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Ronald Beetz
Van:

Ronald Beetz [ronald@beetz.nl]

Verzonden: dinsdag 22 april 2008 16:29
Aan:

g.m.munnichs@om.nl; h.n.brouwer@om.nl

CC:

l.gielen@minjus.nl; 'Wim Dankbaar'; 'Pim Boswijk'; ronald@beetz.nl

Onderwerp: Verzoek tot informatie over voortgang klacht kenmerk PaG/BJZ/24034
Geachte heer Brouwer en/of Munnichs,
Op 5 maart j.l. hebben wij een klacht ingediend tegen de hoofdofficier van justitie te Zwolle. U
heeft ons de ontvangst daarvan laten weten op 17 maart (ref. PaG/BJZ/24034) waarin u ons
belooft dat wij “zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie op onze brief” zullen ontvangen.
Volgens de klachtenprocedure van het Openbaar Ministerie (zie onder) duurt de gehele
procedure maximaal zes weken. Inmiddels zijn nu bijna 7 weken verlopen en hebben wij nog
niets gezien van enige inhoudelijke afhandeling. Ook zijn we nog niet uitgenodigd om onze
klacht persoonlijk toe te lichten, hoewel dat wel een onderdeel van de procedure is. Wij moeten
hieruit concluderen dat u onze klacht niet conform de door u zelf opgestelde regels afhandelt.
Wij verzoeken u daarom om op de kortst mogelijke termijn onze klacht alsnog serieus in
behandeling te nemen. Blijft u in gebreke dan zullen wij niet nalaten opnieuw een klacht bij het
ministerie van Justitie in te dienen.
Ronald Beetz
Wim Dankbaar
Pim Boswijk

Uit uw eigen klachtenprocedure (http://www.om.nl/u_en_het_om/klachten/)
De behandeling van uw klacht
Eerst wordt bekeken of het OM uw klacht kan behandelen. Als dit niet zo is, krijgt u daarover zo
spoedig mogelijk bericht. Als uw klacht ergens anders thuishoort, bijvoorbeeld bij de rechtbank,
wordt uw brief daar naartoe gestuurd. Ook daarover krijgt u van ons een brief.
Als uw klacht in behandeling wordt genomen, gebeurt - samengevat - het volgende:
Degene over wie u klaagt wordt op de hoogte gesteld van uw klacht en daarover gehoord.
U kunt de klacht persoonlijk toelichten. U krijgt hierover bericht.
Als dat nodig is, wordt extra informatie ingewonnen.
Het (parket-)hoofd neemt een besluit. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld.
De totale procedure duurt - na ontvangst van uw klachtbrief - maximaal zes weken. Deze termijn kan
met vier weken worden verlengd. In bijzondere gevallen kan de termijn met nog een keer vier weken
worden verlengd. Als de termijn verlengd wordt, krijgt u hiervan bericht.
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