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De kans dat iemand in Nederland ’n keer met het strafrecht in aanraking
komt is erg groot, al is het maar omdat je door rood licht fietst. Voor alle
grote en kleine zaken hebben we daarom deze handzame folder samengesteld.

HOE KRIJG IK ER MEE TE MAKEN?

Je kunt op verschillende manieren in een strafrechtelijke procedure betrokken
worden. Een straf of een boete kan dan het gevolg zijn. De belangrijkste 
‘ingangen’ zijn:

1. De dagvaarding: hiermee word je opgeroepen om voor de rechter te 
verschijnen. Als de rechter je schuldig verklaart, kan hij alle mogelijke straffen
opleggen. Dus zowel een gevangenisstraf, als een werkstraf of een boete.

2. Het mulder feit (WAHV): je ontvangt dan een brief met een ‘M’ rechtsboven 
op die brief. Deze is met name bedoeld voor (lichte) verkeersdelicten en het 
betreft altijd een boete. Je kunt de boete bij de officier van justitie 
aanvechten. Wijst de officier je bezwaren af, dan kun je tegen die beslissing 
in beroep bij de kantonrechter. Maar dan zul je de boete wel vooraf 
moeten betalen als zekerheidstelling. 

3. Het transactie-voorstel: dit is bedoeld voor allerlei zaken en te herkennen 
aan een ‘T’ rechtsboven op de brief. Dit is ook een soort boete. Als je de boete
betaalt, is de zaak daarmee afgedaan. Indien je een transactievoorstel wilt 
aanvechten, hoef je niets te doen. Je ontvangt dan vanzelf een dagvaarding. 
Ook als je vergeet te betalen, word je uiteindelijk gedagvaard (zie 1).

4. De officierszitting: middels een brief word je opgeroepen voor een gesprek 
met de officier van justitie. De officier doet een voorstel voor een straf. Dit 
is meestal een werkstraf. Als je de werkstraf accepteert komt er geen 
procedure. Ben je het niet eens met de officier, dan kun je het aanbod 
weigeren en krijg je vanzelf een dagvaarding (zie 1).

5. De 'wet O.M. Afdoening': dit is een nieuwe manier van straffen zonder 
tussenkomst van een rechter. De officier van justitie kan je een boete of 
een werkstraf opleggen. Als je het er niet mee eens bent, moet je binnen 
2 weken bezwaar maken. Doe je dat niet, dan wordt die beschikking 
definitief en kun je niet meer in beroep. Of je nu betaalt of niet. 
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DE STRAFZITTING

In Nederland zijn in principe alle strafzittingen openbaar wanneer de verdachte
18 jaar of ouder is. Iedereen die meerderjarig is kan naar een strafzitting komen
kijken. Het maken van foto's en opnames is echter verboden in de rechtszaal. 
Wanneer je bij de rechter moet komen, kan het zijn dat er mensen in de zaal
zitten. Je hebt het recht om zelf je verdediging te voeren. Je mag ook getuigen
meenemen en deze laten horen door de rechter. 

Je bent niet verplicht een advocaat in te schakelen, maar vaak is dat wel 
verstandig. Een advocaat weet nu eenmaal hoe de procedures werken.

DE ADVOCAAT 

Iedereen die van ‘iets’ wordt verdacht, heeft het recht om zich door een 
advocaat te laten bijstaan. Wanneer je wordt opgepakt en je wordt niet binnen
6 uur vrijgelaten, krijg je altijd een advocaat toegewezen. Die komt je dus
opzoeken in de cel. Dit wordt de piketadvocaat genoemd. Als je een eigen 
advocaat hebt, kun je uiteraard ook om je eigen advocaat vragen.
Een advocaat kan vaak al direct aan de slag, ook wanneer het onderzoek nog
loopt of wanneer je de dagvaarding pas net hebt ontvangen. Als je een advocaat
wilt inschakelen, is het dus verstandig op tijd contact op te nemen met een
advocaat.
Een advocaat hoeft niet duur te zijn: vaak betaal je een vast bedrag dat 
afhankelijk is van je inkomen.

HET STRAFBLAD

Het oude ‘strafblad’ bestaat niet meer. Tegenwoordig is er zoiets als ‘justitiële
documentatie’. In die justitiële documentatie staat heel veel: ook als je alleen
maar verdacht bent geweest van iets, en er verder niets mee is gedaan. Er staat
in waar je van bent verdacht en wat er volgde (sepot, transactie, veroordeling).
Snelheids-overtredingen tot 30km/h, fietsen zonder licht en dergelijke staan
er echter niet in.

Het bewijs van goed gedrag VOG
Het bewijs van goed gedrag heet nu een VOG.
Als je nu een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) -wordt ook wel eens verklaring
van goed gedrag genoemd- aanvraagt, bekijkt een ambtenaar jouw justitiële
documentatie en beslist hij of een VOG kan worden afgeven voor het werk dat
je wilt gaan doen. Daarbij mag de ambtenaar meestal maar een beperkt aan-
tal jaren ‘terugkijken’ in de strafgeschiedenis. Als een VOG wordt geweigerd,
is het mogelijk daartegen bezwaar te maken.
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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 
persoonlijk 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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