Een hoorzitting… En nu?
8 veelgestelde vragen
U heeft bezwaar gemaakt tegen een beslissing van Justis. Daarom ontvangt u een
uitnodiging voor een hoorzitting. Hieronder leest u wat u kunt verwachten.

1.

5. Hoelang duurt een hoorzitting?
Een hoorzitting kan een kwartier tot een uur duren. Dit verschilt per hoorzitting en hangt onder
andere af van de toelichting die u zelf geeft.

6. Mag ik iemand meenemen?
Ja, u mag iemand meenemen om u te ondersteunen. Bijvoorbeeld een advocaat of familielid.
Wel dient u dit vooraf (schriftelijk) aan de hoorcommissie kenbaar te maken. U en de andere
persoon dien(t)en zich namelijk aan te melden bij de receptie met een legitimatiebewijs.

Wat is een hoorzitting?

Tijdens een hoorzitting kunt u uw bezwaren mondeling toelichten. U bent niet verplicht om dat
te doen. Uw keuze om wel of niet naar de hoorzitting te komen heeft geen invloed op de
zorgvuldigheid waarmee het bezwaar beoordeeld wordt.

2. Kan een hoorzitting ook telefonisch?
Ja, als u dat prettig vindt kan de hoorzitting ook telefonisch. Een hoorzitting in het kader van de
Wet Wapens en Munitie kan niet telefonisch plaatsvinden. Voor de beoordeling van uw bezwaar
maakt dit geen verschil.

3. Wie is er bij aanwezig?
Een hoorzitting vindt niet bij de rechtbank plaats. Er is ook geen rechter bij. U vertelt uw verhaal
aan de hoorcommissie, die bestaat uit een voorzitter en een secretaris. Dit zijn ambtenaren in
gewone kleren. De voorzitter leidt het gesprek. De secretaris schrijft op wat er gezegd wordt.
Een hoorzitting is geen verhoor. Het doel is om meer informatie te krijgen. Als alle relevante
feiten bekend zijn, kan een beslissing worden genomen. Tijdens de hoorzitting zelf wordt géén
beslissing genomen.

Naamswijziging
Bij een hoorzitting over een naamswijziging van kinderen ouder dan 12 jaar, wordt het kind
ook alleen gehoord om in te stemmen met het verzoek. Op dat moment zal de ouder c.q.
wettelijk vertegenwoordiger gevraagd worden de zaal tijdelijk te verlaten.

7. De datum komt mij niet goed uit.
Kan ik een nieuwe afspraak maken?
De hoorcommissie heeft een datum bepaald, die past binnen de wettelijke termijn. De afspraak
kan daarom niet zomaar worden uitgesteld. Heel soms kan een hoorzitting in overleg worden
verplaatst.

8. Hoe kan ik mij voorbereiden?
U kunt u thuis alvast voorbereiden. Bedenk waarom u het niet eens bent met Justis en wat u
precies aan de hoorcommissie wilt vertellen. Schrijf de belangrijkste punten op en neem dit
eventueel mee.

Meer informatie
Wet Wapens en Munitie
Gaat u naar een hoorzitting vanwege de Wet Wapens en Munitie? Dan is ook een korpschef
van de politie bij de hoorzitting aanwezig om zijn beslissing toe te lichten.

4. Hoe verloopt een hoorzitting?
Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren uitleggen. De hoorcommissie luistert naar uw
verhaal. De voorzitter kan een paar vragen stellen. Daarna mag u zelf vragen stellen. Als u geen
vragen meer heeft, legt de voorzitter uit hoe de procedure verder verloopt.

Als u nog vragen heeft, kunt u online contact opnemen via
www.justis.nl/contact of telefonisch via onderstaande nummers.
088 998 22 00 voor vragen over:
Verklaring omtrent het gedrag, Gedragsverklaring Aanbesteden, Naamswijziging en Huwelijk.
088 998 22 88 voor vragen over:
Wet Wapens en Munitie, Buitengewoon Opsporings Ambtenaar en Particuliere Beveiliging en
Recherche.
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