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In het verleden is een aantal malen aandacht gevraagd voor de te volgen
procedure bij de betekening van gerechtelijke stukken in strafzaken. De
belangrijkste reden hiervoor is dat een onjuiste betekening verstrekkende
gevolgen kan hebben voor het verloop van een strafzaak. Een onjuiste betekening
kan zelfs leiden tot nietigverklaring van de dagvaarding waardoor de strafzaak
voortijdig tot een einde komt. Dit kan weer tot gevolg hebben dat een ingeslotene
onmiddellijk in vrijheid dient te worden gesteld.

Ons kenmerk
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Gelet op het vorenstaande breng ik de te volgen procedure opnieuw, in
geactualiseerde vorm, onder uw aandacht. Daarbij komen de circulaires van 30
oktober 1985 (kenmerk 941/385), van 20 oktober 1987 (kenmerk 641/387), van
15 juni 1989 (kenmerk 355 DJ 89) (alle met code 1.873.2:07.73) en van 20
oktober 1999 (kenmerk 793737/99/DJI) te vervallen.
Handelwijze betekening ingeslotene
Elke dagvaarding dient, ook als de gedaagde is ingesloten, aan hem in persoon te
worden uitgereikt. Alle medewerkers van de DiT-inrichtingen zijn tot uitreiking
bevoegd’.
Nadat het gerechtelijke stuk aan de gedaagde is uitgereikt, vult de betrokken
medewerker van de inrichting de akte van uitreiking in volgens de instructies die
op de akte staan vermeld. De akte van uitreiking wordt samen met de
bijbehorende stukken per ommegaande geretourneerd aan het betrokken parket.
Handelwijze als de gedaagde blijkt te zijn overgeplaatst naar een andere
inrichting
Hoewel het Openbaar Ministerie verplicht is om vôér de verzending van de
dagvaarding het adres van de gedaagde te controleren, kan het voorkomen dat
de dagvaarding wordt verzonden naar een inrichting waar de gedaagde niet
langer verblijft.
In dat geval vult de bij de uitreiking betrokken medewerker de akte van uitreiking
in volgens de instructies die op de akte staan vermeld (zie de bijlagen). Op de
akte vermeldt hij het actuele verblijfadres van de gedaagde. Dit biedt het
Openbaar Ministerie de mogelijkheid om de stukken alsnog op het juiste adres te
betekenen.

Regeling aanwijzing ambtenaren van politie en functionarissen t.b.v. uitreiking en
betekening van gerechtelijke stukken van 3 juni 2004, laatstelijk gewijzigd op 10 juni 2013.
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De akte van uitreiking wordt samen met de bijbehorende stukken per
ommegaande geretourneerd aan het betrokken parket.
Handelwijze als de gedaagde vanuit detentie blijkt te zijn geplaatst in
een (psychiatrisch) ziekenhuis
In gevallen waarin een ingeslotene administratief is ingeschreven in een
inrichting, maar vandaar uit (tijdelijk) in een (psychiatrisch) ziekenhuis verblijft,
geldt het volgende. De bij de uitreiking betrokken medewerker van die inrichting
verzendt de dagvaarding per ommegaande naar het (psychiatrisch) ziekenhuis.
Het personeel van dit ziekenhuis reikt de akte uit en retourneert de ingevulde
akte aan de inrichting.
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De betrokken medewerker van die inrichting stuurt de akte vervolgens door aan
het parket.
Handelwijze als de gedaagde (tijdelijk) op een ander adres verblijft
Het kan voorkomen dat de gedaagde (tijdelijk) niet ingesloten is. De dagvaarding
kan dan niet aan hem worden uitgereikt.
De betrokken medewerker vermeldt in dat geval het (tijdelijke) verblijfsadres van
de ingeslotene op de akte. Dit biedt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om
de stukken op dit adres te betekenen.
De akte van uitreiking wordt samen met de bijbehorende stukken per
ommegaande geretourneerd aan het betrokken parket.
Handelwijze als de gedaagde blijkt te zijn ontslagen uit de inrichting
Het kan voorkomen dat de gedaagde niet langer ingesloten is. Ook in dat geval
kan de dagvaarding niet worden uitgereikt.
Als de ingeslotene bij ontslag een adres heeft opgegeven, vermeldt de betrokken
medewerker dit adres op de akte. Als geen verblijfplaats bekend is, vermeldt de
medewerker dat het adres onbekend is. Dit biedt het Openbaar Ministerie de
mogelijkheid om de stukken alsnog op het juiste adres te betekenen. De akte van
uitreiking wordt samen met de bijbehorende stukken per ommegaande
geretourneerd aan het betrokken parket.
Ik benadruk dat het van belang is dat de akte van uitreiking zo volledig mogelijk
word inge uld.
Ik erzoe u de bovenstaande procedure binnen uw inrichting bekend te maken.
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