
Te veel zaken
voor rechtbank
3 Verdachten gaan moge-
lijk vrijuit omdat zitting te
lang wordt uitgesteld
3 Vier verdachten in grote
drugszaak wachten al an-
derhalf jaar op vervolging
3 Openbaar Ministerie
spreekt van nijpend capa-
citeitsprobleem

Groningen HetOpenbaarMiniste-

citeitsprobleem

Door Rob Zijlstra
Groningen HetOpenbaarMiniste-

rie Noord-Nederland kampt met

een voorraad van 3500 strafzaken

die wachten op behandeling door

de rechter. Er is te weinig zittings-

ruimte om de gestaag groeiende

voorraad weg te kunnen werken.

Met de rechtbank Noord-Neder-

land wordt onderhandeld om in ie-

der geval volgend jaar aanzienlijk

meer strafzaken te behandelen in

Groningen, Assen en Leeuwarden.

l

ken.

ov

n

g

winke

w

v

t

w

t

in

bi

om

20

w

n

w

cr

zittin

van

v

al

Persofficier van justitie Corien

Fahner spreekt van een nijpend

probleem. Ze zegt desgevraagd dat

niet kan worden uitgesloten dat de

strafzaken die op behandeling

wachten worden herbeoordeeld.

Eendeel vande zakenkandanwor-

den geschrapt. In dat geval gaan

verdachten vrijuit. Fahner: "Alleen

als het echt niet anders kan. Maar

strafzaken met slachtoffers komen

niet voor herbeoordeling in aan-

merking."

De voorraad heeft betrekking op

politierechterzaken. Dat zijn straf-

zakenwaarin de rechter tot een jaar

celstraf kan opleggen. Dit zijn ook

de strafzaken waarbij de verdachte

meestal niet is gedetineerd. Door

de enorme voorraad komt het

steeds vaker voor dat de periode

tussen het delict en de afdoening

door de rechtbank langer duurt dan

een jaar. Fahner noemt dat verve-

lend en onwenselijk.

De problemen doen zich niet al-

leen voor bij deminder ernstige za-

ken. Recent berichtte deze krant

over de strafzaak tegen twee ma-

nen die worden verdacht van een

gewapende overval op een avond-

winkel inHoogezand. Dewinkelier

werd daarbij neergeschoten. In no-

vember 2011 stonden verdachten

terecht. Halverwege het proces

werd de zitting geschorst enmoch-

ten de twee verdachten het vervolg

in vrijheid afwachten. Zij wachten,

bijna twee jaar verder, nog steeds.

Iets soortgelijks speelt bij een

omvangrijke drugszaak. In mei

2012 stonden vier mannen terecht

wegens het exploiteren van hen-

nepplantages (in ondermeer koop-

woningen) en deelname aan een

criminele organisatie. Na die eerste

zitting mochten de mannen de ge-

vangenis verlaten. Ze bleven wel

verdacht. Ook deze strafzaakwacht

al anderhalf jaar op een vervolg.


