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1. INLEIDING EN CONCLUSIES
Iemand die zich door de rechtbank onheus bejegend
voelt, moet kunnen rekenen op een eerlijke en open
behandeling van zijn klacht. De rechtbank kan leren
van ontvangen klachten en heeft daarom zelf ook
belang bij goede klachtbehandeling. Daarom worden
klachten zorgvuldig behandeld. De Nationale
ombudsman noemt als doel van klachtbehandeling
onder meer: oplossing van het conflict en herstel
van vertrouwen.
Klachten die bij de rechtbank Den Haag worden
ingediend worden behandeld volgens de gezamenlijke klachtenregeling van de rechtbank Den Haag,
Amsterdam, Rotterdam en Noord-Holland. Bij de
inhoudelijke beoordeling van klachten wordt gebruik
gemaakt van behoorlijkheidsnormen die zijn opgesteld door de Nationale ombudsman.

Het voorliggende jaarverslag geeft een beschrijving
van de klachtbehandeling door de rechtbank Den
Haag in 2020. Dit was het jaar dat de verspreiding
van het coronavirus leidde tot een tijdelijke sluiting
van alle gerechten en tot verplicht thuiswerken van
veel medewerkers van de rechtbank. De impact
hiervan was en is nog altijd groot. Er is een stijging
te zien in de aantallen klachten over administratieve
fouten en de tijdsduur van procedures. Mogelijk
houdt dit verband met de omstandigheden waar
onder sinds maart 2020 gewerkt moet worden.
Procentueel zijn deze categorieën van klachten echter
nauwelijks groter geworden. Het totaal aantal afgehandelde klachtonderdelen is gestegen, van 257
in 2019 naar 396 in 2020. Het percentage gegrond
verklaarde klachten is ten opzichte van 2019 licht
gestegen van 16% naar 19%.

Op grond van de genoemde klachtenregeling
worden klachten beoordeeld door het bestuur van
de rechtbank. In Den Haag heeft het bestuur deze
bevoegdheid gemandateerd aan de president van
de rechtbank. In bepaalde gevallen kan de president
een klachtadviescommissie (KLAC) vragen om een
advies te geven voor de beoordeling van een klacht.

Positieve ontwikkelingen zijn dat de klachten die
in 2020 zijn afgedaan, sneller zijn afgedaan dan in
2019. 93% was binnen 10 weken afgehandeld, dat
was in 2019 nog 78%. De gemiddelde behandelduur
is verlaagd van 52 naar 31 dagen. Er is in 2020 veel
meer contact geweest met de personen die een
klacht hadden ingediend.
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De rechtbank Den Haag zal blijven kijken naar waar
verbetering mogelijk is in de vele werkprocessen
binnen de verschillende teams van de rechtbank.
Er is aandacht voor de wijze van bejegening, de
doorlooptijden van zaken en de werkwijze van de
verschillende administraties. De drempel om te
klagen moet laag zijn, maar er wordt wel gestreefd
naar het voorkómen van klachten. Dat mensen zich
door de rechtbank Den Haag behoorlijk behandeld
voelen is van groot belang voor het vertrouwen in
de rechtspraak.
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2. AANTALLEN
In 2020 heeft de rechtbank Den Haag 298 klachten
afgehandeld (in 2019: 232). Sommige klachten
bestaan uit verschillende onderdelen, in 2020 was
dit bij 22% van de klachten het geval. In totaal zijn er
in 2020 396 klachtonderdelen afgehandeld. Als in dit
jaarverslag verder over ‘klachten’ wordt gesproken,
wordt daarmee bedoeld ‘klachtonderdelen’.
Ontvangen en afgehandelde klachtonderdelen
2020

2019

Ontvangen

408

267

Afgehandeld

396

257

Hiernaast wordt een overzicht gegeven van de
afgehandelde klachten per ‘sector’ van de rechtbank.
De klachten worden geregistreerd in het landelijke
registratiesysteem van de Raad voor de rechtspraak,
dat een eigen categorisering van de klachten kent.
Daarom kan er geen overzicht worden gegeven van
de klachten per team van de rechtbank, maar wordt
een andere indeling gevolgd.
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Sectoren

2020
Aantal

Kanton

2019
%

Aantal

%

102

26

70

27

Bestuursrecht

87

22

62

24

Familie en Jeugd- en Zorgrecht

56

14

36

14

Handel en Insolventies

52

13

24

9

Straf

35

9

23

9

Stafdienst & Bedrijfsvoering

15

4

10

4

Anders

49

12

32

12

Totalen

396

100

257

100

Klachten dienen binnen 6 weken te worden afge
handeld. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 4 weken. De meeste klachten zijn binnen
6 weken afgehandeld: 77%. Dat is een vooruitgang
ten opzichte van 2019, toen dit nog 47% was. 93%
van de klachten is in 2020 binnen een periode van
10 weken afgehandeld (in 2019: 78%). De gemiddelde
behandelduur van klachten is ten opzichte van 2019
verlaagd van 52 dagen naar 31 dagen. Bij 54% van
de in behandeling genomen klachten is de klager
telefonisch gehoord door de klachtenfunctionaris.
Dat is een forse stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, toen dit nog niet de standaard werkwijze
was en er nauwelijks contact was met de klagers.

Tot slot nog iets over de klager zelf. In 80% van de
klachten was degene die een klacht indiende iemand
die zelf partij was in een procedure bij de rechtbank.
In 13% van de klachten betrof het een advocaat die
gemachtigd is om namens iemand te procederen.
Bij 7% van de klachten ging het niet om een rechtzoekende of een advocaat, maar was de klager
bijvoorbeeld een bewindvoerder, slachtoffer, bezoeker
van de rechtbank of iemand die in het nieuws iets
over de rechtbank Den Haag had vernomen waarover
hij zijn onvrede wilde laten weten.
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3. ONDERWERPEN
Veel klachten die in 2020 zijn afgedaan (24%) hebben
betrekking op beslissingen van rechters. Dit betreft
meestal de inhoud van een uitspraak, maar er waren
ook klachten over procedurele beslissingen, zoals
het wel of niet horen van getuigen of het al dan niet
aanhouden van een zaak. Het gerechtsbestuur heeft
over deze klachten geen oordeel gegeven omdat
rechters in het nemen van deze beslissingen onafhankelijk zijn. Het is wettelijk geregeld dat het
gerechtsbestuur zich niet mag mengen in concrete
rechtszaken. Dit is ook vastgelegd in de klachten
regeling.

Klachten over de bejegening door rechters worden
in beginsel voorgelegd aan de voorzitter van de
Klachtenadviescommissie (zie ook hoofdstuk 6 van
dit jaarverslag).
Bij 11% van de klachten werd in bij de afhandeling
een verband gelegd met de gevolgen van de
corona-epidemie. Soms was bijvoorbeeld de sluiting
van de rechtbank in maart 2021 reden voor vertraging
van procedures. In andere gevallen was de klacht
ook expliciet gericht tegen een maatregel van de
rechtbank die verband hield met het tegengaan van
besmettingen binnen het Paleis van Justitie.

Andere klachten gingen over administratieve fouten
van de rechtbank, over de tijdsduur van procedures
en over bejegening door medewerkers van de rechtbank. Er was een grote categorie ‘overig’. Binnen die
categorie vallen ook de klachten die niet tegen de
rechtbank zijn gericht, maar bijvoorbeeld betrekking
hebben op het Hof Den Haag, een andere rechtbank, de politie, een curator of de minister-president.
Onderwerpen van afgedane klachten

2020

2019

Aantal

%

Aantal

%

Bejegening

55

14

27

11

Rechterlijke beslissingen

95

24

76

30

Tijdsduur procedures

67

17

40

16

Administratieve fouten

85

21

51

20

Overig

94

24

63

25

Totalen

396

100

257

100
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Hierbij een greep uit de verschillende onderwerpen
waarover werd geklaagd:
• Het bedrijf van de klager is gedagvaard, de klager
wil zich verweren maar beschikt over onvoldoende
middelen om een advocaat te betalen;
• De rechtbank is onvoldoende toegankelijk
voor een advocaat met een gebroken been;
• Onvolledige informatieverstrekking op
rechtspraak.nl over het verwerpen van een
buitenlandse erfenis;
• Uitblijven van een reactie op e-mails met het
verzoek om informatie over stand van zaken
van behandeling van een zaak;
• Het gebruik van Skype voor Bedrijven voor
zittingen;
• De wijze waarop de griffier met de rechter over
de klager heeft gesproken tijdens de schorsing
van de zitting (klager had geluidsopname gemaakt);
• Een rechter zou inbreuk hebben gemaakt op de
privacy van de klager door tijdens een zitting naar
diens gezondheid te vragen;
• Een nevenfunctie van een rechter uit het verleden
zou niet geregistreerd zijn geweest in het daarvoor
bestemde register;
• Gebrek aan invalidenparkeerplaatsen bij
de rechtbank;
• Het niet beschikbaar zijn van thee bij de
zittingszalen.
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4. BEOORDELING
Bij de ontvangst van een klacht wordt in de eerste
plaats bekeken of de klacht gaat over een gedraging
van (een medewerker) van de rechtbank Den Haag.
Is dat niet het geval, dan wordt de klacht naar de
juiste instantie doorgestuurd, of wordt de klager
erover geïnformeerd dat de rechtbank zijn of haar
klacht niet kan behandelen.
Als de klacht wel over de rechtbank gaat wordt aan
de hand van de klachtenregeling beoordeeld of er
sprake is van een klacht die in behandeling genomen
kan worden. Als dat het geval is wordt er een onderzoek ingesteld naar de klacht en geeft de president
van de rechtbank vervolgens zijn oordeel hierover.
De klacht kan gegrond of ongegrond worden
verklaard, ook kan de conclusie zijn dat er geen
oordeel kan worden gegeven.
In 2020 werd 49% van de klachten niet behandeld,
in 2019 was dat 53%. Hieronder wordt weergegeven
wat de reden was voor het niet behandelen van
klachten. De genoemde artikelen verwijzen naar
de klachtenregeling. Als een klacht niet over de
rechtbank Den Haag gaat, is het gerechtsbestuur
niet bevoegd om deze te behandelen (artikel 2).
Een klacht over een rechterlijke beslissing wordt
niet ontvankelijk verklaard op grond van artikel 2
van de klachtenregeling.
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Tot slot geeft artikel 7 gronden voor het niet behandelen van klachten. Als een klacht bijvoorbeeld gaat
over iets wat zich langer dan een jaar geleden heeft
voorgedaan kan het gerechtsbestuur zelf afwegen of
deze klacht al dan niet behandeld wordt.
Niet behandeld

2020

2019

Aantal

%

Aantal

%

Niet bevoegd (art. 2)

45

28

40

32

Niet ontvankelijk (art. 2)

88

55

64

52

Buiten behandeling (art. 7)

28

17

20

16

161

100

124

100

Totaal

De overige klachten (51%) werden wél in behandeling
genomen. Hiervan werd een deel later ingetrokken
of informeel opgelost. Een ander deel werd afgedaan met een oordeel en in een beperkt aantal
gevallen kon geen oordeel worden gegeven over
de klacht:
Wel behandeld

2020

2019

Aantal

%

Aantal

%

122

52

64

48

Gegrond

74

31

41

31

Ingetrokken / informeel opgelost

33

14

13

10

6

3

15

11

235

100

133

100

Ongegrond

Geen oordeel
Totaal
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Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, heeft de
klachtenfunctionaris in meer dan de helft van de in
2020 behandelde klachten telefonisch contact gehad
met de klager over de inhoud van de klacht. De
klager is in de gelegenheid gesteld de klacht toe te
lichten en soms is daarbij ook al de reactie vanuit
het betreffende team besproken. De verwachting is
dat in 2021 klagers nog vaker gehoord zullen worden
naar aanleiding van hun klachten. Het gerechts
bestuur vindt het van groot belang dat er goed naar
de klagers geluisterd wordt en dat zij zich serieus
genomen voelen. Klagers geven zelf ook regelmatig
aan dit contact op prijs te stellen.
In hoofdstuk 5 wordt meer informatie gegeven over
wat er gebeurt met gegronde klachten, daarbij wordt
ook een aantal voorbeelden genoemd.
Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een
ongegrond verklaarde klacht.

dat het faillissement van het bedrijf van de heer F. in
november 2019 is opgeheven. Insolventie-gegevens
in het register van de rechtspraak zijn echter te
raadplegen tot zes maanden na beëindiging van
een faillissement. Met het ter beschikking stellen van
de gegevens binnen die periode van zes maanden
handelt de rechtbank dus niet onbehoorlijk. De klacht
wordt ongegrond verklaard en de heer F. wordt erover
geïnformeerd dat de gegevens vanaf mei 2020 niet
meer raadpleegbaar zijn. Als de gegevens vervolgens
nog elders in te zien zijn, kan hij de eigenaren van
die websites om verwijdering daarvan vragen.
Bij de inhoudelijke beoordeling van klachten wordt
gebruik gemaakt van de behoorlijkheidsnormen die
zijn opgesteld door de Nationale ombudsman. In de
bijlage wordt een overzicht gegeven van de normen
die het meest worden betrokken bij de beoordeling
van klachten die bij de rechtbank Den Haag worden
ingediend.

Voorbeeld van een ongegrond verklaarde klacht
Het faillissement van het bedrijf van de heer F. is
afgehandeld, maar hij komt erachter dat informatie
hierover nog steeds vindbaar is via de zoekmachine
van Google en op de website www.faillissementsverslagen.com. De heer F. dient in maart 2020 een
klacht in bij de rechtbank en geeft aan dat hij door
Google verwezen is omdat de gegevens over het
faillissement zijn overgenomen uit het Centraal
Insolventieregister op rechtspraak.nl. De klacht wordt
in behandeling genomen en onderzocht. Het blijkt
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5. GEGROND VERKLAARDE KLACHTEN
In 2020 zijn er 74 klachten gegrond verklaard (19%).
De volgende tabel geeft een overzicht van de aard
van deze klachten, afgezet tegen de gegronde
klachten in 2019 (16%).

Gegronde klachten

Hieronder wordt een aantal voorbeelden gegeven
van in 2020 gegrond verklaarde klachten.

Gegronde klachten worden ter kennisneming
geagendeerd voor de bestuursvergadering, terug
gekoppeld aan de KLAC en zijn onderwerp van
de gesprekken tussen het gerechtsbestuur en de
betreffende teamvoorzitter.
2020

2019

Aantal

%

Aantal

%

8

11

2

5

Tijdsduur procedure

30

41

21

51

Administratieve fout(en)

29

39

12

29

Overig

7

9

6

15

Totalen

74

100

41

100

Bejegening

Onvoldoende spoedig voorzien
Advocaat A. heeft in mei 2020 een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening ingediend
voor haar cliënt. Zij heeft vervolgens meerdere malen
contact gehad met de rechtbank over deze zaak, die
naar haar mening niet spoedig genoeg is behandeld.
Ook is zij niet tevreden over de informatieverstrekking
in deze zaak. De voorzitter van het bestuursrechtelijke
team waar deze zaak loopt erkent dat er onvoldoende
klantgericht is gewerkt door de rechtbank. Er is ten
onrechte niet gereageerd op herhaalde vragen van
mevrouw A. over de planning van de behandeling
van de zaak. Ook heeft het langer dan gebruikelijk
geduurd voordat er een uitspraak is gedaan op het
verzoek.
Zowel de klacht over de informatieverstrekking als de
klacht over het gebrek aan voortvarendheid waarmee
de rechtbank deze zaak heeft behandeld, wordt
gegrond verklaard. Het betreffende team voert
wijzigingen door om vertraging in dergelijke zaken
in de toekomst te voorkomen.

GA NAAR INHOUDSOPGAVE
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Concluderen tijdens vakantie
Advocaat B. krijgt begin juli 2020 van de rechtbank
te horen dat hij acht dagen later moet concluderen
in een civiele procedure, terwijl dat eerder voor het
einde van die maand op de rol stond. De mede
werker van de rechtbank die hij te spreken krijgt als
hij hierover belt, geeft aan dat er geen rekening
gehouden kan worden met het feit dat de advocaat
op dat moment in het buitenland op vakantie is.
Ondanks toezeggingen daartoe wordt hij niet
teruggebeld door de rechtbank. Uiteindelijk krijgt
de heer B. te horen dat na overleg met de rolrechter
besloten is om de zaak door te laten gaan op de
oorspronkelijk geplande datum. De advocaat geeft
in zijn klacht aan dat er twee dagen van zijn vakantie
verpest zijn door deze situatie en de onduidelijkheid.
Ook deze klacht over de wijze van communicatie
werd als gegrond beoordeeld. Men mag van de
rechtbank verwachten dat toezeggingen worden
nagekomen en dat er servicegericht wordt gecommuniceerd.
Geen bericht over aanhouding zaak
Mevrouw C. is er bij toeval achter gekomen dat de
behandeling van een zaak over het gezag van haar
kind door de rechtbank is aangehouden. Omdat
zij er niet tevreden over is dat zij niet over de aanhouding is geïnformeerd, dient zij een klacht in. De
voorzitter van het team Familie erkent dat hier iets
niet goed is gegaan. Dergelijke aanhoudingen worden
in het familiejournaal verwerkt. Daartoe hebben
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echter alleen advocaten toegang. Mevrouw C. had
hierover inderdaad persoonlijk geïnformeerd moeten
worden.

verwachten dat daar geen stukken zoekraken.
Inmiddels wordt gewerkt aan systemen om dit in
de toekomst te voorkomen.

De klacht is gegrond en mevrouw C. krijgt verontschuldigingen aangeboden voor het feit dat zij niet
is geïnformeerd. De teamvoorzitter laat weten dat
de afdeling die het betreft hierop is aangesproken
en dat het werkproces op dit punt weer bij iedereen
onder de aandacht is gebracht om te voorkomen dat
een dergelijke situatie zich in de toekomst opnieuw
voordoet.

Fout in vonnis
In de zomer van 2019 heeft de rechtbank uitspraak
gedaan tegen de ex-partner van mevrouw E. Hij
heeft onder andere een contact- en straatverbod
voor de duur van twee jaar opgelegd gekregen.
Mevrouw E. dient in januari 2020 een klacht in bij
de rechtbank. Zij is er niet tevreden over dat zij het
vonnis nog altijd niet thuisgestuurd heeft gekregen,
ondanks haar herhaalde verzoeken hiertoe. En wat zij
nog veel erger vindt: zij is erachter gekomen dat bij
justitie geen contact- en straatverbod van twee jaar,
maar van één maand in het systeem staat.

Te lang onder bewind
In het najaar van 2019 dient een bewindvoerder
samen met de heer D. bij de rechtbank een verzoek
in tot opheffing van het bewind over zijn vermogen.
Lange tijd krijgen zij bij telefonisch contact met de
rechtbank te horen dat het verzoek in behandeling is.
Uiteindelijk wordt het bewind pas in juli 2020
opgeheven. De heer D. dient hierover een klacht in,
hij vindt dat dit veel te lang heeft geduurd.
De voorzitter van het team Kanton gaat na wat er is
gebeurd en stelt vast dat het acht maanden heeft
geduurd voordat de beschikking in deze zaak is
getekend. Dat is ongeveer zes maanden langer dan
gebruikelijk is. Dat komt doordat het dossier enige
tijd zoek is geweest.
De klacht van de heer D. is gegrond. Hij mag van
een professionele organisatie als de rechtbank

Het blijkt dat door een fout van de griffier de
mondelinge uitspraak van de rechter niet goed is
verwerkt in het digitale systeem. Deze fout heeft er
helaas toe geleid dat het mondeling uitgesproken
contact- en straatverbod door de politie niet kon
worden gehandhaafd, dat het verbod meermalen
is overtreden en dat mevrouw E. daarvan de dupe
is geworden. Hoewel er geen schriftelijk vonnis is,
is er wel een zogenoemde ‘aantekening mondeling
vonnis’. Dat wordt alsnog naar mevrouw E. opgestuurd. Zij krijgt verontschuldigingen van de rechtbank voor het onjuist verwerken van de uitspraak en
het niet eerder toezenden van de aantekening van
het mondelinge vonnis.
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6. KLACHTENADVIESCOMMISSIE
Het gerechtsbestuur kan in bepaalde gevallen aan
de Klachtadviescommissie (KLAC) van de rechtbank
vragen om advies te geven over de beoordeling
van een klacht. Deze KLAC bestaat uit leden die
werkzaam zijn bij de rechtbank. De voorzitter van
de KLAC is iemand die niet werkzaam is binnen de
rechtspraak. In 2020 was dat de heer mr. J.M.F.X.
van Veggel, oud-deken van de Orde van Advocaten
in Amsterdam.

GA NAAR INHOUDSOPGAVE

In 2020 zijn 2 klachten aan de voorzitter van de KLAC
voorgelegd. In deze zaken waren de klagers niet
tevreden over de wijze waarop zij tijdens een zitting
waren bejegend door de rechter. In beide zaken
adviseerde de voorzitter het gerechtsbestuur om van
de KLAC een advies te vragen over de afhandeling
van de klacht. Deze klachten zijn uiteindelijk in 2021
afgehandeld (ze zijn beide ongegrond verklaard).
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7. NATIONALE OMBUDSMAN
Wanneer iemand niet tevreden is over de wijze
waarop de klacht door de rechtbank is afgehandeld,
kan hij zich wenden tot de Nationale ombudsman.
Regelmatig neemt de Nationale ombudsman contact
op met de rechtbank om informatie in te winnen over
de afhandeling van een klacht. In de meeste gevallen
leidt dit niet tot een onderzoek van de ombudsman.
In 2020 heeft de Nationale ombudsman eenmaal
een klacht gegrond verklaard van iemand die in 2018
een klacht had ingediend bij de rechtbank Den Haag
en niet tevreden was over de afhandeling daarvan.
In deze zaak had de heer S. een klacht ingediend
bij de rechtbank over de gang van zaken tijdens een
strafzitting. Deze klacht is in september 2018 afgehandeld, de klager is toen verwezen naar het Openbaar Ministerie en voor zover de klacht betrekking
had op de rechtbank heeft klager te horen gekregen
dat zijn klacht over de inhoud van een rechterlijke
beslissing niet behandeld kon worden. Na tussenkomst van de Nationale ombudsman heeft de
rechtbank in november 2018 een klacht van de
heer S. over het zoekraken van een aanvullend
verzetschrift in behandeling genomen. Die klacht is
in maart 2019 afgedaan, echter niet tot tevredenheid
van de heer S. Naar aanleiding hiervan is de Nationale
ombudsman een onderzoek gestart naar de klacht
afhandeling, met als resultaat een rapport dat op
16 september 2020 is gepubliceerd. De conclusie
van de Nationale ombudsman is dat de rechtbank
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in eerste instantie de klacht van de heer S. onvoldoende heeft herkend en erkend. Daardoor heeft
de behandeling van de klacht te lang geduurd.
Bij dit rapport doet de ombudsman aan de president
van de rechtbank de aanbeveling om intern op alle
niveaus aandacht te vragen voor het tijdig herkennen
van klachten, zodat binnen de geldende termijnen
antwoord wordt gegeven op de klacht. De rechtbank
heeft de ombudsman laten weten dat deze aanbeveling opgevolgd zal worden en heeft de voorzitters
van de verschillende teams gevraagd aandacht te
geven aan dit onderwerp. De teamvoorzitters is
gevraagd om binnen hun teams te benadrukken dat
het van belang is dat binnengekomen klachten ook
als zodanig herkend worden, zodat deze tijdig naar
het klachtenbureau doorgestuurd en daar behandeld
kunnen worden.
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8. PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD
Klachten over rechters kunnen ook aan de procureurgeneraal bij de Hoge Raad worden voorgelegd.
Dit is in 2020 verschillende malen gebeurd, de
procureur-generaal heeft echter in dit jaar geen
klacht over een rechter van de rechtbank Den Haag
gegrond verklaard.

GA NAAR INHOUDSOPGAVE
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BIJLAGE – BEHOORLIJKHEIDSNORMEN
Bij de inhoudelijke beoordeling van klachten wordt
gebruik gemaakt van de behoorlijkheidsnormen
die zijn opgesteld door de Nationale ombudsman.
Omdat de Nationale ombudsman zich op de hele
Nederlandse overheid richt zijn niet al deze normen
direct bruikbaar bij de behandeling van klachten over
de rechtbank. Veel normen zijn gericht op bestuursorganen en de rechtbank is geen bestuursorgaan.
Over de beslissingen van rechters kan over het
algemeen door het gerechtsbestuur geen oordeel
gegeven worden. Desondanks zijn er wel normen
die weergeven wat burgers van de rechtbank mogen
verwachten. De hieronder weergegeven normen
worden het meest betrokken bij de beoordeling
van klachten die bij de rechtbank Den Haag worden
ingediend:

Goede informatie verstrekking
De overheid zorgt ervoor dat de burger de juiste
informatie krijgt en dat deze informatie klopt en
volledig en duidelijk is. Zij verstrekt niet alleen
informatie als de burger erom vraagt, maar ook
uit zichzelf.

GA NAAR INHOUDSOPGAVE

Hieruit volgt onder meer dat de rechtbank burgers
correct dient te informeren. Als iemand de griffie
e-mailt met de vraag wanneer een uitspraak verwacht
kan worden, dient daarop gereageerd te worden,
al is het maar met het bericht dat hierover nog niets
kan worden gemeld.

Een deel van de klachten gaat over de snelheid
waarmee de rechtbank een zaak behandelt. Burgers
mogen van de rechtbank verwachten dat de behandeling niet langer duurt dan nodig is en dat zij erover
worden geïnformeerd als gestelde termijnen door
de rechtbank niet gehaald worden.

Fatsoenlijke bejegening

Goede organisatie

De overheid respecteert de burger, behandelt
hem fatsoenlijk en is hulpvaardig.

De overheid zorgt ervoor dat haar organisatie
en haar administratie de dienstverlening aan
de burger ten goede komt. Zij werkt secuur en
vermijdt slordigheden. Eventuele fouten worden
zo snel mogelijk hersteld.

Deze norm zal voor zich spreken, al zijn de verwachtingen die burgers hebben van de rechtbank wat
betreft de hulpvaardigheid soms te hoog. Mede
werkers kunnen geen juridisch advies geven, daarvoor
kan worden verwezen naar een advocaat of andere
rechtshulpinstantie.

Voortvarendheid

Bij veel gegrond verklaarde klachten is een schending
van deze norm aan de orde. Een burger mag van de
rechtbank verwachten dat er secuur wordt gewerkt
en dat slordigheden worden vermeden. Juist van een
rechtbank hebben mensen vaak hoge verwachtingen
wat dit punt betreft.

De overheid handelt zo snel en slagvaardig
mogelijk.
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