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prof. mr. N.J.H. Huls
Universiteit Leiden
Reuvensplaats 3-4
2311 BE  Leiden

Datum 3 januari 2022
Onderwerp Reactie op uw brief van 8 december 2021

Geachte heer Huls,

Op 8 december 2021 ontving ik uw brief inzake het WODC-onderzoek ‘Notoire 
klagers bij pro Justitia-onderzoek’. In deze brief stellen mevrouw Van Spaendonck 
en u, beiden lid van de begeleidingscommissie van dit onderzoek, een aantal 
vragen over de uitvoering van het onderzoek. In deze brief ga ik op uw vragen in.

Naar aanleiding van de publicatie van het artikel in het NRC over de ervaren 
problematiek rondom klachtenprocedures, kwam dit onderwerp aan de orde 
tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer van 26 juni 2019 over de 
tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel. De minister voor Rechtsbescherming 
heeft tijdens dit debat toegezegd meer achtergrondinformatie in te winnen bij het 
NIFP, en op basis daarvan de Tweede Kamer te informeren over de omvang van 
het probleem en of er aanleiding is het klachtrecht te herzien. 

Voorafgaand aan de NRC-publicatie en na afloop van het debat zijn door mijn 
directoraat-generaal gesprekken gevoerd met het NIFP over de ervaren 
problematiek. Uit deze gesprekken en de verkregen informatie vanuit het NIFP 
werd de precieze omvang van de klachtenprocedures en de gevolgen daarvan 
voor de strafrechtelijke procedures onvoldoende duidelijk. Omdat het klachtrecht 
een groot goed is en niet lichtzinnig omgesprongen kan worden met eventuele 
wijzigingen van dit recht, werd door mijn directoraat-generaal een grondige, 
onafhankelijke analyse nodig geacht. Om die reden is opdracht gegeven tot het 
uitzetten van een wetenschappelijk onderzoek via het WODC. Ik ben tevreden 
met het uitgevoerde onderzoek omdat het een duidelijk antwoord geeft op de 
onderzoeksvragen en handelingsperspectief biedt. Enerzijds omdat hiermee beter 
zicht is verkregen op de praktijk rondom (notoir) klaaggedrag, anderzijds omdat 
het aandachtspunten aan het licht heeft gebracht, waaronder met betrekking tot 
het registreren van klachten.
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Met betrekking tot uw vraag over de participatie van de beleidsdirectie in de 
begeleidingscommissie geef ik aan dat het onze standaard is dat beleidsdirecties 
ten volle participeren in begeleidingscommissies. Vanwege een wijziging in de 
organisatie van mijn directoraat-generaal en door conflicterende prioriteiten was 
dat helaas niet het geval voor deze begeleidingscommissie. Dat betreur ik, en ik 
bied hiervoor mijn excuses aan.

Hoogachtend,

Wim Saris
Directeur-generaal Straffen en Beschermen
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