
Q&A-lijst  

Wat betekent onderbezetting op de griffie?  

Onderbezetting op de griffie betekent dat er op dit moment te weinig mensen zijn om de klacht- en 
beroepszaken die bij het hof binnenkomen administratief te verwerken. Dat betekent helaas dat er 
achterstanden zijn ontstaan in de behandeling van deze zaken. Ook in de correspondentie is 
vertraging ontstaan. Dit betekent niet dat ingekomen berichten niet gezien of gelezen worden, maar 
enkel dat e-mails dus later dan gebruikelijk worden beantwoord.  

Hoe wordt het probleem van de onderbezetting op de griffie opgelost? 

Op allerlei manieren wordt geprobeerd dit probleem op te lossen. Gelukkig is vanaf 1 augustus jl. de 
griffie versterkt met twee nieuwe griffiemedewerkers. Maar daarmee zijn we er nog niet. Er moet nog 
een vierde griffiemedewerker worden aangetrokken om de werkzaamheden weer als voorheen te 
kunnen oppakken. De versterking betekent wel dat de zaken die in het voorjaar niet konden worden 
behandeld dit najaar voor zover mogelijk zijn ingepland en kunnen worden behandeld. Partijen in die 
zaken hebben hierover inmiddels bericht ontvangen. Alles wordt in het werk gesteld om per 1 januari 
2023 de griffie weer op sterkte te hebben. 

Wat betekent dit voor de planning van mijn zittingen?   

De inhaal van de opgelopen achterstand betekent dat nieuwe(re) zaken nog niet op korte termijn 
kunnen worden ingepland.   
Zodra we daartoe in staat zijn zullen we deze zaken inplannen. Partijen in die zaken hoeven hiervoor 
geen contact met ons op te nemen. De verwachting is dat deze zaken in ieder geval in het voorjaar 
2023 kunnen worden behandeld. We vragen begrip voor deze vertraging. 

Wat doet de griffie naast de hervatting van zittingen? 

Alle binnenkomende klacht- en beroepszaken worden telkens geregistreerd en de schriftelijke reactie 
van de tegenpartij (verweerschrift) wordt opgevraagd. Een enkele zeer spoedeisende zaak wordt bij 
voorrang behandeld. Bij iedere zaak wordt apart beoordeeld op een zaak spoedeisend is. Als een 
advocaat door de raad van discipline geschorst of geschrapt is dan krijgen deze zaken in hoger beroep 
voorrang. De advocaat moet immers dan snel weten waar hij of zij aan toe is.  

Wat zijn gewone klachtzaken?  

Dat zijn de klachtzaken waarin een mondelinge behandeling (zitting) plaatsvindt in Utrecht. Er zijn 
namelijk ook andere klachtzaken waarin een mondelinge behandeling niet nodig is. Dit zijn zaken die 
op schriftelijke stukken kunnen worden afgedaan. Bijvoorbeeld als het hoger beroepsschrift te laat is 
ingediend of als er hoger beroep is ingesteld terwijl dat niet kan. Die zaken gaan door. Voor die zaken 
is namelijk in het algemeen geen mondelinge behandeling nodig. U krijgt een bericht als uw zaak 
geschikt is om op basis van schriftelijke stukken te worden afgedaan.  

Ik krijg geen contact met de griffie, maar ik wil weten wat de stand van zaken in mijn dossier is?  

De meest recente berichten die u van de griffie van het hof heeft ontvangen, geven de huidige status 
van uw zaak weer. Als in uw dossier stukken zijn ingediend, kan het zijn dat het langer duurt voordat 
u daarop een reactie krijgt. Dat geldt ook voor uw wederpartij. U doet er daarom goed aan de 
indiening van de stukken bij de griffie van het hof in kopie aan de wederpartij te sturen.  

Heeft de wederpartij al nadere stukken ingediend?  



Zie de vorige vraag. Het kan zijn dat er nieuwe stukken zijn ingediend, die nog niet zijn verwerkt door 
de griffie van het hof. Hoe dan ook krijgt u die stukken vanzelf toegezonden en heeft u tot 10 dagen 
voor de zitting de éénmalige mogelijkheid zelf nog (bewijs)stukken in te dienen. Het procesdossier 
bevat bij een hoger beroep standaard de stukken die in eerste aanleg bij de raad zijn gewisseld. Aan 
deze stukken worden de stukken die in hoger beroep zijn ingebracht toegevoegd. Het kan zijn dat u 
twijfelt of het procesdossier compleet is. U heeft de mogelijkheid tot inzage van het procesdossier in 
uw zaak. U dient daarvoor telefonisch of per e-mail een afspraak te maken met de griffie van het hof.  

Ik ben het oneens met dat het zo lang duurt dat mijn zaak wordt behandeld.  

Ook het hof van discipline had de situatie graag anders gezien. Helaas is het hof afhankelijk van 
andere partijen om een functionele griffie tot zijn beschikking te hebben. Het hof kan de behandeling 
van uw zaak niet versnellen. Gelukkig zijn er wel stappen in de goede richting gezet en kunnen de 
zittingen weer worden hervat.  

Mijn vraag staat er niet bij.  

Als uw vraag er niet bijstaat dan kunt u de vraag schriftelijk stellen per e-mail aan de griffie van het 
hof onder vermelding van onderwerp en het nummer van uw zaak.  

Wij zullen daar dan op terugkomen, maar vragen wel uw begrip dat dit langer kan duren dan u van 
ons gewend bent. 

 


