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Onderwerp Advies wet Flexibilisering zaaksverdeling

Bij brief van 16 mei 2019 heeft u namens de minister voor Rechtsbescherming het
College van procureurs-generaal gevraagd te adviseren over het
conceptwetsvoorstel Flexibilisering zaaksverdeling.

Dit wetsvoorstel beoogt te voorzien in meer flexibiliteit voor gerechten bij het
elkaar verlenen van bijstand in geval een gerecht te maken krijgt met een tijdelijk
gebrek aan voldoende zittingscapaciteit. Met het wetsvoorstel wordt tegemoet
gekomen aan de wens om zoveel mogelijk te voorkomen dat een zaak vertraagt
als gevolg van een tijdelijk gebrek aan voldoende ziftingscapaciteit bij het gerecht
waar de zaak aanhangig is. Ook beoogt het wetsvoorstel bij te dragen aan het
optimaal inzetten van de beschikbare (personele) zittingscapaciteit van de
rechtspraak.

Voor zover voor het openbaar ministerie van belang heeft de nieuwe regeling tot
doel een aantal knelpunten weg te nemen die zich voordoen bij de vier
zogenoemde concentratierechtbanken waar de officieren van Justitie van het
landelijk parket en het functioneel parket hun zaken aanhangig maken. Het
voorstel heeft als belangrijkste kenmerken:

a. De zittingsplaatsen en overige zittingsplaatsen van deze rechtbanken
worden in een nieuw artikel 21c RO over en weer aangewezen als elkaars
(overige) zittingsplaatsen;

b, Door deze directe aanwijzing in de Wet RO is voor het kunnen verlenen
van onderlinge bijstand in dit type zaken geen ministeriële regeling meer
nodig;
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c. De eis, dat er sprake moet zijn van een tijdelijk gebrek aan

zittingscapaciteit, wordt niet gesteld.

In de conceptmemorie van toelichting spreekt de minister de verwachting uit dat

de nieuwe regeling de vier concentratierechtbanken en het landelijk parket en het

functioneel parket, binnen bepaalde grenzen, meer flexibiliteit zal bieden bij het

inrichten van de vereiste specialisaties en het afstemmen van aanbod en

capaciteit. Het College deelt deze verwachting en hoopt dat het wetsvoorstel zal

bijdragen aan een efficiëntere strafrechtspleging.

Het College heeft, kortom, verheugd kennisgenomen van het voorstel en kan zich

daarmee geheel verenigen. Het College ziet ook overigens geen aanleiding tot het

maken van op- of aanmerkingen.

Hoogachtend,


