkheden 
om te klagen en dat digitaal klagen mogelijk maakt. Dit programma is via de 
internetpagina van het gerechtshof op www.rechtspraak.nl te gebruiken.  
In 2015 zijn 21 klachten digitaal ingediend. 
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8. Informatie en publicatie 
 

Voor informatie over klachten kunt u contact opnemen met de klachtfunctionaris van het 
hof ‘s-Hertogenbosch. De klachtfunctionaris is op maandag, dinsdag en donderdag 
tijdens kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer 088-3621644 van het 
gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Meer informatie over het indienen c.q. de behandeling van 
klachten is terug te vinden op www.rechtspraak.nl.   

 

Het jaarverslag is op **-03-2016 vastgesteld door het gerechtsbestuur van het 
gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.  

2 maart 2016 
R.O.J.M. de Windt 
Klachtfunctionaris hof ’s-Hertogenbosch. 

http://www.rechtspraak.nl/
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