Aan de leden van de Vereniging van Advocaten in Friesland

Leeuwarden, 16 april 2020
Inzake: gevolgen Corona-virus

Amice, amica,
Het bestuur van uw Vereniging van advocaten in Friesland heeft contact gezocht
met de President van de Rechtbank Noord-Nederland, de President van het
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, het hoofd van het parket Noord-Nederland en
het hoofd van het ressortsparket.
Wij zijn van mening dat er veel meer zittingen inhoudelijk kunnen worden
behandeld en afgewikkeld. De rechtbank nam al een goed initiatief door in bepaalde
zittingszalen scheidingswanden van plexiglas te plaatsen.
Naar onze mening kunnen veel meer zaken worden afgedaan dan momenteel het
geval is.
Veel advocaten willen ook zelf fysiek aanwezig zijn ter zitting. Dit geldt ook voor
veel cliënten.
De Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Rechtsbescherming gaven
al een goede voorzet in hun brief van vorige week aan de Tweede Kamer.
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Over strafzaken meldden zij onder meer:
“Ook advocaten zijn in die gevallen fysiek aanwezig, tenzij zijzelf
aangeven via telehoorvoorzieningen aan de zitting te willen
deelnemen”.
Eén en ander vanzelfsprekend met inachtneming van de regels en voorschriften van
de overheid/RIVM.
Zo stellen wij in het strafrecht voor dat veel meer strafzittingen bij de politierechter
weer doorgang zullen kunnen vinden. Wellicht dat er per dag minder zaken
aangebracht kunnen worden dan voor maart 2020.
Dat voorkomt dat kernspelers en overige betrokkenen elkaar tegen komen.
Gewoon wat meer tijd uittrekken voor de aangebrachte zaken.
Wat ons betreft worden er dan ook veel minder oproepingen, vorderingen en
dagvaardingen ingetrokken.
Ook behoeven er naar onze mening veel minder zaken te worden aangehouden.
Er bestaan al forse achterstanden in de afhandeling van zaken. Die achterstanden
worden momenteel alleen maar groter, met als gevolg veel onzekerheid, spanningen
en emoties bij onze cliënten.
Wat ons betreft is het plannen van zittingen in de avonduren en in het weekend
onder bepaalde omstandigheden ook bespreekbaar.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Groetend,
namens het bestuur van de Vereniging van Advocaten in Friesland,

Hans Anker,
uw stafhouder

