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In  ons overleg op 30 oktober jl. is in het kader van het Nationale Veiligheidsprogramma 
onder meer gesproken over het wetsvoorstel “Raadsheer-commissaris”(Kamerstukken II, 
2001-2002, nr. 28 477) dat momenteel aanhangig is bij de Tweede Kamer. 
 
In dit wetsvoorstel wordt voorzien in een verlenging van de huidige opgavetermijn van drie 
dagen naar tien dagen, m.b.t. de aanlevering door de raadsman van een lijst van getuigen die 
voor de terechtzitting (zowel in eerste aanleg als in hoger beroep) zouden moeten worden 
opgeroepen. Door de huidige korte termijn van drie dagen komen enerzijds veel getuigen 
niet opdagen en wordt anderzijds een adequate invulling van vrijkomende zittingscapaciteit 
verhinderd. 
 
Tijdens het overleg is met U afgesproken dat de Raad zou nagaan of deze nieuwe termijn 
toereikend zou zijn om tot een substantiële vermindering van het aantal aangehouden zaken 
te komen of dat een nog langere termijn van drie weken wenselijk zou zijn. 
 
De Raad heeft deze vraag voorgelegd aan de gerechten. Op basis van de ontvangen reacties 
heb ik moeten concluderen dat nu nog onvoldoende inzicht bestaat in het rendement dat 
bedoelde verlenging in termen van aanhoudingen zal opleveren.  
Dit hangt samen met de complexiteit van de relatie tussen dagvaarding, appointering, de 
termijnen waarop het Openbaar Ministerie nog stukken aan het dossier toevoegt en de 
daaruit voortvloeiende mogelijke toepassing van art. 315 Sv.  
De Raad zal deze materie in overleg met de gerechten nog nader bestuderen teneinde 
duidelijkheid te verkrijgen over de wenselijkheid van een dergelijke verlenging voor wat 
betreft de eerste aanleg. 
 
Wél komt uit de reacties duidelijk naar voren dat de verlenging van de opgavetermijn tot 21 
dagen voor hoger beroep een bijdrage kan leveren aan de vermindering van het aantal 
aangehouden zaken, mits ook de termijn van dagvaarding in dit verband wordt aangepast.  
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De Raad verzoekt u daarom een Nota van wijziging inzake de verlenging van de 
opgavetermijn voor getuigen in hoger beroep aan de Kamer voor te leggen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
D.J.van Dijk 
Lid Raad voor de Rechtspraak 
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