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VERDACHT?
Wordt u verdacht van een strafbaar feit?

GEDAGVAARD?
Bent u gedagvaard in een strafprocedure?

BOETE GEKREGEN?
Heeft u een boete gekregen en bent u het er niet mee eens?

BEL:
mr. Theo ten Velde of mr. Fanny Donders

013 - 463 63 95 of bij spoed: 06 - 33 89 10 91

Kijk op de achterkant van deze flyer
voor veelgestelde vragen.

STRAFRECHT-ADVOCAAT
NODIG ?
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VEELGESTELDE VRAGEN

Ben ik verplicht om naar de strafzitting te komen?
Als je ouder bent dan 18 in principe niet. Maar meestal is het wel verstandig
om te gaan. Ook als je er niet bent, kun je immers worden veroordeeld.
De rechter kan echter eisen dat je er bij bent. Als er een bevel medebrenging is,
moet je wel komen.

Ben ik verplicht een advocaat mee te nemen?
Een advocaat is niet verplicht, maar in veel gevallen is het wel verstandig om
een advocaat in te schakelen, of bij hem informatie in te winnen.

Mag ik me beroepen op mijn zwijgrecht?
Als je verdachte bent mag je je altijd beroepen op je zwijgrecht. Dat is nooit
strafbaar. Als je getuige bent, ligt dat vaak anders.

Hoe lang duurt een strafzitting?
Dat varieert heel sterk. Die kan 20 minuten duren, of een paar dagen.
Een eenvoudige zaak bij de politierechter duurt in de regel tussen de 30 en
60 minuten.

Hebben we een jury in Nederland en wie zitten daar in?
We hebben in Nederland geen juryrechtspraak.

Kan ik in hoger beroep tegen een uitspraak?
Je kunt binnen twee weken na de uitspraak in hoger beroep door dit persoon-
lijk in te stellen bij de rechtbank waar de uitspraak is gewezen.

Wat kan ik doen als mijn rijbewijs / auto / etc. in beslag
is genomen voordat er een zitting is?
Je kunt dan een klaagschrift indienen bij de rechtbank en de rechter vragen
alvast over de inbeslagname te oordelen.

Kan ik mijn dossier inzien?
Ja, dat kan. Je hebt het recht om je dossier in te zien. Een advocaat zal meestal het
hele dossier opvragen bij het parket om dit in zijn geheel te kunnen bestuderen.

Als je ten onrechte moest voorkomen, kun je dan een
schadevergoeding krijgen?
Als je wordt vrijgesproken, kun je een schadevergoeding vragen. Bijvoorbeeld
voor de vrije dagen die je moest opnemen om bij de zitting te zijn. Ook als
je tenonrechte hebt vastgezeten, kun je voor een schadevergoeding in aan-
merking komen.
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