
Dien een klacht in over partijdige rechters bij de president van de rechtbank waar je zaak dient, zie 

hieronder voorbeeld brief: 

 

Dit is een doorbraak geweest in een vastzittende zaak: 

 

Voorbeeldklachtbrief tegen een Rechter: 

 

t.a.v. de Edelachtbare mr. ************, president en voorzitter 

 

In zake: Klacht over rechter mw. mr. ****** te rechtbank **********. 

 

[Plaats], [datum] 

 

Edelachtbare vrouwe / heer, 

 

Als President van de rechtbank heeft u de wettelijke mogelijkheid om een rechter voor te dragen voor 

ontslag middels de procedure die daar voor staat bij de Hoge Raad. 

 

Voor het zover is zal u als president van deze rechtbank de nodige klachten over een rechter moeten 

hebben. Bij deze wil ik van mijn recht als burger gebruik maken om enige klachten over 

bovengenoemde rechter in te dienen. 

 

De klachten: 

 

1. [Naam rechter] is in alle zaken met betrekking tot mijn kinderen rechter geweest. In alle gevallen 

had zij niet eens de ingebrachte dossierstukken doorgenomen. Ik noem: 

 

a. Bij een uitspraak omwille van de OTS ging deze rechter de hulp die ik vrijwillig deed opleggen… de 

OTS was dus bedoeld om mijn vrijwillige hulp verplicht te maken. Dit is in strijd met de wettelijk doel 

van de OTS: alleen als 'hulp in het vrijwillig kader niet lukt'. (Vonnis [datum]) zaak/rolnr: 

*************** 

 

b. Verslag van ******* ([korte toelichting]) waaruit bleek dat er groei was in mijn kwaliteiten als 

ouder en waaruit juist bleek dat er géén reden tot UHP was. Deze rechter leest het niet en spreekt 

een UHP omdat ze zich 'zorgen maakte om de pedagogische vaardigheden'. Het verslag van 

deskundigen is volledig in tegenspraak met het door haar verkondigde. (Vonnis [datum]) zaak/rolnr: 

************ 

 

c. Deze rechter spreekt een UHP uit op grond van 'melding' die niet eens ging over het kind in 

kwestie. Zij bleek later niet eens geïnteresseerd in het keiharde bewijs hiervan: enige brieven van het 

'Steunpunt huiselijk geweld'. Er is zelfs geen enkel dossier over mij dan wel mijn kinderen! 

 

2. De schijn der partijdigheid 

 

Bij de zitting [datum] weigert deze rechter uitbreiding omgang met mijn kind, terwijl ze ook zegt dat 

mijn 'pedagogische vaardigheden onderzocht moeten worden'. BJZ wordt op geen enkele wijze 

aangesproken over het feit dat BJZ dit structureel weigert en gebruikt het feit dat ik een fiets kocht 

voor mijn kinderen als 'bewijs' om geen uitbreiding omgangsregeling toe te staan… het zou mijn 

kinderen schaden om een cadeau van hun eigen moeder te krijgen. BJZ wordt blind gevolgd.  

zaak/rolnr: **************** 



 

Bij de zitting op [datum] bracht ik een verslag in van de landelijk gewaardeerde deskundige [naam 

deskundige] ([naam organisatie waaraan de deskundige is verbonden]). BJZ kwalificeerde deze 

deskundige met zeer grote ervaring als 'ondeskundig, omdat die niet van BJZ was…' De rechter knikte 

instemmend met BJZ, mijn deskundige-rapport was direct van tafel…. 

 

(BJZ zelf had in 2 jaar tijd geen enkel onderzoek ingebracht of laten verrichten, maar dat vond de 

rechter niet erg!) 

 

In alle gevallen heeft aangeklaagde BJZ blindelings gevolgd en al hetgeen ikzelf inbracht genegeerd. 

Sterker nog, toen ik bij de laatste zitting op [datum] (beroep over 'verzoek thuisplaatsingstraject'), 

werd het mij verboden mijn zelf samengestelde pleitnotitie van ¾ A4-tje voor te lezen. 

 

3. Weigeren mij alle stukken te laten lezen. 

 

Bij de zitting van [datum] bleek ter zitting dat BJZ een verweerschrift had ingebracht. Ondanks de 

opmerking daar over van mijn gemachtigde werden de stukken NIET overlegd, sterker nog: noch ook 

na de zitting en nu ook nog, krijgen noch ikzelf noch mijn gemachtigde die te zien. 

 

4. Het negeren van mij als procespartij. 

 

Na de zitting op [datum] zou op [datum] uitspraak gedaan worden. Deze zou negatief voor mij zijn. 

Inmiddels is het [datum] en noch mijn gemachtigde noch ikzelf hebben die uitspraak mogen 

ontvangen.  

Zaak rolnr: ******************* 

 

De vernederende houding die zij ter zitting aanneemt jegens mij is zodanig mensonterend dat men dit 

zijn grootste vijand niet zou aandoen! 

 

Gaarne ben ik bereid om mijn klachten mondeling toe te lichten. 

 

Ik hoop in ieder geval nimmer meer deze rechter aan te treffen en hoop hiermee een eventuele 

wraking te voorkomen. 

 

Hoogachtend, 

 

[Je naam] 


