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Uitgangspunten
De afdeling bestaat uit drie teams. Alle teams houden zich bezig met de behandeling van
meervoudige kamerzaken; sommige zaken worden enkelvoudig afgedaan, zgn. unuszaken. In een van de teams worden alle specialistische zaken behandeld. Waar hierna
gesproken wordt over ‘zaken’, worden daarmee alle zaken, behandeld op de openbare
terechtzitting, bedoeld. De afdeling is voorts belast met de behandeling van bijzondere
categorieën zaken, die meestal niet worden behandeld op de openbare terechtzitting
(jeugdzaken, art. 12 Sv. zaken, raadkamer voorlopige hechtenis).
Het protocol beoogt zoveel mogelijk te waarborgen dat de toedeling van zaken niet wordt
gebruikt als een instrument om de inhoudelijke uitkomst van een zaak te beïnvloeden.
Bepalingen
1.

2.

3.

De toedeling van zaken vindt in beginsel feitelijk plaats door de daartoe
aangewezen medewerkers van het openbaar ministerie, werkzaam op de
administratie. Zij hanteren daarbij zoveel mogelijk de volgorde van het
zittingsgereed worden van zaken in samenhang met de beschikbare
zittingsruimte. De zittingen worden zoveel mogelijk in chronologische
volgorde gevuld (voorbeeld: eerst de zittingen van 1 maart, vervolgens die
van 2 maart etc.).
De omvang van een of meer zaken kan er oorzaak van zijn dat van de onder
1 vermelde volgorde moet worden afgeweken. Ook de beschikbaarheid van
een der partijen of advocaten kan daar oorzaak van zijn (met name in
gedetineerdenzaken). Ook andere oorzaken voor afwijking zijn denkbaar
(bijv. omdat een kamer vanwege berechting van medeverdachten niet meer
‘vrij" is), zulks in geval van twijfel ter beoordeling van de afdelingsvoorzitter.
Specialistische zaken worden aan speciaal daartoe aangewezen kamers
toebedeeld. De afdeling strafrecht heeft specialistische kamers voor de
volgende (rechts)gebieden: fraude, economie en milieu (fem-kamer);
internationale misdrijven (sim-kamer); jeugd; cybercrime; mensenhandel.
Twee gespecialiseerde kamers behandelen de (zeer) omvangrijke strafzaken

(mega’s) die niet vallen onder een van de andere specialismen. Voorts is er
een specialistische kamer die belast is met de behandeling van zaken met een
naar verwachting grote maatschappelijke impact (GMI-zaken). Hieronder zijn
in elk geval begrepen die zaken:
a.
die in het kader van een herziening dan wel anderszins - naar
redelijkerwijs is te verwachten - grote maatschappelijk aandacht zullen
teweegbrengen;
b.
die liggen op het grensvlak tussen staatsmachten, althans die handelen
over een verdenking die het functioneren van een of meer verdachte(n)
binnen één van de staatsmachten (kan) raken;
c.
waarbij de staatsveiligheid in het geding kan zijn.
Een en ander ter beoordeling van de afdelingsvoorzitter. De samenstelling van de GMIkamer wordt jaarlijks (in januari) gepubliceerd op rechtspraak.nl. Telkens worden in het
halfjaar-rooster geoormerkte zittingen aan de specialistische kamers toebedeeld. De
administratie brengt daarop de zaken aan, zoveel mogelijk overeenkomstig het bepaalde
onder 1.
4.

Het is de medewerkers van de administratie uitdrukkelijk verboden om bij de
verdeling van zaken op enigerlei wijze in te gaan op wensen van het
Openbaar Ministerie of de verdediging. Indien van die zijde enige concrete
wens met betrekking tot de toedeling van een of meer zaken wordt geuit,
dienen zij de betrokkene door te verwijzen naar het Afdelingshoofd Legal
Office van het ressortsparket en daarvan melding te doen aan de Voorzitter
van de afdeling strafrecht.

De leden van de GMI-kamer voor 2019 zijn: mw mr. I.E. de Vries, mw mr. Th.W.H.E.
Schmitz, mr. J.M. Reinking, mw mr. A.M.P. Gaakeer, mr. W.J. van Boven, mw mr. E.C.
van Veen, mr. D.M. Thierry.
NB: Op grond van artikel 4, lid 4 van het Bestuursreglement kunnen teams incidenteel of
tijdelijk worden belast met zaken uit een ander team als gevolg van
bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis of om andere
redenen noodzakelijk en/of nuttig geoordeeld.

Aldus vastgesteld door het bestuur van het Gerechtshof Den Haag op 7 december 2018.
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