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Geachte heer Korvinus, 

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN 

Kenmerk NO 07-25/SvdO/rk 

In uw brief van 3 september 2007 met bijlagen, dient u namens uw cliënt, de heer R. Hörchner, een 
klacht in tegen mr. AA Spoel, rechter in de Rechtbank Amsterdam, wegens vermeende 
partijdigheid. 

Mr. Spoel maakte deel uit van de internationale rechtshulpkamer die op 10 juli 2007 einduitspraak 
heeft gedaan op een vordering ex artikel 23 Overleveringswet. Daarbij is de overlevering van uw 
cliënt aan Polen toegestaan. 

U schrijft dat na ontvangst van de uitspraak aan uw cliënt is gebleken dat mr. Spoel tot 31 december 
2006 als advocaat werkzaam is geweest bij het kantoor van de landsadvocaat Uw cliënt voert sinds 
april 2005 een procedure tegen de Staat ter zake van een beweerdelijke hetze van Justitie. In die 
procedure wordt de Staat vertegenwoordigd door de landsadvocaat. 

Uw klacht houdt in dat mr. Spoel heeft gehandeld in strijd met aanbeveling 7 van de Leidraad 
onpartijdigheid van de rechter door mee te beslissen over de eind uitspraak inzake uw cliënt. U 
betoogt dat het bepaalde in artikel14b lid 1, aanhef en sub d, (oud) van de Wet op de rechterlijke 
organisatie niet in de weg staat aan uw klacht omdat uw cliënt geen gebruik kon maken van de 
voorziening die de wet geeft voor dergelijke klachten, te weten wraking. De omstandigheid die 
daarvoor grond zou zijn geweest, is eerst na afloop van de overleveringsprocedure ter kennis 
gekomen van uw cliënt. 

Uw betoog lijkt steun te vinden in HR 11 december 1990, NJ 1991, 185. Nochtans kan ik niet 
voldoen aan uw verzoek een onderzoek in te stellen. Ingevolge artikel XIII van de Wet van 6 
december 2001, Staatsblad 582 kan een klacht door de Procureur-Generaal niet in behandeling 
worden genomen indien de klager, overeenkomstig de regeling bedoeld in artikel 26 van de Wet op 
de rechterlijke organisatie, die klacht kan indienen bij het gerecht waarover hij klaagt 
De Rechtbank Amsterdam hanteert een klachtregeling als bedoeld in artikel 26; u dient zich 
derhalve met uw klacht te wenden tot de Rechtbank. 
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Een afschrift van deze brief zend ik ter kennisneming aan de President van de Rechtbank 
Amsterdam en aan mr. Spoel. 


