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Inleiding

Bij een strafbaar feit kan schade ontstaan. Meestal is de dader aansprakelijk voor de schade op grond
van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek, wat betekent dat hij de schade aan het slachtoffer moet vergoeden.
Als het slachtoffer zijn schade al vergoed heeft gekregen, kan het slachtoffer de schade niet nog een
keer van de dader vorderen. Degene die de schade heeft vergoed, en in de rechten van het slachtoffer
is getreden, kan dat wel doen.
In veel gevallen wordt de (materiële) schade van het slachtoffer vergoed door een verzekeraar. Op
grond van artikel 7:962 lid 1 BW treedt de verzekeraar dan in de rechten die het slachtoffer heeft ten
opzichte van de dader. Dit heet subrogatie. De verzekeraar kan de door hem uitbetaalde
schadevergoeding verhalen op de partij die voor die schade aansprakelijk is. Het terugvorderen van de
betaalde vergoeding op de dader heet ‘regres nemen’.
Om regres te kunnen nemen, moet de verzekeraar eerst weten wie de dader is. Dat kan problemen
opleveren omdat in Nederland de identiteit van verdachten en veroordeelden van strafbare feiten in
principe beschermd wordt. Als de verzekeraar kan aantonen dat hij als gesubrogeerd verzekeraar een
objectief vast te stellen gerechtvaardigd belang heeft om die persoonsgegevens te krijgen, kunnen deze
gegevens vaak wel met hem gedeeld worden.
Het komt in Nederland regelmatig voor dat niet de verzekeraar, maar zijn gevolmachtigd agent de
schade afhandelt. De verzekeraar is weliswaar de risicodrager, en betaalt uiteindelijk de schade, maar
de gevolmachtigd agent voert alle handelingen in het schade-afhandelingsproces uit. Waar in dit
document ‘verzekeraar’ staat, kan ook ‘gevolmachtigd agent’ worden gelezen.
Deze Handreiking komt voort uit het project ‘Schadeverhaal door derden belanghebbenden’, onderdeel
van het Implementatietraject ‘Recht doen aan Slachtoffers’ van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Diverse verzekeraars, het Ministerie V&J, het Openbaar Ministerie (OM), de Nationale Politie, het CJIB,
het Waarborgfonds Motorverkeer, Slachtofferhulp Nederland en het Verbond van Verzekeraars hebben
een bijdrage geleverd.
Deze publieke en private samenwerking heeft tot doel te zorgen dat daders voor de door hen
veroorzaakte schade gaan betalen. De werkwijze in deze Handreiking is geschreven voor de
zogenoemde bulkactiviteiten; dat zijn situaties waarin de dader niets met de verzekering te maken heeft
en de uitkering van de verzekeraar aan het slachtoffer ook niet afhankelijk is van de uitkomst van de
strafzaak.
Dit document is bedoeld voor iedereen die een rol speelt in het proces van informatiedeling waardoor
de verzekeraar regres kan nemen op een dader. Het gaat daarbij niet alleen om de verzekeraars en
hun gevolmachtigd agenten, maar ook om medewerkers bij de politie, het OM en de rechtbanken.
De beschreven procedure vraagt vooralsnog diverse handmatige verwerkingen aan de kant van de
verzekeraar en bij de politie, het Openbaar Ministerie en de griffies van de rechtbanken. In
samenwerking met deze publieke partners wordt momenteel gewerkt aan een inventarisatie van
verdergaande automatiseringsmogelijkheden van het informatieproces. Het streven is om de procedure
uit deze Handreiking te vereenvoudigen, digitaal te kunnen uitvoeren en verder te borgen in regelgeving.

Verbond van Verzekeraars
Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
April 2015

3

Handreiking opvragen daderinformatie

2

Overzicht informatieroute

Het verkrijgen van een vonnis met persoonsinformatie is gebonden aan regels. Dit heeft in het bijzonder
te maken met het recht op privacy van de verdachte. Niet alle informatie hoort uiteraard zomaar voor
iedereen beschikbaar te zijn. Het is van belang dat persoonsgebonden informatie, door middel van de
juiste waarborgen, alleen daar terechtkomt waar dat is toegestaan.
De route om de benodigde dader-gerelateerde informatie te krijgen, als verzekeraar die gerechtigd is
tot het verhalen van schade, is – schematisch weergegeven - als volgt:

• Doet aangifte bij politie
• Meldt zijn schade bij de verzekeraar
Slachtoffer • Stuurt kopie van de aangifte naar de verzekeraar

Politie

Openbaar
Ministerie

Griffier
Strafrechter

• Beoordeelt verstrekking op grond van art. 18 Wet politiegegevens (uitgewerkt
in art. 4:2 lid 1 n Besluit politiegegevens)
• Stuurt het dossier met gegevens van verdachte naar het Openbaar
Ministerie; of,
• Sluit het dossier zonder resultaat → einde regresmogelijkheid
• Stuurt de verzekeraar op diens verzoek hierover bericht

• Alternatieve afdoening → verzekeraar kan een onderbouwd verzoek om
gegevens indienen
• Sepot → verzekeraar kan een onderbouwd verzoek om gegevens indienen
• Vrijspraak → einde regresmogelijkheid
• Veroordeling → verzekeraar kan een onderbouwd verzoek om gegevens
indienen

• Stuurt op verzoek van de verzekeraar een afschrift van het strafrechtelijk
vonnis

In het vervolg van deze Handreiking staat per betrokken partij een nadere toelichting.

4

Handreiking opvragen daderinformatie

3

Slachtoffer: verzekeringnemer of verzekerde

Op een polis van een verzekering kunnen meerdere personen verzekerd zijn. Zij worden allemaal
‘verzekerde’ genoemd. Degene die de verzekering heeft gesloten, is de verzekeringnemer. De naam
van deze persoon staat meestal op de polis. De verzekeringnemer hoeft echter niet de verzekerde te
zijn die het slachtoffer is geworden en de schade heeft geleden.
De politie en het OM hebben over het algemeen alleen de gegevens van het slachtoffer. Daarom moet
in elke Politiebrief door de verzekeraar worden opgegeven welke verzekerde het slachtoffer is.
Andersom geldt dat een verzekeraar met de gegevens van het slachtoffer niet altijd de juiste polis en
schade kan vinden. Voor een verzekeraar is het belangrijk dat in de brieven die hij van de politie en het
OM ontvangt een polisnummer of schadenummer staat vermeld.
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Slachtoffer: informatie en indemniteitsbeginsel

In een onderzoek naar een diefstal zijn gestolen zaken teruggevonden. Als door de verzekeraar al een
uitkering is gedaan voor die zaken, moeten verzekeraar en slachtoffer afspreken welke gevolgen dit
heeft voor de gedane uitkering. Een verzekerde wordt in financiële zin beter van een diefstal als hij én
de teruggevonden zaken terugkrijgt van de politie én de schade-uitkering voor diezelfde zaken heeft
ontvangen van de verzekeraar. Dit voordeel is verboden in de wet. Artikel 7:960 BW beschrijft het
zogenoemde ‘indemniteitsbeginsel’. Hierin staat dat de verzekerde niet in een gunstiger situatie hoort
te komen dan voorafgaand aan het voorval waardoor hij de schade heeft geleden. Daarom is het
belangrijk dat de verzekeraar op de hoogte wordt gebracht als gestolen of verloren zaken worden
teruggevonden.
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Politie: informatieverzoek verzekeraar (de
Politiebrief)

Het slachtoffer doet bij de politie aangifte van een strafbaar feit. Daarnaast meldt het slachtoffer de
schade bij zijn verzekeraar(s). De politie start met het onderzoek en de verzekeraar beoordeelt of de
klant recht heeft op een schadevergoeding. Pas na het uitkeren van de schade treedt de verzekeraar in
de rechten van het slachtoffer. Dat is het moment waarop de verzekeraar een vordering op de verdachte
krijgt.
Door de politie worden op het moment van de aangifte alleen de gegevens van het slachtoffer
geregistreerd. Zij leggen geen gegevens van een derde-belanghebbende (lees: de verzekeraar) vast.
De verzekeraar kan in deze fase alleen opvragen of op dat moment een verdachte bekend is en of het
dossier door de politie is doorgestuurd naar het OM. Voor dit verzoek gebruikt de verzekeraar de brief
uit Bijlage I. Als hij deze heeft ontvangen van de verzekerde stuurt de verzekeraar een kopie van het
Proces-Verbaal van Aangifte mee.
Het is voor de verzekeraar belangrijk om het verzoek om informatie na de schade-uitkering te doen.
Eerder heeft geen zin omdat de verzekeraar dan nog geen recht op deze informatie heeft. Zolang de
verzekeraar niet gesubrogeerd is, is hij nog geen ‘belanghebbende’.
De Politiebrief kan gestuurd worden naar de chef van de politie-eenheid waar het slachtoffer de aangifte
heeft gedaan. De adressen hiervan kunnen gevonden worden op de website van de politie:
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/documenten-algemeen/postadresseneenheden.pdf.
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Politie: mededelen status onderzoek

Als de politie de Politiebrief van de verzekeraar ontvangt, beoordeelt zij wat op dat moment de status
van het onderzoek is. Als het onderzoek gesloten is zonder resultaat, laat de behandelaar dit aan de
verzekeraar weten. De verzekeraar kan het schadedossier dan afronden zonder informatie voor een
mogelijke verhaalsactie. Het kan ook zijn dat het onderzoek bij de politie nog gaande is. De politie laat
de verzekeraar in dat geval weten op welke termijn het verzoek opnieuw ingestuurd kan worden. Als
het dossier vanuit de politie is doorgezet naar het OM, dan geeft de behandelaar aan de verzekeraar
door bij welk parket de zaak in behandeling is en wat het parketnummer is.
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OM: opvragen dadergegevens door verzekeraar

Zoals in de inleiding is aangegeven, wordt de identiteit van een verdachte in een strafzaak beschermd.
Het OM mag in bepaalde gevallen (zoals na een veroordeling) deze gegevens verstrekken aan degenen
die rechtstreeks schade hebben geleden als gevolg van een strafbaar feit of degene die ter zake
daarvan in de rechten van de benadeelde is getreden. Op grond van artikel 39f van de Wet justitiële en
strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en de Aanwijzing Wjsg is deze informatiedeling met de gesubrogeerde
verzekeraar toegelaten.
De verzekeraar kan bij het parket van het OM informatie opvragen door middel van het insturen van:
1. De brief uit Bijlage II.
2. Een kopie van de antwoordbrief van de politie (als reactie op de Politiebrief uit Bijlage I).
3. Een kopie van het Proces-Verbaal van Aangifte.
Na het eerste schriftelijke verzoek mogen herhaalverzoeken gemaild worden als er een e-mailadres bij
het parket staat. Bij een vermelding van een telefoonnummer kan telefonisch navraag worden gedaan.
Het adres van het parket waar het verzoek kan worden ingediend, is te vinden in Bijlage IV.
Net als bij het verzoek aan de politie is het ook in dit geval belangrijk om in de brief aan te geven welke
verzekerde het slachtoffer is en dat de verzekeraar de schade al heeft uitgekeerd. In het strafdossier
worden alleen de gegevens van de procespartijen geregistreerd. Een derde-belanghebbende, zoals in
dit geval de verzekeraar die dekking heeft verleend, is geen procespartij.
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OM: geen informatieplicht, wel
informatiebevoegdheid

De Wjsg bevat geen verplichting voor het OM gegevens aan derden te verstrekken. De regels scheppen
niet meer dan een bevoegdheid om dat te doen. Een verzoekende verzekeraar kan zijn recht op
informatie dus niet zonder meer ontlenen aan de regelgeving. Er wordt vanuit het OM altijd een afweging
gemaakt of verstrekking mogelijk is.
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OM: beoordeling informatieverzoek

Het OM zal, net als de politie dat eerder heeft gedaan, het informatieverzoek van een verzekeraar
beoordelen op basis van de stand van zaken op dat moment. De volgende reacties zijn mogelijk:
1. De strafzaak is nog in behandeling
Het verzoek kan na drie maanden opnieuw verzonden worden.
2. De verdachte wordt vervolgd
Dit betekent dat de verdachte voor de strafrechter moet komen. De rechter beoordeelt eerst of de
dagvaarding geldig is, hij bevoegd is en of het Openbaar Ministerie ontvankelijk is. Vervolgens kan de
rechter de verdachte vrijspreken, ontslaan van alle rechtsvervolging of schuldig bevinden. Het delen
van informatie mag pas als de verdachte schuldig is bevonden en er geen hoger beroep of cassatie
meer mogelijk is (kracht van gewijsde – het vonnis is onherroepelijk geworden). Als dit nog niet het
geval is, geeft de behandelaar dit aan. Indien een zittingsdatum bekend is, wordt deze aan de
verzekeraar doorgegeven. Anders kan de verzekeraar na drie maanden het verzoek opnieuw sturen.
3. Er is sprake van alternatieve afdoening
Dit betekent dat de verdachte niet voor de rechter hoeft te komen, maar wel bijvoorbeeld een bedrag
moet betalen. Er kunnen mogelijkheden zijn voor de verzekeraar om gegevens te ontvangen, maar dit
moet apart en gemotiveerd verzocht worden. Dit valt buiten de reikwijdte van deze Handreiking.
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4. De strafzaak is geseponeerd
Bij een sepot wordt de zaak niet voorgelegd aan de rechter. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er te weinig
bewijs is of dat een andere reden is, zoals genoemd in de Aanwijzing gebruik sepotgronden, waarom
het OM de verdachte niet gaat vervolgen. Ook in deze gevallen kunnen er mogelijkheden voor de
verzekeraar zijn informatie op te vragen, maar dit moet weer apart en gemotiveerd verzocht worden.
5. De verdachte is vrijgesproken
De behandelaar laat dit aan de verzekeraar weten, zodat de verzekeraar het dossier kan sluiten.
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Strafrechter: opvragen vonnis door verzekeraar

Een uitspraak van een strafrechter kan als dwingend bewijs dienen in een civiele zaak (zie artikel 161
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Voor een verzekeraar is deze uitspraak dus erg belangrijk
bij het verhalen van de door hem uitgekeerde schadevergoeding. Met de brief van het OM, met daarin
de persoonsgegevens van de veroordeelde, kan bij de griffier van de rechtbank een kopie van het vonnis
worden opgevraagd.
Hiervoor moet de brief uit Bijlage III gebruikt worden. De adressen van de rechtbankgriffies zijn te vinden
op www.rechtspraak.nl.
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Doelbinding gebruik dadergegevens

Om persoonsgegevens te mogen verwerken, is medebepalend voor welk doel de gegevens worden
gebruikt. De gegevens van een dader worden door de verzekeraar bij het OM of een griffie opgevraagd
om een verhaalsactie tegen hem te kunnen instellen. Dit is dan ook het enige doel waarvoor de
verkregen persoonsgegevens mogen worden gebruikt.
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Verhalen niet-vergoede schade voor verzekerde

Soms keert een verzekeraar meer uit dan de schade die verhaald kan worden. Volgens artikel 6:97 BW
wordt de schade die verhaald kan worden, gebaseerd op de dagwaarde. Bij bijvoorbeeld een
inboedelverzekering kan het ook voorkomen dat schades op basis van vervangings- of nieuwwaarde
worden vastgesteld.
Het komt ook voor dat de verzekeraar minder uitkeert dan de schade op basis van dagwaarde. Dit
gebeurt bijvoorbeeld bij de toepassing van een eigen risico, bij maximeringen van dekking of bij
onderverzekering. Het slachtoffer houdt voor het deel van de niet-vergoede schade een eigen recht op
de dader. Het slachtoffer kan zich voor dit gedeelte van de schade voegen bij de strafzaak. Dit betekent
dat de officier van justitie aan de strafrechter vraagt om de verdachte ook te veroordelen tot het betalen
van de schade aan het slachtoffer. Als de rechter dit doet, dan wordt dit een
schadevergoedingsmaatregel genoemd. Het incasseren van de schade wordt voor het slachtoffer
gedaan door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).
De wet stelt dat een slachtoffer vóór de verzekeraar gaat bij het verhalen van een schade op de dader
(artikel 7:962 lid 2 BW). De verzekeraar mag dus pas regres plegen als het slachtoffer (op basis van
dagwaarde) zijn schade vergoed heeft gekregen. Er zijn diverse redenen waarom een slachtoffer zich
niet voegt in een strafzaak of dat de vordering door de rechter niet wordt toegewezen. De verzekeraar
moet het slachtoffer voor laten gaan, maar het slachtoffer zal niet altijd zelf een zaak gaan voeren.
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De verzekeraar kan het slachtoffer (dat wil zeggen haar verzekerde) hier bij helpen. Het slachtoffer kan
zijn vordering overdragen (cederen) aan de verzekeraar voor een symbolisch bedrag. In die
overeenkomst kan de verzekeraar toezeggen om alles wat verhaald wordt op de dader, in verhouding,
te delen met het slachtoffer. Zo blijft het slachtoffer een zaak bespaard terwijl het de verzekeraar niet
veel extra werk en geld kost. Het beoogde doel wordt hiermee bereikt, namelijk dat de dader de schade
betaalt.
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Bijlage I

Verzoek aan de politie (Politiebrief)

Aan:
Uw referentie:
Betreft:

Politiechef Eenheid @
PV-nummer
Informatieverzoek verzekeraar t.b.v. regres

Geachte heer/mevrouw,
Deze brief sturen wij u naar aanleiding van een schade die is ontstaan op @ als gevolg van een strafbaar
feit. Wij hebben voor deze schade een uitkering gedaan aan het slachtoffer. Hiermee zijn wij in de
rechten van het slachtoffer getreden ten opzichte van de dader.
De relevante gegevens zijn:
Naam verzekeringnemer:
Polisnummer:
Schadenummer:
Naam slachtoffer/verzekerde:
Adres slachtoffer/verzekerde:
Geboortedatum slachtoffer/verzekerde:
Pleegdatum/schadedatum:
Pleegplaats/schade-adres:
Is er uitgekeerd voor gestolen zaken:

@
@
@
@
@
@
@
@
Ja/Nee

Voor dit dossier willen wij graag het volgende weten:
1.
2.
3.

Is er een verdachte
Is het dossier doorgestuurd naar het OM
Zo ja, wilt u dan aangeven aan welk parket en wat het parketnummer is
Zijn er gestolen zaken teruggevonden

Als er een verdachte is, en het dossier is niet doorgezet naar het OM in verband met een alternatieve
genoegdoening, willen wij dit graag weten. Als het onderzoek nog niet is afgerond, horen wij graag van
u op welke termijn wij deze brief opnieuw aan u kunnen sturen.
Dit dossier hebben wij in behandeling onder ons schadenummer @. Wij vragen u dit nummer bij alle
correspondentie te vermelden. Daarmee kunnen wij zorgen dat de informatie direct bij het juiste dossier
terecht komt.
Wij zien uw berichtgeving met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
[Gevolmachtigde namens] Verzekeraar
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Bijlage II

Verzoek aan het Openbaar Ministerie

Aan:
Uw referentie:
Betreft:

Parket
Parketnummer of PV-nummer
Verzoek om informatie op grond van de Wjsg

Geachte heer/mevrouw,
Op @ is er schade ontstaan bij onze verzekerde als gevolg van een strafbaar feit. Wij hebben van de
politie vernomen dat het dossier voor verdere behandeling aan u doorgezonden is.
Voor deze schade hebben wij een uitkering gedaan. Door deze uitkering zijn wij in de rechten van het
slachtoffer getreden voor het verhalen van de schade op de dader. Voor de uitoefening van onze rechten
tot het verhalen van schade verzoeken wij u om informatie. Een kopie van het Proces-Verbaal van
Aangifte sturen wij u hierbij.
De relevante gegevens zijn:
Naam verzekeringnemer:
Polisnummer:
Schadenummer:
Naam slachtoffer/verzekerde:
Adres slachtoffer/verzekerde:
Geboortedatum slachtoffer/verzekerde:
Pleegdatum/schadedatum:
Pleegplaats/schade-adres:
Is er uitgekeerd voor gestolen zaken:
PV-nummer:
Parketnummer:

@
@
@
@
@
@
@
@
Ja/Nee
@
@

Graag vernemen wij van u het volgende:
1. Als verdachte veroordeeld is: bericht over zijn NAW-gegevens, het parketnummer en de gegevens
van de rechtbank.
Deze gegevens zullen door ons gebruikt worden om het strafvonnis bij de rechtbank op te vragen
ten behoeve van het vorderen van een schadevergoeding op de veroordeelde.
2. Als de verdachte vrijgesproken is: bericht dat hij is vrijgesproken.
3. Als de zaak tegen verdachte geseponeerd is: bericht dat sprake is van een sepot met de
bijbehorende sepotcode.
4. Als de zaak tegen verdachte afgedaan is door middel van een alternatieve genoegdoening: bericht
dat sprake is van alternatieve afdoening.
Met betrekking tot optie 3 en 4 is het mogelijk dat wij nog aanvullende informatie bij u opvragen.
In het geval u nog geen uitspraak kunt doen over deze zaak op dit moment, horen wij graag van u op
welke termijn wij deze brief opnieuw aan u kunnen sturen.
Dit dossier hebben wij in behandeling onder schadenummer @. Wij vragen u dit nummer bij alle
correspondentie te vermelden. Daarmee kunnen wij zorgen dat de informatie direct bij het juiste dossier
terecht komt.
Met vriendelijke groet,
[Gevolmachtigde namens] Verzekeraar
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Bijlage III Verzoek aan de Rechtbank
Aan:
Uw referentie:
Betreffende:

Griffier
Parketnummer
Informatieverzoek verzekeraar t.b.v. regres

Geachte heer/mevrouw,
Onze verzekerde is slachtoffer geworden van een strafbaar feit. Hiervoor is iemand veroordeeld. Wij
hebben onze verzekerde een vergoeding voor de schade uitbetaald. Door deze betaling zijn wij in de
rechten van onze verzekerde getreden ten opzichte van de dader.
Wij willen graag de door ons vergoede schade verhalen op de dader. Hiervoor vragen wij aan u een
kopie van de uitspraak. Bijgaand sturen wij u een kopie van de brief van de officier van justitie met de
gegevens van de zaak.
De overige relevante gegevens zijn:
Naam verzekeringnemer:
Polisnummer:
Schadenummer:
Naam slachtoffer/verzekerde:
Adres slachtoffer/verzekerde:
Geboortedatum slachtoffer/verzekerde:
Pleegdatum/schadedatum:
Pleegplaats/schade-adres:
PV-nummer:
Parketnummer:

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

Dit dossier hebben wij in behandeling onder schadenummer @. Wij vragen u dit nummer bij alle
correspondentie te vermelden. Daarmee kunnen wij zorgen dat de informatie direct bij het juiste dossier
terecht komt.

Met vriendelijke groet,
[Gevolmachtigde van] Verzekeraar
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Bijlage IV Adressen Openbaar Ministerie
Parket
Arrondissementsparket
Amsterdam

Adres
Slachtofferloket Amsterdam
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
slachtofferloket.amsterdam@om.nl

Stand van zaken vragen via:
088-6991280
of
slachtofferloket.amsterdam@o
m.nl

Arrondissementsparket
Noord-Holland

AZ-NH@om.nl

088 – 699 1600
(Klanten Contact Centrum)

Arrondissementsparket
Midden-Nederland

Afdeling Serviceportaal
Postbus 505
3500 AM Utrecht
Midden-Nederland@om.nl

Midden-Nederland@om.nl

Arrondissementsparket
Noord-Nederland

Afdeling Algemene Zaken
Postbus 577
9700 AN Groningen

Postadres

Arrondissementsparket
Oost-Nederland

Afd. Algemeen juridische zaken
Postbus 9032
6800 EP Arnhem

Postadres

Arrondissementsparket
Den Haag

Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Postadres

Arrondissementsparket
Rotterdam

Sectie Slachtofferadministratie
Postbus 50956
3007 BT Rotterdam

088 - 699 8431 (telefoon)
010 - 888 8907 (fax)

Arrondissementsparket
Limburg

kcc-limburg@om.nl

088-6991400

Arrondissementsparket
Oost-Brabant

Service Portaal OM
Postbus 70581
5201 CZ ’s-Hertogenbosch

oost-brabant@om.nl

Arrondissementsparket
Zeeland-West-Brabant

De afdeling Bijzondere Administratie/
Zittingvoorbereiding
Postbus 90112
4800 RA BREDA
zeeland-west-brabant@om.nl

zeeland-west-brabant@om.nl
of 088 699 2200 (vragen naar
afdeling
bijzondere
administratie)

Landelijk Parket

Privacyfunctionaris Landelijk Parket
Postbus 395
3000 AJ Rotterdam

088-699 4637
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Handreiking opvragen daderinformatie

Functioneel Parket
CVOM

t.a.v. verzoeken Wjsg
Postbus 8533
3503 RM Utrecht

088 6996666

t.a.v. afdeling executie
Postbus 30200
6803 AE Arnhem

088-699 2672

Ressortsparket
Amsterdam

t.a.v. afdeling executie
Postbus 21
1000 AA Amsterdam

088-699 2640

Ressortsparket
‘s-Hertogenbosch

t.a.v. afdeling executie
Postbus 70582
5201 CZ ‘s-Hertogenbosch

088-699 2651

Ressortsparket
Den Haag

t.a.v. afdeling executie
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

070-3813215

Ressortsparket
Leeuwarden

Arnhem-
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