Hoe dien ik een klacht met burgerlijke partijstelling in bij de
onderzoeksrechter?
Algemene informatie.
Als u beweert het slachtoffer te zijn van een misdrijf, kunt u klacht indienen bij de politie, het parket
of de onderzoeksrechter.
Een klacht bij de onderzoeksrechter noemt een “klacht met burgerlijke partijstelling”.
Gedetailleerde informatie over een klacht met burgerlijke partijstelling vindt u hier.
Praktische informatie rechtbank eerste aanleg Gent.
Hierna vindt u meer praktische informatie indien u een klacht met burgerlijke partijstelling wenst in
te dienen bij de onderzoekrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent.
Kiest u ervoor om een klacht in te dienen bij de onderzoeksrechter, dan moet u een borgsom
betalen. Deze borgsom heeft onder meer tot doel te zorgen dat de eventueel te maken
gerechtskosten worden gedekt.
Als de feiten aan de basis van de klacht enigszins complex zijn, is het best vooraf een advocaat te
raadplegen. Deze advocaat zal dan de relevante feiten weergeven en de klacht juridisch uitwerken.
Hieronder staat wat u kan doen als u zelf een klacht bij de onderzoeksrechter wilt indienen:

1. U belt naar de griffie van het onderzoek op de nummers 09/234 49 22 of 23.

2. Een medewerker schakelt u door met de griffier van de onderzoeksrechter van dienst.

3. De griffier van de onderzoeksrechter zal u een afspraak geven om uw klacht te komen indienen. De
griffier zal u ook zeggen welke borgsom u moet betalen.

4. U brengt op de afspraak het volgende mee:

•

een geschreven klacht waarin u de relevante feiten opsomt, zo mogelijk de identiteit opgeeft
van de persoon of personen tegen wie de klacht gericht is en het misdrijf omschrijft;
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•
•

de eventuele stukken die klacht staven met een inventaris;
de borgsom die u cash moet betalen.

5. De onderzoeksrechter zal u dan ontvangen en hij of zij zal een akte opstellen waarin wordt
bevestigd dat u klacht indient.

6. Later zal de griffier van de onderzoeksrechter u laten weten wat met uw klacht zal gebeuren.
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