
                                             Informatiebladة ت
  

 ?َ  Wat kunt u doen als u een klacht heeft اي  أن  إذا   ى؟
  

 ط ا ؟ أو ل ار أ  ً؟  َھ  ى
   اي  أنَ  ة ات ھه  ا ؟

  ا.  
  

 ا  أن ول أوًا   . أط ذ    إذا
أو ا ا ول، أي را  د اءأن . إ  

 ة) افا ) (Commissie van Toezicht( .
  وھ  صأا  ن    . إ

ا  ا   ناُ .  
  

  :ھك أ  ى إ  ااف
  

   ل د  اض اي  *  
       إذا ) (    اوى( ل   *  
   ى ر(  

  
يطض اا  د اءإ   

  
اء د  ارات   إ م    اوى 

  ا ي. اض اا ھ ا اإن ھ . 
   :  ا  إاء د  ھا اض ايأن
  

              ) ط د ارة(م ء   .1  
    )sprekersbriefje()    لا  ا    
    م  ، )او  ذ  يض اا     .  
            ادوم اض اي ل   .2  
     كن ھ إذا  .  
          اد م اض اي اد   .3  
            ا أ ت  . دارة    
    و  يض ات اأ  .  

  
   إ  اوى ر ى

  
 ار  ا  أ ھ   م ل  ً؟

   ل زة أواكإت؟ اط  م أن ھ 
ى روىا  إ :  

  
  
  
  
  
  

                  ) ارة اى( ء   .1  
    )(beklagformulier)    لا       
    ذا ). ا رةه اھ  اأ          
  .ا  اار    
        ر   أم7ل ة   ارة   .2  
    ار ا . ا رة اا  ب        
  .ارةإ   أن م     
         ل ) أو أن م ) أن م   .3  
      ٍ    ى   اى    
    د. دم ااو   رةذھارا  .  
         ل ة ارھم  اوى رك   .4  
    أ  . ل  ارا   ً          
    ار. ر  كھ ات:  

  
    *   اك ُأن ُرة : دارةا   أي      
     أنُ نا   و ارھ ل        
      .  
    *   اك ُأن رة  : أي ارأن ا       
    .  
    *   اك ُأن   م ن وذ ،      
     وىا  اء رأيإ     .  
    اى َإذا  ذ  ، ال، ث    
      و .  

  
       َإذا   ا  اار،  أن م   .5  
   ف* . م أن ف  ى         
          ن ات و اطل(   
   أن   ارة  ا . **)واب   
  ا  اءا .  

  
  

ة اا  
  

  إذا  م أن   ل ا  م أن  
و ام، .   ا  ال   . ى

ا  أ أن   ت ا ن  دارةا 
 ارھ .  

  
  
  
  

*دئ ان ا     اھ  .  
 **)Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming(  

  
ارت ا :  

  )Dienst Justitiële Inrichtingen(إن ھا اع ھ  إار 
  

ا : )corporate communicatie(  
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