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Justitie zet
mes in berg
strafzaken
3 Rechtbank Noord-Ne-
derland steekt OM hel-
pende hand toe

Groningen De rechtbanken in
Door Rob Zijlstra
Groningen De rechtbanken in
Groningen, Assen en Leeuwarden
gaan volgend jaar duizenden extra
strafzaken behandelen. Op deze
manier moet de enorme voorraad
aan oude zaken worden wegge-
werkt. Hiermee komt, zegt officier
van justitie Corien Fahner, hopelijk
een einde aan een nijpend pro-
bleem. Eerder dit jaar werd bekend
dat bij hetOM inNoord-Nederland
ruim 3500 strafzaken liggen te
wachten op behandeling. Die zaken
zijn blijven liggen vanwege te wei-
nig capaciteit bij justitie en te wei-
nig zittingsruimte bij de rechtban-
ken.
Met het gerechtsbestuur van de

rechtbank Noord-Nederland is nu
afgesproken dat er volgend jaar 137
extra politierechterzittingen wor-
den gehouden. Per zitting kunnen
zo’n 20 tot 25 verdachten terecht-
staan. De politierechter oordeelt
over de wat lichtere strafzaken. Er
kan totmaximaal een jaar gevange-
nisstraf worden opleggen.
De overeenkomst met de recht-

bank voorkomt dat de grote voor-
raad strafzaken zou moeten wor-
den herbeoordeeld. Voor verdach-
ten is dit minder plezierig: bij een
herbeoordeling zouden veel straf-
zaken niet voor de rechter worden
gebracht, maar in de prullenbak
verdwijnen.
Het OM is zeer ingenomen met

de toegestoken hand van de recht-
bank. Door de enorme voorraad
strafzaken kwam het steeds vaker
voor dat de periode tussen het de-
lict en de afdoening door de rechter
langer was dan een jaar. Volgens
Fahner is zo’n lange periode on-
wenselijk voor betrokkenen, niet
alleen voor verdachten, maar zeker
ook voor slachtoffers.
De rechtbanken kunnen de extra

zittingen van de politierechter aan
omdat wordt verwacht dat er min-
der zwaardere strafzaken die die-
nen voor de meervoudige strafka-
mer worden aangeleverd.

Zwaardere zaken
Bij de zwaardere strafzaken
bestaat geen voorraad. Het
aantal jeugdstrafzaken (tot 18
jaar) neemt jaarlijks af. Volgens
officier van justitie Fahner is dit
een landelijke ontwikkeling.


