
Enige mededelingen van uw portefeuillehouders strafrecht  

Sinds de dag dat de gerechten op 17 maart jl. hun deuren sloten zijn er ruim veertien weken verstreken 

waarin de zaken op met name ons rechtsgebied hebben stil gelegen. 

Dat heeft tot veel ergernis geleid bij advocaten en deze werd gedeeld met individuele rechters en officieren 

van justitie, iedereen wilde aan de slag! 

Gelukkig is de tijd aangebroken dat recht weer min of meer zijn normale loop zal hebben, uiteraard met 

alle beperkingen die Covid-19 ons oplegt. 

 

Wij hebben ons de afgelopen maanden bezig gehouden met velerlei overleggen, op landelijk en plaatselijk 

niveau met als doel de belangenbehartiging van de advocatuur. Op de landelijke en de plaatselijke ordesites 

hebben jullie daar kennis van kunnen nemen. 

Het blijft van groot belang dat jullie die sites in de gaten blijven houden voor nieuwe mededelingen! 

 

Hieronder volgen enkele mededelingen die van belang zijn voor de strafrechtadvocaten: 

1. Vanaf half juni is het normale zittingsrooster in werking getreden, maar dit geldt niet voor 

kantonzaken en zaken van het CVOM, want die gaan pas van start vanaf 1 september a.s.  

2. Op 23 juni 2020 heeft er overleg plaatsgevonden met het projectteam Corona van de Politie 

MNL over het coronaproof maken van verhoorplekken. Daar zijn terecht veel klachten over 

geweest en daar hebben we veel tijd aan besteed zonder dat het direct iets opleverde. Thans zijn 

50% van de verhoorplekken coronaproof hetgeen inhoudt dat er ofwel spatschermen hangen, ofwel 

1,5 meter afstand in acht kan worden genomen. Het doel is om eind juli dit percentage op 100 te 

hebben. 

Ondertussen is het soms behelpen en dat betekent ook dat van de advocatuur gevraagd wordt 

daarin samen te werken. Escalatie heeft vaak weinig zin en laten we het zien als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om voorafgaande aan het verhoor kort te sluiten of iedereen akkoord is met 

de omstandigheden. Een tip is om altijd een mondkapje bij je te hebben, die dienst kan doen als de 

omstandigheden nog niet optimaal zijn. Ook is verhoorsbijstand op afstand middels een 

telefonische verbinding ook nog altijd een optie in bijvoorbeeld kleinere zaken, zoals categorie C 

zaken. Het is in ieders belang dat de verhoren gewoon doorgang kunnen hebben. Een geruststelling 

is dat de luchtcirculatie in PCC Houten veilig bevonden is. Daar waren zorgen over, maar dat is 

dus gecheckt. 

3. Het project intensivering Rechtsbijstand, de zogenaamde afdoening met strafbeschikking op het 

politiebureau, zal op zeer korte termijn van start gaan.  

De oorspronkelijke datum was 30 maart jl., maar daar kwam corona tussen. De werkwijze wordt 

op onze site geplaatst, declaratieformulieren staan op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.  

4. Een zeer prettige ontwikkeling is dat er zeer binnenkort 4 dect-telefoons operationeel zullen zijn, 

die aan arrestanten in Houten in de cel ter beschikking kunnen worden gesteld. De verbinding 

vanuit het hok is al jaren abominabel, dus dit zal een behoorlijke verbetering opleveren. Van 

belang is dat er niet onnodig gebruik van wordt gemaakt. De onder 2. ook al genoemde kleinere 

zaken kunnen wellicht middels de intercom blijven worden afgedaan, om ervoor te zorgen dat de 

telefoons vrij blijven voor de zwaardere zaken waarbij langer ruisvrij contact nodig is. 

5. We ontvingen bericht van de P.I. Lelystad dat daar weer zonder afspraak bezoeken mogen worden 

afgelegd. 

 

We houden ons beschikbaar voor klachten van allerlei aard en kunnen het toch niet laten om te zeggen dat 

klachten in mails aan ons wellicht meer effect hebben dan deze op Twitter te gooien. Het staat een ieder 

vrij om zijn gemoed te luchten, maar het wekt ook irritatie op bij partijen, terwijl we toch met zijn allen 

moeten roeien met de riemen die we hebben. 
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