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Geachte leden van de balie, 

 

Zoals u bekend is heeft de coronacrisis de rechtbanken voor grote organisatorische 

uitdagingen geplaatst. Als gevolg daarvan heeft de strafsector van de rechtbank Noord-

Holland in de periode van 16 maart tot 11 mei 2020 vrijwel geen zaken inhoudelijk 

kunnen behandelen. Sinds 11 mei 2020 is de inhoudelijke behandeling van zaken weer 

hervat, maar de coronamaatregelen, waaronder de 1,5 meterregel, brengen veel 

beperkingen ten aanzien van de planning van zaken met zich mee. Dit heeft onder meer 

een oplopende voorraad zaken tot gevolg. 

Mede gelet op deze uitdagingen, is er de rechtbank veel aan gelegen om de beschikbare 

zittingscapaciteit zo goed mogelijk te benutten. De rechtbank Noord-Holland kiest er 

daarom voor om met ingang van oktober 2020 alle pro forma behandelingen van 

gedetineerden-zaken wekelijks op één dag te concentreren. Dit betekent concreet dat er 

vanaf 5 oktober 2020 iedere maandag een zogenaamde rol MK zal worden gehouden, 

afwisselend in Haarlem en in Alkmaar, ongeacht de pleegplaats. 

De uitgangspunten voor deze rol MK zijn als volgt: 

• Vanaf 15 juli 2020 worden gedetineerden-zaken vanaf de raadkamer 

gevangenhouding doorgepland naar de rol MK op een maandag voorafgaand 

aan de expiratiedatum van de zaak (met uitzondering van de zaken die in 

raadkamer evident voor inhoudelijke behandeling gereed zijn); 

• Op de rol MK vinden enkel pro forma behandelingen plaats. De 

behandelduur bedraagt maximaal 20 minuten per zaak; 

• Op de zitting wordt kort de stand van zaken van het onderzoek besproken 

en kunnen eventuele verzoeken met betrekking tot de voorlopige hechtenis 

worden gedaan. Op onderzoekswensen wordt niet inhoudelijk beslist, tenzij 

het verzoeken betreft die voor snelle afdoening in aanmerking komen 

(bijvoorbeeld het horen van medeverdachten of aangever); 

• Uitvoerige standpunten omtrent onderzoekswensen en de voorlopige 

hechtenis moeten uiterlijk één week voorafgaand aan de rol MK schriftelijk 

worden ingediend bij de Verkeerstoren onder vermelding van het 

parketnummer. 

• De rechtbank zal aan het einde van de rol MK in alle zaken mondeling 

uitspraak doen. Deze uitspraken worden schriftelijk vastgelegd in een proces-

verbaal van aanhouding. Aan de procespartijen zal daags na de rol MK een 

schematisch overzicht van de genomen beslissingen worden toegezonden. 
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• Op de rol MK zal de zaak – afhankelijk van de stand van zaken – worden 

aangehouden naar een inhoudelijke behandeling of naar een nieuwe rol MK voor 

het voltooien van het onderzoek. 

Deze werkwijze laat onverlet dat de rechtbank kan besluiten dat een zaak te omvangrijk 

is om op de rol MK pro forma te worden behandeld. In dat geval zal de rechtbank de 

zaak plannen/ aanhouden naar een regiezitting op een reguliere MK. 

Indien de verdediging of het OM van mening is dat een zaak te omvangrijk is om te 

worden behandeld op de rol MK, zal binnen één week na de raadkamer gevangenhouding 

een onderbouwd schriftelijk verzoek tot behandeling op een reguliere MK kunnen worden 

ingediend bij de Verkeerstoren. Dit verzoek zal vervolgens door de poortrechters worden 

beoordeeld. 

De eisen van de externe openbaarheid brengen met zich dat de rechtbank na vaststelling 

niet meer kan schuiven met tijdstippen van aanvang op de rol MK. Het is aan de 

raadslieden om waar nodig of wenselijk voor waarneming zorg te dragen. De rechtbank 

zal daartoe, net als bij de raadkamer, op voorhand aan de betrokken advocaten een lijst 

verstrekken van alle zaken die op de rol MK staan. 

Indien u verhinderd bent en waarneming ongewenst is, kan aan de Verkeerstoren 

worden verzocht uit te wijken naar de rol MK van één week eerder. Hierop zal door de 

poortrechters worden beslist. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mr. A. Warmerdam  

teamvoorzitter Alkmaar 

 

mr. T. van Muijden 

teamvoorzitter Haarlem 
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