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Excellentie, 
 
Bij brief van 7 november 2003 (kenmerk 5253696/03/6) vroeg u de Raad om advies over het ontwerp 
besluit tot wijziging van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen en enkele andere 
besluiten i.v.m. een betere benutting van de zittingscapaciteit en de bijbehorende toelichting. Gehoord 
de gerechten adviseert de Raad u als volgt. 
 
Het ontwerp besluit komt tegemoet aan een al lang bij gerechten levende wens om zaken buiten het 
eigen rechtsgebied te kunnen laten behandelen. Het biedt de rechtspraak een nieuw instrument om te 
voorkomen dat achterstanden en doorlooptijden te zeer uiteenlopen in alle sectoren. Voor de 
strafsectoren behoeft een en ander geen nader betoog. Daar is in verband met de toevloed aan strafzaken 
tegen drugskoeriers al een soortgelijke voorziening getroffen. Voor de civiele en bestuurssectoren geldt 
evenzeer de noodzaak om over de mogelijkheid te beschikken om gebruik te kunnen maken van 
capaciteit daar waar deze beschikbaar is. Sommige sectoren kampen met grote achterstanden, met het 
vooruitzicht dat de druk op de capaciteit (door trendmatige groei van het aantal zaken) eerder toe dan af 
zal nemen en dat de groeiontwikkeling verschilt van gerecht tot gerecht. Om deze redenen is de Raad 
het dan ook van harte eens met de strekking van het Besluit en hij spreekt hierbij de wens uit dat het 
Besluit op zo kort mogelijke termijn van kracht wordt. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
D.J. van Dijk 
Lid Raad voor de rechtspraak 

Uw persoonsgegevens en - indien van toepassing - die van uw cliënt worden voor zover nodig, ten behoeve van een goede procesvoering verwerkt in 
een registratiesysteem van het gerecht. 


