Tijdelijke regeling strafrecht
Versie d.d. 1 september 2020

Tijdelijke regeling strafrecht met aanvullende richtlijnen en aanwijzingen voor het
behandelen van strafrechtelijke zaken bij de rechtbanken en hoven in verband met de
maatregelen als gevolg van het coronavirus.
De regeling is vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) en
geldt als tijdelijke regeling voor de behandeling van strafrechtelijke zaken als bedoeld in
de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak.
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Inleiding
In verband met de uitbraak van het Coronavirus heeft de Rechtspraak besloten de wijze
waarop rechtszaken worden behandeld per 17 maart 2020 aan te passen. Voor de wijze
waarop rechtszaken in het algemeen gedurende deze periode worden behandeld heeft de
Presidentenvergadering van de Rechtspraak een (tijdelijke) algemene regeling
vastgesteld.
De wijze waarop strafrechtzaken gedurende deze periode worden behandeld, wordt, met
inachtneming van de uitgangspunten in de algemene regeling, weergegeven in deze
tijdelijke regeling. Deze tijdelijk regeling volgt de tijdelijke regeling van 3 april, 11 mei,
26 juni en 19 augustus 2020 op.
Fysieke zittingen
Nadat gedurende een periode vanaf 17 maart 2020 alleen zeer urgente en daarna ook
andere urgente zaken zijn behandeld, worden er vanaf 11 mei 2020 weer zoveel mogelijk
zittingen gehouden in fysieke aanwezigheid van de procespartijen. Daarbij gelden
coronamaatregelen, zoals het houden van anderhalve meter afstand.
Voorts geldt de volgende werkwijze1:
- Bij het opstartscenario wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het bestaande
zittingsrooster voor de gerechten. Dit geldt voor zowel het volwassenen- als het
jeugdstrafrecht, de enkelvoudige en de meervoudige zittingen.
- Lokaal wordt vastgesteld hoeveel gebouwelijke-/zalenruimte (inclusief transport van
gedetineerden en capaciteit van andere partners in de keten) voor het doen van
strafzaken beschikbaar is en welk deel van het zittingsrooster feitelijk kan worden
gevolgd.
- Het deel van het zittingsrooster dat gelet op de beperkingen in gebouwen/zalen niet
gevolgd kan worden, komt te vervallen. Dit betekent dat er van wordt uitgegaan dat
de VT dan wel het OM reeds verzonden dagvaardingen en oproepingen intrekt, dan
wel dat zaken op voorhand voor onbepaalde tijd worden aangehouden door de
rechter. Een en ander zoveel mogelijk onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de
raadsman of advocaat.
- In de periode van 17 maart 2020 tot 11 mei 2020 zijn diverse zaken zoveel als
mogelijk buiten zitting om, bijvoorbeeld door middel van schriftelijke
standpuntenuitwisseling, behandeld. Het zoveel als mogelijk behandelen van diverse
zaken buiten zitting om blijft uitgangspunt (zoals bijv. inzake rekesten, regiezaken,
schadevergoedingen, artikel 12-zaken). Dergelijke zittingen worden in het
zittingsrooster vervangen door zittingen met zaken die wel op fysieke zitting
behandeld moeten worden.

De werkwijze is, voor zover aan de orde, eveneens van toepassing op de getuigenverhoren door de rechteren raadsheercommissaris.
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- Vrijgevallen enkelvoudige zittingsruimte wordt bij voorkeur gevuld met zaken die in de
afgelopen weken zijn ingetrokken of aangehouden en daarbij is met name aandacht
voor jeugdstrafzaken en zaken met slachtoffers.
- Bij het aanbrengen van strafzaken dient lokaal een rangorde gemaakt te worden. In
beginsel geldt als rangorde:
1. zaken met gedetineerde verdachten, zaken waarbij artikel 67a, derde lid, WvSv in
beeld komt of de redelijke termijn in het geding komt, zaken waarin een vordering
tot tenuitvoerlegging wordt gedaan, megazaken (indien mogelijk) en V.I.-zaken;
2. jeugdstrafrechtzaken;
3. verzetszaken tegen een opgelegde OMSB (bij de politierechter), strafzaken die
gerelateerd zijn aan de uitbraak van COVID-19;
4. strafzaken gerelateerd aan huiselijk geweld en/of zeden;
5. 5 en 6 WVW94 zaken (met slachtoffers).
- In de periode van 17 maart 2020 tot 11 mei 2020 zijn diverse urgente zaken met
gebruikmaking van een telefonische (beeld)verbinding behandeld. Deze zaken blijven
zoveel als mogelijk op die manier afgedaan worden. Het gaat dan onder meer om
voorgeleidingen, raadkamer-, en pro formazittingen, supersnelrecht gedetineerden,
verzoeken tot verlenging van de TBS, PIJ en GBM, de omzetting van de PIJ naar TBS,
de toetsing ISD, beslissingen inzake de (voorlopige) tenuitvoerlegging, de omzetting
taakstraf en de beslissingen inzake uitstel/afstel/herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling.2
- Om in verband met de getroffen coronamaatregelen te komen tot een betere spreiding
van de zittingscapaciteit is het mogelijk dat zittingen in de avond worden gehouden,
dan wel dat op een vroeger tijdstip in de ochtend, bijvoorbeeld om 08:00 uur, met een
zitting wordt aangevangen. Bij de planning van zittingen, en van deze in het
bijzonder, wordt er vanuit gegaan dat door de VT dan wel door het OM procespartijen,
inclusief de raadsman, zoveel mogelijk per email en/of telefonisch daarbij worden
betrokken.
- Op de zittingen die doorgaan zal tussen elke daarop aangebrachte zaak een
onderbreking worden ingepland. Er wordt rekening gehouden met extra tijd die nodig
is voor het in en uit de zittingszaal en het gebouw laten gaan van de procespartijen
c.q. het uitvoeren van hygiënemaatregelen.
- Zittingen met niet-gedetineerde verdachten zullen in beginsel plaatsvinden in fysieke
aanwezigheid van de verdachte.
- De inhoudelijke behandeling van een (jeugd)strafzaak, niet zijnde supersnelrecht,
waarbij de verdachte gedetineerd is, zal in beginsel en voor zover dat binnen de
genomen corona-maatregelen mogelijk is, in fysieke aanwezigheid van de verdachte
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Ook in een jeugdstrafzaak wordt t.b.v. het nemen van genoemde beslissingen de verdachte met gebruikmaking van een
telefonische (beeld)verbinding gehoord, waarbij het tevens van belang is dat de ouders, RvdK en/of GI bij de zitting
betrokken worden.
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plaatsvinden.
- Ten aanzien van advocaten geldt dat indien de officier van justitie fysiek aanwezig is,
de advocaat ook fysiek aanwezig kan zijn.
- Indien er een fysieke zitting plaatsvindt, worden - naast de verdachte en diens
raadsman - in beginsel alle bij het strafproces betrokken partijen zoals tolken,
deskundigen, slachtoffers, benadeelde partijen, getuigen, ouder(s) met gezag/voogd,
(jeugd)reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en journalisten uitgenodigd
fysiek in de zittingzaal aanwezig te zijn.
Indien zij dat wensen is schriftelijke deelname of deelname via audiovisuele middelen
eveneens mogelijk. Indien de zaalcapaciteit fysieke aanwezigheid van betrokken
partijen niet toelaat, is deelname uitsluitend mogelijk via audiovisuele middelen.
Alsdan zullen de verdachte en diens raadsman steeds voorrang krijgen wel fysiek
aanwezig te zijn.
- Indien er een fysieke zitting plaatsvindt kan het slachtoffer zich desgewenst laten
bijstaan door één andere persoon. Dit kan zijn een advocaat of een gemachtigde van
Slachtofferhulp Nederland of iemand anders uit bijvoorbeeld de familiekring. In het
geval het slachtoffer behoefte heeft om daarnaast te worden ondersteund door nog
een andere persoon, moet hierom voorafgaand aan de zitting schriftelijk worden
verzocht bij de zittingsrechter. Indien dat, gelet op coronamaatregelen mogelijk is, zal
dit worden toegestaan.
-

Journalisten worden toegelaten tot de zittingszaal, mits (de inrichting van) het
gerechtsgebouw en de zittingszaal de aanwezigheid van pers (en publiek) mogelijk
maken.

- Publiek wordt in beperkte vorm toegelaten tot de gerechtsgebouwen. Belangstellenden
dienen zich vooraf per e-mail bij het desbetreffende gerecht voor de zitting of de
uitspraak aan te melden. Dit kan tot maximaal 2 werkdagen voor de zitting of de
uitspraak. De gerechten bepalen het maximum aantal bezoekers per gerechtsgebouw.
Dit is afhankelijk van de inrichting van het gebouw en kan daarom per
gerechtsgebouw verschillen. Toegang tot het gerechtsgebouw wordt verkregen door
het tonen van de verkregen e-mail bevestiging. Schoolklassen en andere groepen
worden nog niet toegelaten.
- Correspondentie met Openbaar Ministerie, verdediging (verdachte en advocaat) en
andere procesdeelnemers kan via (beveiligde) email plaatsvinden.
Slotopmerkingen
- De Tijdelijke regeling strafrecht d.d. 19 augustus 2020 komt met deze regeling te
vervallen.
- Voor zover nodig kan deze tijdelijke regeling worden aangepast en/of worden
eventuele meer concrete werkinstructies aan deze regeling toegevoegd.
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- De tekst van deze regeling wordt op www.rechtspraak.nl gepubliceerd.
- Deze regeling is een tijdelijk reglement. Zij geldt voor de duur van de geldigheid van
de Algemene regeling zaaksbehandeling rechtspraak.
- Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling strafrecht.
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