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Geachte heer Donner, 
 
Bij brief van 12 juli 2006 met bovengenoemd kenmerk verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de 
“Raad”) vóór 1 september 2006 advies uit te brengen inzake het ontwerp Besluit nevenvestigings- en 
nevenzitttingsplaatsen (“het ontwerp”). Op verzoek van de Raad heeft u de adviestermijn voor het 
uitbrengen van dit advies verlengd tot 23 september 2006.  
 
In verband met de implementatie van de Wet OM-afdoening, voorziet het ontwerp in de mogelijkheid 
dat een rechtbank, die nog niet beschikt over een volledig operationeel geïntegreerd bedrijfsproces-
systeem (“GPS”), het verzet tegen een strafbeschikking van het OM behandelt in een nevenzittings-
plaats in een ander arrondissement waar GPS wel is ingevoerd.     
 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.  
Om gebruik te kunnen maken van de genoemde mogelijkheid dient een gerechtsbestuur aan de Raad 
voor de rechtspraak te verzoeken om een nevenzittingsplaats aan te wijzen in een arrondissement waarin 
GPS is ingevoerd. Uiteraard zal dit gerechtsbestuur hierover vooraf overleg voeren met het bestuur van 
de rechtbank in wiens rechtsgebied de nevenzittingsplaats is gelegen. Hert is dus aan de gerechten zelf 
om te beoordelen of de afwezigheid van GPS zo zwaar weegt dat het wenselijk is van de geboden 
mogelijkheid gebruik te maken. Het is zeer wel denkbaar dat een rechtbank voor de zaken waar het hier 
om gaat een andere tijdelijke voorziening treft.  De Raad gaat er bovendien van uit dat tegen de tijd dat 
verzetten tegen de strafbeschikkingen de rechtbanken bereiken GPS in veel rechtbanken operationeel is 
en dat de overige rechtbanken daar op dat moment niet al te lang meer op behoeven te wachten. De 
situatie dat de burger naar een ander arrondissement moet afreizen om de behandeling van zijn verzet 
bij te wonen zal dus naar verwachting in een beperkt aantal arrondissementen voor een vrij korte termijn 
bestaan. De Raad gaat er ten slotte van uit dat het daarbij niet om grote aantallen zaken zal gaan. 
De Raad adviseert gezien het bovenstaande positief over het ontwerp.  
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Artikelsgewijze opmerking 
In het voorgestelde artikel 12a, tweede lid, zal artikel 8 van overeenkomstige toepassing moeten worden 
verklaard.  
 
  
 
Hoogachtend, 
 

 
  
D.J. van Dijk  
Lid Raad voor de rechtspraak  


