
PIKETCURSUS STRAFPIKET 
 
Datum Maandag 19 september 2022 
Plaats Haagrecht Advocaten 
Uren 6 uren (= 6 punten) PO juridisch 
Docent Walter Römelingh 
 
Piketcursus bedoeld voor advocaten en advocaat-
stagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. 
Inhoud gericht op praktijk. 
  



PIKETCURSUS STRAFPIKET 
 
Tekenen bij aankomst 
Tekenen bij vertrek 
Evaluatie 
 
Graag mobiele telefoons stil 
Pauzes, roken en wc 
Bus en trein 
 
Omstreeks 14.30 en 16.45 uur 
  



PIKETCURSUS STRAFPIKET 
 
www.piketcursus.nl 
 
College Cursus 
 | Aanmelden 
 | Annuleren 
 | Cursusaanbod 
 | Cursusmateriaal 
 
www.piketcursus.nl/sheets/sheets-0292.pdf 
www.piketcursus.nl/handouts/handout-0292.pdf 
  



PIKETCURSUS STRAFPIKET 
 
Wie is wie? 
 
Walter Römelingh 
Rika Oldenhof 
 
Soort praktijk 
Ervaring strafpiket 
 
Je hoeft het niet met ons eens te zijn! 
  



PIKETCURSUS STRAFPIKET 
 
Piketorganisatie 
Eerste contact verdachte 
Inschatten zaak 
Advies verdachte 
Piketperikelen 
Ernstige bezwaren en bewijs 
Rechter-commissaris 
Raadkamer 
Supersnelrecht 
Krijg ik een strafblad? 
Krijg ik schadevergoeding?  



PIKETORGANISATIE 
 
Soorten piket 
 
Strafpiket 
Jeugdstrafpiket 
Wots-Wets-piket 
Vreemdelingenpiket 
Piket psychiatrische patiënten 
 
Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Utrecht 
Tijdelijke huisverboden (en bestuursdwang) 
  



PIKETORGANISATIE 
 
Inschrijfvoorwaarden 
 
Inschrijving strafrecht 
Minor strafrecht beroepsopleiding 
Begeleiding en ervaring (meelopen) 
 
15 zaken per jaar 
Jaarlijks 12 punten PO strafrecht 
  



PIKETORGANISATIE 
 
Aanhouding 
Politie 
 
Inverzekeringstelling 
Officier van justitie 
 
Bewaring 
Rechter-commissaris 
 
Gevangenhouding 
Raadkamer  



PIKETORGANISATIE 
 
Verdachte wel of niet aangehouden? 
 
Wel aangehouden verdachte kan zich laten bij-
staan door advocaat op kosten overheid 
 
Niet aangehouden verdachte kan zich laten bij-
staan door advocaat voor eigen rekening 
  



PIKETORGANISATIE 
 
Rechtsbijstand aan verdachte die is uitgenodigd 
voor verhoor valt buiten piketregeling 
 
Als u niet verschijnt, houdt u er dan rekening mee 
dat u kunt worden aangehouden 
 
Voor niet aangehouden verdachte geen toevoe-
ging, tenzij minderjarig?! 
 
ECLI:NL:RBAMS:2021:6411 
  



PIKETORGANISATIE 
 
Piketrooster 
1ste, 2de, 3de en 4de   Vroege dienst 
1ste, 2de, 3de en 4de   Late dienst 
 
Regionale verschillen mogelijk 
 
Voorkeursadvocaat (= toevoeging) 
 
Gekozen raadsman (= betalend) 
  



PIKETORGANISATIE 
 
Eerste E-mail 
 
uitmelding-piket@rvr.org 
Er is een nieuwe piketmelding 
Klik accepteren of weigeren 
 
Inlogcode XX0XX 
 
Reageer binnen 45 minuten 
  



PIKETORGANISATIE 
 
Tweede E-mail 
 
no-reply-from-productie-rvr@symagic.com 
U heeft een piketmelding geaccepteerd 
Klik hier om piketmelding te downloaden 
 
Bestandsextensie .rtf 
 
Wees binnen 2 uur ter plaatse 
  



PIKETORGANISATIE 
 
Meeste meldingen buiten kantoortijd 
 
07.00 uur = Van vorige avond/nacht 
07.45 uur = Gemist door voorkeursadvocaat 
18.00 uur = Blijven avond/nacht op politiebureau 
 
Weekeinden 
  



PIKETORGANISATIE 
 
Relatie cliënt 
 
Cliënt ontevreden over advocaat 
Wat kom je hier doen (onder deken)? 
 
Advocaat ontevreden over cliënt 
Wat moet ik met jou (muffe lucht)? 
  



PIKETORGANISATIE 
 
ECLI:NL:TADRAMS:2012:YA2537 
Niet www.rechtspraak.nl 
Maar tuchtrecht.overheid.nl 
 
Piketmelding 
Verdachte heengezonden 
 
Verdachte meldt zich bij advocaat 
Goede vrijdag 
  



PIKETORGANISATIE 
 
Tijdelijk huisverbod van tien dagen 
Wenst dat beslag wordt gelegd 
 
Dit is eigenlijk een familiezaak 
Ik ga u doorverwijzen 
 
Er volgt een klacht 
En er volgt een berisping 
  



PIKETORGANISATIE 
 
Advocaat heeft namelijk geen rechtshulp verleend 
aan rechtzoekende die daarop krachtens wet on-
verwijld recht had 
 
Raad van Discipline Amsterdam 
Aangewezen advocaat 
Last tot toevoeging 
  



PIKETORGANISATIE 
 
Verrichtingen, punten en centen 
 
Alleen consult 0,75 EUR 090 
Eerste verhoor 1,50 EUR 180 
Volgend verhoor 0,00 EUR 000 
Alleen IVS 1,50 EUR 180 
Consult + IVS 0,75 + 0,75 EUR 180 
Afdoeningsbijstand 2,50 EUR 300 
  



PIKETORGANISATIE 
 
Weekeinden EUR 50,00 extra per verrichting 
Reiskosten EUR 0,37 per kilometer 
 
Kantoor   -   Politiebureau op werkdagen 
Huis   -   Politiebureau in weekeinden 
 
AND Routeplanner 
1 × declareren 
  



PIKETORGANISATIE 
 
ECLI:NL:RBSHE:2012:BX0834 
ECLI:NL:GHSHE:2013:4240 
Omgeving Eindhoven 
 
1 × 20 km × EUR 0,37 = EUR 7,40 
11 × 20 km × EUR 0,37 = EUR 81,40 
 
Rechtbank: vrijspraak 
Gerechtshof: veroordeling 
Tuchtrechter: zes maanden schorsing 
  



PIKETORGANISATIE 
 
Handout (Verklaring Optreden Strafpiket) 
 
Piketformulier 
 
Handtekening politie 
Dienststempel politie 
Declaratie tolk 
 
Zelf downloaden en printen 
  



PIKETORGANISATIE 
 
Bellen met functioneel telefoonnummer en anders 
met 0900-8844 (= 0343-578844) 
 
Tonen advocatenpas 
Soms inleveren telefoon 
Soms pieploos door poortje 
  



PIKETORGANISATIE 
 
 Meldingen Volwassen Jeugd 
2021 30 18 12 
2020 43 31 12 
2019 43 30 13 
2018 40 32 08 
2017 38 23 15 
 
Circa EUR 14.500 / 30 = circa EUR 480 
  



PIKETORGANISATIE 
 
Piketrooster 
Eerst beschikbaarheid "aanvinken"   ██ 
En dan verhindering "uitvinken"   ██ 
 
Piketdienst ruilen via website 
Maak lijstje met reserves 
Melding weigeren 
 
Helpdesk Piket (Den Bosch) 
helpdeskpiket@rvr.org 
088-7871098  



EERSTE CONTACT VERDACHTE 
 
Aanpak Walter Römelingh 
 
Hallo 
Ik heb dienst 
Bezoek iedereen die is opgepakt 
 
Voor mij verschil of je: 
- vaker gezeten? 
- wel of niet gedaan? 



EERSTE CONTACT VERDACHTE 
 
Aanpak Rika Oldenhof 
 
EHBO 
 
Eerste Hulp Bij Oppakken 



EERSTE CONTACT VERDACHTE 
 
Verdachte spreekt onverstaanbare taal 
 
Telefoon verhoorkamer 
 
Bellen met Global Talk   088-2555222 
 
Voorheen Tolk- en Vertaalcentrum Nederland 



EERSTE CONTACT VERDACHTE 
 
Oordeel verbaliserende ambtenaar 
 
Bij twijfel of verschil van mening verdachte oordeel 
(hulp)officier van justitie 
 
Indicatoren 
- Verblijf in Nederland? 
- Eerder in aanraking geweest? 
- In staat nuances aan te brengen? 
 
ECLI:NL:GHSGR:2007:BA4366  



INSCHATTEN ZAAK 
 
Soorten zaken 
 
Diefstal 310 Sr 40% 
Bedreiging 285 Sr 20% 
Mishandeling 300 Sr 20% 
Openlijk geweld 141 Sr 10% 
Opiumwet  05% 
Diversen  05% 
  



INSCHATTEN ZAAK 
 
Zwaarte zaken 
 
A, B en C-zaken (werkinstructie OM) 
 
A = Twaalf jaar of kwetsbare verdachte 
B = Voorlopige hechtenis wel toegelaten 
C = Voorlopige hechtenis niet toegelaten 



INSCHATTEN ZAAK 
 
Poging doodslag 
287 Sr in verbinding met 45 Sr 
□ 3 punten misdrijf gevangenisstraf ≥ 12 jaar 
 
Poging zware mishandeling 
302 Sr in verbinding met 45 Sr 
□ 1,5 punt bij overige delicten 



INSCHATTEN ZAAK 
 
Zwaar delict (waaronder brandstichting en ontucht) 
Rechter-commissaris en bewaring 
 
Top-list (veelpleger) 
Rechter-commissaris en snelrecht 
 
Hot-list (geweld tegen hulpverleners) 
Rechter-commissaris en snelrecht 
 
Doorstromer (adolescent met strafblad) 
Rechter-commissaris en schorsing 



INSCHATTEN ZAAK 
 
First offender (licht delict) 
Naar huis met beschikking of dagvaarding 
 
Huiselijk geweld 
Tijdelijk huisverbod burgemeester 
 
Vreemdeling (ZVWOVHTL) 
Verdwijnt in vreemdelingenpiket 
 
Psychiatrisch patiënt 
Verdwijnt in psychiatrisch piket  



INSCHATTEN ZAAK 
 
Twee soorten voorgeleiding 
Verdachte begrijpt verschil zelden 
 
Voorgeleiding OvJ 
Beslist over naar huis of naar RC 
Vaak wordt beschikking/dagvaarding uitgereikt 
 
Voorgeleiding RC 
Beslist over rechtmatigheid inverzekeringstelling en 
vordering inbewaringstelling 
  



ADVIES VERDACHTE 
 
Een verdachte staat aan het begin van een vervol-
ging voor een fundamenteel dilemma 
 
Ga ik spreken of zwijgen? 
 
Dit maakt artikel 6 EVRM vereist dat de verdachte 
de bijstand van een advocaat heeft 
 
EHRM 06/06/2000 36408/97 
Averill v Verenigd Koninkrijk 
  



ADVIES VERDACHTE 
 
EHRM 27/11/2008 36391/02 Salduz v Turkije 
ECLI:NL:HR:2009:BH3079 
 
Voorafgaand eerste politieverhoor heeft verdachte 
recht op consultatie advocaat 
 
Van recht op consultatie advocaat kan verdachte 
ook afstand doen 



ADVIES VERDACHTE 
 
Bij IVS-melding vaak afstand van consultatie en 
verhoorbijstand 
 
Artikel 28a lid 1 Sv 
Verdachte kan afstand doen van consultatie en 
verhoorbijstand 
 
Artikel 28a lid 2 Sv 
Politie licht in over gevolgen en deelt mee dat op 
afstand kan worden teruggekomen 



ADVIES VERDACHTE 
 
Dossier 13010 
 
Ik verbalisant vertelde aan de verdachte, dat hij 
voordat zijn eerste verhoor zou plaatsvinden, recht 
had op een advocaat. 
 
Wij verbalisanten hoorden dat de verdachte ver-
volgens verklaarde: "Nee, dat is niet nodig, ik weet 
toch dat ik niks heb gedaan." 
  



ADVIES VERDACHTE 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:243 
Geen advocaat bij verhoor 
 
Verdenking voor vals geld, wapen en munitie 
 
Verdachte heeft bewust afgezien van rechtsbij-
stand en heeft bekennende verklaring afgelegd, in 
hoop dat vriendin in vrijheid zou worden gesteld 
  



ADVIES VERDACHTE 
 
Inschatting door verdachte was apert onjuist, ver-
horende verbalisant had jonge verdachte daar in 
ieder geval in grote lijnen op moeten wijzen 
 
Verdachte heeft onder dwaling afstand gedaan van 
recht op rechtsbijstand waardoor bekennende ver-
klaring wordt uitgesloten van bewijs 
 
Veroordeling voor vals geld, wapen en munitie 
  



ADVIES VERDACHTE 
 
Pro recht om te spreken 
 
Ontlading verdachte 
Winnen sympathie politie 
Opmaat strafmaatverweer 
Opmaat strafuitsluitingsverweer 
Verdachte niet bestand tegen druk politie 



ADVIES VERDACHTE 
 
Dossier 08972 
 
Ik heb daar niets over te verklaren. Nogmaals, ik 
zwijg. Ik vraag mij wel af u weet wat het betekent 
als ik zeg: "Ik zwijg". U blijft maar vragen! 
 
U zegt mij dat het toch belangrijk is dat ik meewerk 
aan het onderzoek. U zegt mij dat het in het belang 
van het onderzoek noodzakelijk is. 



ADVIES VERDACHTE 
 
Pro recht om te zwijgen 
 
Verdachte krijgt later spijt van verklaring 
Aan verklaring kan draai worden gegeven 
Aan verdenking kan draai worden gegeven 
Bejegening als schuldige dader 
Opmaat bewijsverweer 



ADVIES VERDACHTE 
 
Je beschikt nauwelijks over eigen informatie 
 
Informatie verdachte vaak onbetrouwbaar 
 
Advies moet eenvoudig zijn 
 
Zwijgrecht moeilijk woord 
  



ADVIES VERDACHTE 
 
EHRM 08/02/1996 18731/91 
John Murray v Verenigd Koninkrijk 
 
Murray wordt wel aangehaald als zaak waaruit 
blijkt dat zwijgen van verdachte te gebruiken zou 
zijn als bewijs tegen verdachte 
 
In zaken die schreeuwen om uitleg 



ADVIES VERDACHTE 
 
In Murray waren er voldoende wettige bewijsmid-
delen om tot bewezenverklaring te komen 
 
Ter overtuiging voegde rechter eraan toe dat Mur-
ray bewijs ook niet had weerlegd 
 
Zwijgen levert geen bewijsmiddel op, maar mag 
overtuiging wel sterken 



ADVIES VERDACHTE 
 
ECLI:NL:HR:2014:2764 
 
Vraag: We hebben je auto (Audi) in beslag geno-
men. Hoe kom je aan dit waardevolle goed? 
 
Antwoord: Ik wil daar geen antwoord op geven. 
 
Hoge Raad: Als bewijs bezigen van beroep op 
zwijgrecht is niet toelaatbaar. 
 
Ratio: artikel 29 Sv  



ADVIES VERDACHTE 
 
Assistance of lawyer = Toekijken bij verhoor? 
 
Artikel 28d lid 1 Sv 
Raadsman kan verhoor bijwonen en aan verhoor 
deelnemen 
 
Artikel 28d lid 2 Sv 
Verhoor kan worden onderbroken voor overleg met 
raadsman 
 
Nadere regels bij amvb  



ADVIES VERDACHTE 
 
Besluit Inrichting en Orde Politieverhoor 
Staatscourant 2017 nummer 29 
 
1 Verbalisant heeft leiding 
 
2 Raadsman naast verdachte en verbalisant te-

genover verdachte en raadsman 
 
3 Raadsman beantwoord geen vragen namens 

verdachte, tenzij... 
  



ADVIES VERDACHTE 
 
4 Raadsman richt opmerkingen tot verbalisant en 

in beginsel alleen aan begin en einde verhoor 
 
5 Raadsman mag verbalisant opmerkzaam maken 
-  verdachte begrijpt vraag niet 
-  verbalisant eerbiedigt zwijgrecht niet 
-  verdachte niet in staat verhoor voort te zetten 
 
6 Raadsman mag telefoon en tekstverwerker 

meebrengen en aantekeningen maken, maar 
geen opnamen maken  



ADVIES VERDACHTE 
 
7 Bij ordeverstoring door raadsman volgt waar-

schuwing en bij herhaling mag hulpofficier 
raadsman verwijderen 

 
8 Verhoor wordt gestaakt, tenzij verdachte afstand 

van verhoorbijstand doet of andere raadsman 
beschikbaar is 

 
9 Raadsman mag bij meervoudige confrontatie 

aanwezig zijn en opmerkingen maken over te 
tonen selectie  



ADVIES VERDACHTE 
 
Ervaringen verhoorbijstand Rika Oldenhof 
 
1 Accepteer één melding (en werk deze af) 
2 Bellen met functioneel telefoonnummer 
3 Combineer consult, verhoor en IVS 
4 Maak opmerkingen tijdens IVS 
5 Verzoek om hard copy dossier 
6 Controleer piketformulier 
  



ADVIES VERDACHTE 
 
Ervaringen verhoorbijstand Walter Römelingh 
 
Circa honderdvijftig verhoren bijgewoond, waarvan 
er drie niet goed verliepen 
 
Verbalisanten vertelden veel over zichzelf 
Verdachte zou te gedetailleerd verklaren 
Irritatie tussen alle betrokkenen 
 
Opmerking raadsman was niet mogelijk, want ver-
hoor was in vraag antwoord stijl  



ADVIES VERDACHTE 
 
Verdachte had beloofd om te zwijgen, maar gaat 
gewoon praten 
 
Voorbereiding op verhoor 
  



ADVIES VERDACHTE 
 
Naam, adres en telefoon 
Locaties 
Contacten 
Mijn telefoon = Mijn privacy 
 
Welke school? 
Heb je vrienden? 
Ken je hem of haar? 
Heb je foto van hem of haar?  



ADVIES VERDACHTE 
 
Diefstal vereist oogmerk 
ECLI:NL:HR:1983:AC8152 (Tafelkleed) 
ECLI:NL:GHSHE:2003:AN8470 (Bromfietshelm) 
ECLI:NL:GHAMS:2016:1489 (Raakte in gesprek) 
ECLI:NL:GHDHA:2018:662 (Verleid door bloemen) 
 
Heling vereist wetenschap ten tijde van verkrijging 
Ik dacht dat het eerlijk was toen ik het verkreeg 
  



ADVIES VERDACHTE 
 
Bedreiging vereist dreigen met ernstig misdrijf 
Ik ga je pakken! 
 
Poging mishandeling is niet strafbaar 
Alleen gebalde vuist geheven 
 
Openbare geweldpleging vereist feitelijke bijdrage 
Ik heb alleen gekeken 
  



ADVIES VERDACHTE 
 
Nu hebben bij ook gesproken met... 
Jan en Piet zeggen iets anders 
Moet je aan hen vragen 
 
Nu hebben wij camerabeelden bekeken 
Uit de camerabeelden blijkt dat... 
Laat advocaat camerabeelden zien 
 
Wat komt er op schrift te staan 
  



ADVIES VERDACHTE 
 
Houd bij volgend verhoor je mond! 
Ik heb niets meer te melden 
Bel mij als je vrij bent! 
 
Handout (Intake) 



ADVIES VERDACHTE 
 
01 Kom niet uit je cel 
02 Zeg dat je niet wil praten 
03 Houd vol dat je niet wil praten 
04 Kijk niemand aan 
05 Teken geen verklaring/"Klopt niet" 
06 Laat niet in je telefoon kijken 
07 Doe nergens afstand van 
08 Wacht tot advocaat over dossier beschikt 
09 Onderzoek of praten verschil maakt 
10 Zo nodig kun je alsnog praten 
  



ADVIES VERDACHTE 
 
ECLI:NL:TAHVD:2021:101 
Niet www.rechtspraak.nl 
Maar tuchtrecht.overheid.nl 
 
Donderdag 6 april 2017 
Zeeland-West Brabant 
 
Verdachte (voormalig advocaat) 
Beperkingen opgelegd 
 
Vijfde verhoor  



ADVIES VERDACHTE 
 
Verbalisanten verliezen regie over verhoor 
 
Gaf steeds antwoord op vragen voor verdachte 
Stelde vaak onnodige verduidelijkingsvragen 
Moedigde verdachte aan om te zwijgen 
Las hardop voor wat hij opschreef 
Knikte daarbij neerbuigend 
 
Ontzegging toegang gebouwen en ruimten 
  



ADVIES VERDACHTE 
 
Politie stelt deken op hoogte 
Deken dient ambtshalve klacht in 
 
Sla over dat persoonlijk geleuter 
Schattige vraag aan verdachte 
Laat die mevrouw babbelen 
Dit is niet interessant 
 
Ik werk niet volgens Besluit Inrichting en Orde Poli-
tieverhoor, maar volgens Richtlijn 2013/48/EU 
  



ADVIES VERDACHTE 
 
Raad van Discipline 
 
Onbetamelijk gedrag dat geen redelijk doel diende 
 
Advocaat had aan begin verhoor met zakelijke me-
dedeling kunnen volstaan 
 
Geen antwoord op vraag of richtlijn correct is ge-
implementeerd 
 
Waarschuwing  



ADVIES VERDACHTE 
 
Hof van Discipline 
 
Advocaat heeft grote mate van vrijheid 
 
Verdachte en advocaat wilden eerst kennis kunnen 
nemen van dossier 
 
Bij afluisteren geluidsopnamen bemerkt dat over 
en weer irritaties bestonden 
 
Klacht ongegrond  



PIKETPERIKELEN 
 
ZSM 
Zorgvuldig Snel Maatwerk 
 
Regiekamer op politiebureau 
Beelscherm met verdachten 
 
Politie, reclassering en piketofficier 
Dagelijks van 08.00 tot 22.00 uur 
 
Voor Den Haag: 088-9649702 of 06-21106253 
Voor Den Haag: dh-zsm-advocaten@om.nl  



PIKETPERIKELEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2017:394 
Welke afdoening heeft PL1500-2020 gekregen? 
 
Advocaat stuurt WhatsApp aan verdachte 
Verdachte ontvangt vonnis politierechter 
E-mail van advocaat aan parket 
 
Veronderstellenderwijs dat advocaat heeft gebeld 
Niet een inbraak, maar drie inbraken 
Advocaat bij verhoor  



PIKETPERIKELEN 
 
Gezien mededeling advocaat, WhatsApp en E-mail 
leidt hof af dat over sepot is gesproken 
 
ZSM werkwijze beoogt snelle beslissingen 
 
Was aan OM om voorbehouden te maken, zeker 
daar OM aanwezig bewijs beter kan overzien 
 
Niet-ontvankelijkheid OM 
  



PIKETPERIKELEN 
 
ECLI:NL:TADRARL:2014:255 
Niet www.rechtspraak.nl 
Maar tuchtrecht.overheid.nl 
 
Advocaat geeft visitekaartje 
Bel mij als je vrij bent! 
 
Met alleen bezoek en mededeling geen sprake van 
opdracht voor eventueel volgende strafzaak 
 
Klacht ongegrond  



PIKETPERIKELEN 
 
Extreem lange wachttijd 
Rechercheur kan soms uitkomst bieden 
Bellen met ZSM en vragen naar piketofficier 
 
Toegang verdachte geweigerd? 
Uitsluiting bewijs? 
Onrechtmatigheid inverzekeringstelling? 



PIKETPERIKELEN 
 
ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ4881 
 
Wegens schending van consultatierecht als fun-
damenteel rechtsbeginsel behoeven gevolgen niet 
te worden beperkt tot bewijsuitsluiting bij eindbe-
slissing, maar kan ook inverzekeringstelling on-
rechtmatig zijn. 
  



PIKETPERIKELEN 
 
Advocaat niet binnen twee uur ter plaatse 
Verdachte krijgt keuze: beginnen of wachten? 
 
ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ4352 
ECLI:NL:GHDHA:2013:2905 
 
Is niet tijdig verschijnen advocaat aanleiding om 
consultatierecht verdachte te beperken? 
  



PIKETPERIKELEN 
 
Niet tijdig verschijnen raadsman doet geen afbreuk 
aan recht om raadsman te consulteren 
 
Verklaring mag niet voor bewijs worden gebruikt 
 
Wellicht anders in bijzondere gevallen die: 
- zijn toe te rekenen aan verdachte 
- waarheidsvinding dienen 



PIKETPERIKELEN 
 
ECLI:NL:TADRARN:2013:YA4279 
Niet www.rechtspraak.nl 
Maar tuchtrecht.overheid.nl 
 
Verdachte met verstandelijke beperking 
Klacht van politiefunctionaris 
 
Om 14.20 uur aanhouding 
Om 09.00 uur consult 
 
Waarschuwing  



PIKETPERIKELEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2017:3407 
Man met fiets te Dordrecht 
 
Artikel 2.44 APV 
Voor eigen rekening consultatiebijstand 
 
Artikel 310 Sr 
Kosteloze consultatiebijstand 
 
Nieuwe verdenking, bewijsuitsluiting en vrijspraak 
  



PIKETPERIKELEN 
 
Medeverdachten bezoeken 
 
Advocaat bepaalt of er sprake is van conflicterende 
belangen, niet politie of justitie, tenzij er sprake is 
van beperkingen 
 
EHRM 28/11/1991 12629/87 S v Zwitserland 
 
Houd politie te vriend, je komt er vaker! 



PIKETPERIKELEN 
 
Kennisgeving processtukken tijdens voorbereidend 
onderzoek wordt verleend door officier van justitie 
 
Kennisgeving wordt verdachte in elk geval toege-
staan vanaf eerste verhoor na aanhouding 
 
Vergelijk: artikel 30 Sv 
  



PIKETPERIKELEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2017:7164 
 
Op 13 juni 2017 wordt verdachte aangehouden 
Op 14 juni 2017 wenst advocaat stukken 
 
Anders bezwaar fictieve weigering 
Ex artikel 32 lid 4 Sv 
 
Geen onthouding, maar samenstelling 
  



PIKETPERIKELEN 
 
Wel en wee verdachte 
Medische zorg/medicijnen nodig? 
Goede behandeling? 
Luchten/roken? 
 
Bel familie voor kleding 
 
Vraag politie bijvoorbeeld of verdachte extra deken 
mag hebben, of arts langs is geweest, of verdachte 
mag roken (bij voorkeur in bijzijn verdachte) 



PIKETPERIKELEN 
 
Familie vaak bezorgder dan verdachte 
 
Vraag verdachte of familie moet worden gebeld en 
doe dat dan zo snel mogelijk 
 
Wees realistisch: geen valse hoop 
 
Geïnformeerde familie is tevreden familie die niet 
op zoek gaat naar andere advocaat 



PIKETPERIKELEN 
 
Opdringerige voorkeursadvocaat 
 
Vaak benaderd door familie 
 
Verdachte weet beste wie de zaak moet doen 
Vraag verdachte ernaar 
 
Als er echte voorkeursadvocaat is, vraag verdachte 
dan of wat door te geven is 



PIKETPERIKELEN 
 
Politiebureau Buiten afrekening 
Rechter-commissaris Buiten afrekening 
  
Overname vergoeding 2,0 punt 
Raadkamer 1 2,0 punt 
Raadkamer 2 1,0 punt 
Raadkamer 3 0,0 punt 
Beroep raadkamer 0,0 punt 
 
2,0 × EUR 120 = EUR 240 ex BTW 
5,0 × EUR 120 = EUR 600 ex BTW 



PIKETPERIKELEN 
 
Zodra u een keuze hebt gemaakt, kunt u het dos-
sier met de last tot aanwijzing op mijn kantoor af-
halen (heeft de omvang van een ordner). 
 
Niet originele toevoeging, maar last tot toevoeging 
 
Adreswijziging parket/rechtbank 



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Ernstige bezwaren = stevige verdenking 
Ernstige bezwaren ≠ wettig en overtuigend bewijs 
 
Begin procedure verdenking boven bewijs 
Einde procedure bewijs boven verdenking 
 
Bewijs speelt in iedere strafzaak 



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Ontkennende/zwijgende verdachte? 
 
Stap 1 - Kwalificeren bewijs 
Stap 2 - Toetsen bewijsminima 
Stap 3 - Verbod regenereren bewijs 
Stap 4 - Bekennende medeverdachte 
Stap 5 - Gissende getuige 



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Stap 1 - Kwalificeren bewijs 
 
Wettige bewijsmiddelen zijn: 
 
1 Waarneming rechter 
2 Verklaring verdachte 
3 Verklaring getuige 
4 Verklaring deskundige 
X Schriftelijke bescheiden 
 
Vergelijk: 339 Sv 



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Schriftelijk(e) bescheid(en) zijn: 
 
5 Procesverbaal opsporingsambtenaar 
6 Processenverbaal ambtenaar 
7 Processenverbaal rechter 
8 Rechterlijke uitspraken 
9 Deskundigenberichten 
X Andere schriftelijke bescheiden 
 
Vergelijk: 344 Sv 



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Beeldopname of geluidsopname 
= ander schriftelijk bescheid 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Procesverbaal dat niet aan vorm voldoet 
= ander schriftelijk bescheid 
 
ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5301 
Gekopieerd dossier 
 
ECLI:NL:GHARL:2014:2675 
Gescand dossier 



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Stap 2 - Toetsen bewijsminima 
 
Voldoende zonder aanvulling 
Eigen waarneming rechter (tijdens zitting) 
Procesverbaal opsporingsambtenaar 
Processenverbaal ambtenaar 
Processenverbaal rechter 
Rechterlijke uitspraken 
Deskundigenberichten 



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Voorbeeld 
Politieagent ziet met blote oog dat verdachte 
slachtoffer klap in gezicht geeft 
 
Ernstige bezwaren? 
Ja, zonder meer 
 
Voldoende wettig bewijs? 
Ja, geen tweede bewijsmiddel vereist 
  



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Onvoldoende zonder aanvulling 
Bekentenis verdachte (341 lid 4 Sv) 
Verklaring getuige (342 lid 2 Sv) 
Ander schriftelijk bescheid (344 lid 1 Sv) 



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Voorbeeld 
Getuige ziet met blote oog dat verdachte slachtof-
fer klap in gezicht geeft 
 
Ernstige bezwaren? 
Ja, meestal 
 
Voldoende wettig bewijs? 
Nee, tweede bewijsmiddel vereist 
  



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Stap 3 - Verbod regenereren bewijs 
 
Getuige legt tegenover politie verklaring af 
Getuige herhaalt tegenover rechter verklaring 
 
Drie bewijsmiddelen? 
1 Verklaring getuige 
2 Procesverbaal opsporingsambtenaar 
3 Eigen waarneming rechter (tijdens zitting) 
  



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Nee, één bewijsmiddel! 
 
Regenereren van eerste bewijsmiddel levert geen 
tweede bewijsmiddel op 
 
Van regenereren van bewijs is sprake als bewijs-
middel voortkomt uit één bron 
  



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
ECLI:NL:RBSGR:2012:BW4586 
Aangever en stiefvader 
 
Stiefvader zou aan stiefdochter hebben gezeten 
Waaronder een keer vinger in vagina 
 
Zwijgende/ontkennende verdachte 
  



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Wat is er aan bewijs? 
 
Verklaring aangever 
Verklaring zus over soortgelijk incident 
Showen nieuwe badkleding aan stiefvader 
Scheren schaamstreek bij alle gezinsleden 
 
Verklaring aangever consistent en gedetailleerd 
  



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Rechtbank: 
 
Verklaring aangever niet voldoende 
Getuigen verklaren niet uit eigen waarneming 
Showen nieuwe badkleding komt vaker voor 
Scheren schaamstreek niet zonder meer ontuchtig 
 
Vrijspraak, want één getuige, is geen getuige! 
  



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
ECLI:NL:HR:2005:AT5721 
 
Feit 1 - Arnhem om 06.45 uur 
 
Ruk aan handtas 
Klap in gezicht 
 
Ik wil geld! 
Ik wil pincode! 
 
Meegetrokken naar geldautomaat 



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Feit 2 - Arnhem om 07.15 uur 
 
Ik stond bij bushalte 
Man komt aanlopen 
 
"Geef me geld!" 
Ik zei: "Nee!" 
 
Vuistslag



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Bewijsmiddelen voor feit 1 
Procesverbaal aangifte 
Procesverbaal spiegelconfrontatie 
 
Bewijsmiddelen voor feit 2 
Procesverbaal aangifte 
Procesverbaal spiegelconfrontatie 
 
Aangever: ik schrik enorm van man 
Aangever: ik herken man voor 100% 
Verbalisant: aangever reageert emotioneel 



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Cassatiemiddel 
Bewijs volgt uitsluitend uit in processenverbaal van 
politie vervatte verklaringen van één getuige 
 
Hoge Raad 
Gelet op strekking artikel 342 Sv is bewezenverkla-
ring ontoereikend gemotiveerd 
 
Corstens pagina 846 (negende druk) 



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Stap 4 - Bekennende medeverdachte 
 
Artikel 341 lid 3 Sv 
 
Verklaring medeverdachte geldt in eigen zaak en 
dus niet in zaak van verdachte 
 
Geen verschil of medeverdachte op bureau politie 
of op zitting rechter verklaart 
 
Corstens pagina 809 (negende druk) 



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Ratio: 
 
Onbetrouwbaarheid verklaring medeverdachte(n) 
Waarborgen spreekrecht medeverdachte 
Waarborgen zwijgrecht verdachte 
 
Truc! 
Niet voegen, maar gelijktijdig behandelen 
Corstens pagina 810 (negende druk) 
  



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Stap 5 - Gissende getuige 
 
Neemt woordenwisseling waar tussen A en B 
Loopt door naar andere locatie 
Keert terug van andere locatie 
Ziet dat neus van A bloedt 
 
Hoort A zeggen dat B hem heeft geslagen 
 
Corstens pagina 819 (negende druk) 



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Weigering verklaring 
 
Leugenachtige verklaring 
 
Overtuigende verklaring van getuige en zelfs zeer 
overtuigende verklaring van getuige doet niet af 
aan negatief wettelijk bewijsstelsel 



ERNSTIGE BEZWAREN EN BEWIJS 
 
Wat is schakelbewijs? 
Locomotiefje met wagonnetjes 
 
Voorbeeld schakelbewijs? 
ECLI:NL:RBAMS:2019:1301 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Aanhouding 
Uren 
 
Inverzekeringstelling 
6 dagen, maar gewoonlijk 3 dagen 
 
Bewaring 
14 dagen, maar gewoonlijk 10 dagen 
 
Gevangenhouding 
30, 60 of 90 dagen  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Rechtmatigheid inverzekeringstelling 
Toets achteraf 
 
Vordering bewaring 
Toets vooraf 
 
Schorsing bewaring 
Gebruikelijk 
 
Gewoonlijk alle drie tegelijk 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Een, twee, drie dagen na piket 
Telefoon Kabinet RC 
 
Verstrekking dossier 
Confronteer verdachte met verklaringen 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Verhoor over feiten 
Verhoor over persoonlijke omstandigheden 
 
Opmerkingen rechtmatigheid inverzekeringstelling 
 
Voorlezen en ondertekenen procesverbaal 
 
Opmerkingen vordering bewaring 
 
Beslissing 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Rechtmatigheid inverzekeringstelling 
 
ECLI:NL:RBSGR:2008:BD7002 
 
Man zou op station met mes lopen zwaaien 
Man zou meisjes hebben bedreigd 
Mes zou zich in jaszak bevinden 
 
Arm van boven naar onder in bloedend verband 
Been van lies tot enkel in bloedend verband 
Onrechtmatige inverzekeringstelling  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Hoger beroep officier van justitie 59c Sv 
 
Rechtbank: 
1 Vermoeden van schuld 
2 Inverzekeringstelling toegelaten 
3 Inverzekeringstelling in belang onderzoek 
4 Vormvoorschriften geëerbiedigd 
5 Inverzekeringstelling anderszins onrechtmatig 
 
Handout (Rechter-Commissaris) 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Vermoeden van schuld 
ECLI:NL:GHAMS:1977:AB7142 
 
Inverzekeringstelling toegelaten 
Vier-jaar-toets, met uitzonderingen op regel 
 
Inverzekeringstelling in belang onderzoek 
Anders dan verkrijgen verklaring verdachte  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Vormvoorschriften geëerbiedigd? 
Correct ingelicht over rechten 
Geldige afstand van rechten 
Zwijgrecht geëerbiedigd 
 
Inverzekeringstelling anderszins onrechtmatig 
Aanhouding buiten heterdaad zonder toestemming 
Aanhouding niet in belang onderzoek 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
ECLI:NL:GHSGR:2012:BV3697 
 
Trein van Rotterdam naar Den Haag 
 
Man zit te bellen 
Medepassagier spreekt man aan 
Vechtpartij in trein tussen drie mannen 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Politie houdt man aan 
 
Kankerracisten 
Losrukken uit greep 
Losrukken uit nekklem 
Agent loopt daarbij letsel op 
 
Rechtbank: 30 uur werkstraf met aftrek 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Gerechtshof: 
 
Burger die voorwerp wordt van ambtelijk gezag 
mag zich daar niet tegen verzetten 
 
Ambtelijk gezag is daarmee nog niet aan ieder 
rechterlijk oordeel onttrokken 
 
Immers, moet wel werkzaam zijn in rechtmatige 
uitoefening bediening 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Was aanhouding noodzakelijk? 
 
Aanhouding moet waarheidsvinding dienen 
 
Volledig geconcentreerd op verdachte 
 
Geen gegevens verzameld van getuigen 
 
Onderzoek naar ontlastende omstandigheden niet 
willens en wetens afsluiten 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Opsporingsambtenaren hebben met aanhouding 
geen oog gehad voor strafvorderlijke belangen 
 
Geen rechtmatige uitoefening bediening 
 
Ontslag van alle rechtsvervolging 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
ECLI:NL:RBDHA:2015:15051 
 
Advocaat verzoekt rechter-commissaris toetsing 
rechtmatigheid inverzekeringstelling 
 
12.15 uur verzoek advocaat 
15.00 uur reactie piketofficier 
16.50 uur beschikking 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Rechter-commissaris: 
 
Artikel 59a Sv voorziet niet in toetsing rechtmatig-
heid inverzekeringstelling anders dan op verzoek 
van officier van justitie 
 
Verzoek niet-ontvankelijk 
 
Waarom niet? Is niet juist verdachte degene die 
belang heeft bij toetsing? Sprake van gelijk speel-
veld (equality of arms)?  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Gesloten stelsel rechtsmiddelen 
 
Verdachte wel naar rechter-commissaris, dan moet 
bij rechter-commissaris worden geklaagd over 
rechtmatigheid inverzekeringstelling 
 
Verdachte niet naar rechter-commissaris, dan kan 
ook bij rechter op zitting worden geklaagd over 
rechtmatigheid inverzekeringstelling 
 
Altijd klagen!  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Vordering bewaring mogelijk 
 
Vier-jaar-toets, met uitzonderingen op regel 
Artikel 67 lid 1 sub a, b en c Sv 
 
Misdrijven vreemdelingen ZVWOVHTL 
Artikel 67 lid 2 Sv 
 
Kale strafmaat (geen medeplichtigheid of poging) 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Ernstige bezwaren 
 
Ernstige bezwaren vereisen stevige verdenking 
Meer dan vermoeden in zin artikel 27 Sv 
 
Corstens pagina 471 (negende druk) 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Stellingen voor pleidooi dat er onvoldoende wettig 
bewijs is, kunnen worden gebruikt voor betoog dat 
er geen ernstige bezwaren zijn 
 
Echter, let op terminologie! 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Gronden bewaring 
 
Vluchtgevaar 
Belang onderzoek/onderzoeksgrond 
Geschokte rechtsorde en 12-jaars feit 
Recidive en 6-jaars of bepaald feit/recidivegrond 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Vluchtgevaar 
 
Er moet meer zijn dan algemeen gevaar voor 
vlucht dat wordt afgeleid uit bijvoorbeeld hoogte 
sanctie die verdachte boven hoofd hangt 
 
Corstens pagina 476 (negende druk) 
 
Verdachte EU-onderdaan (discriminatie) 
Verdachte heeft zichzelf gemeld 
Verdachte is niet weggelopen  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Belang onderzoek/onderzoeksgrond 
 
Welk onderzoek vereist bewaring? 
 
Anders dan verkrijgen verklaring verdachte 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Geschokte rechtsorde en 12-jaars feit 
 
Cumulatief vereiste 
 
Eerste verweer: geen geschokte rechtsorde 
 
EHRM 26/06/1991 12369/86 Letellier v Frankrijk 
Strafmaat onvoldoende 
 
ECLI:NL:HR:2006:AU8131 
Strafmaat niet beslissend  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Tweede verweer: geen 12-jaars feit 
 
Gemeen gevaar voor goederen of personen vereist 
massale schade, vernieling en mishandeling zijn 
geen 12-jaars feiten 
 
Geen gekwalificeerde brandstichting (artikel 157 
Sr), maar gewone brandstichting (artikel 158 Sr) 
dan wel brandgevaar (artikel 429 Sr)  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Recidive en 6-jaars of bepaald feit/recidivegrond 
 
Meest voorkomend en moeilijkst te bestrijden 
 
Concrete feiten en omstandigheden 
 
Disproportioneel of lucratief onvoldoende specifiek 
QuickScan en RISc onbetrouwbaar 
 
Veroordeling van meer dan vijf jaar gelden 
Geen onvoorwaardelijke veroordeling  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
ECLI:NL:GHAMS:2016:4581 
Stellen voorwaarden kan recidive beperken 
 
ECLI:NL:GHAMS:2017:5385 
Schorsing voor ondergaan onherroepelijke straf 
 
ECLI:NL:GHSGR:2010:BN4694 
Tenuitvoerlegging onherroepelijke gevangenisstraf 
oud feit geniet voorkeur boven voorlopige hechte-
nis nieuw feit 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
ECLI:NL:GHSHE:2021:910 
Regel luidt: "vrij, tenzij" 
 
EHRM 09/02/2021 10982/15 Maassen 
 
EHRM 09/02/2021 69491/16 Zohlandt 
 
EHRM 09/02/2021 73329/16 Hasselbaink 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Eerste verweer 
Geen ernstige bezwaren 
 
Tweede verweer 
Geen gronden, althans werk gronden weg 
 
Derde verweer 
Voorarrest duurt langer dan straf (67a lid 3 Sv) 
 
Vierde verweer/verzoek 
Schorsing (80 Sv)  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Werk/school (bewijsstuk geniet voorkeur) 
Gezin om voor te zorgen 
Geen strafblad 
Licht feit 
 
En... verlies uitkering en daarmee woning 
 
Rechter-commissaris kan meedenken 
Uitkomst onderzoek/geurproef 
Elektronisch toezicht 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Wat als voorwaarden worden geschonden? 
 
Verdachte wordt opgepakt, gehoord door rechter-
commissaris en zit tot raadkamer dan wel zitting 
 
Verzoening tussen aangever en verdachte 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Afwijzing vordering bewaring 
Geen last tot toevoeging 
 
Toewijzing vordering bewaring 
Wel last tot toevoeging 
 
Schorsing bewaring 
Wel last tot toevoeging 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Aanwijzing plaats hechtenis (artikel 78 lid 4 Sv) 
 
Waar naar toe? 
Kabinet RC heeft lijst 
Vraag na, scheelt zoeken 
 
www.dji.nl 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Rechtsmiddelen tegen beslissing RC? 
 
Artikel 59c en 64 Sv 
OvJ kan in beroep tegen invrijheidstelling 
 
Artikel 445 Sv 
Tegen beslissing RC geen beroep mogelijk 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Beperkingen artikel 62(a) Sv 
 
Geen beperkingen, tenzij belang onderzoek... 
Geen bezoek 
Geen telefoon 
Geen lectuur of andere gegevensdragers 
 
Belang onderzoek? 
Protocol 
Drukmiddel 
  



RECHTER-COMMISSARIS 
 
Bevel officier van justitie (praktijk) 
 
Standaard vordering 
Standaard verweer 
 
Bezwaar raadkamer (praktijk) 
 
Handout (Beperkingen)  



RAADKAMER 
 
Toga mee 
 
30, 60 of 90 dagen en soms 14 dagen voor "Plan 
van Aanpak" 
 
Probeer opnieuw gronden weg te werken 
 
Voorarrest mag niet langer duren dan te verwach-
ten gevangenisstraf (artikel 67a lid 3 Sv) 
 
Richtlijnen 



RAADKAMER 
 
Rechtsmiddel inverzekeringstelling? 
Nee 
 
Rechtsmiddel rechter-commissaris/bewaring? 
Nee, alleen officier van justitie 
 
Rechtsmiddel raadkamer/gevangenhouding? 
Ja, maar slechts één keer 



RAADKAMER 
 
Termijn drie dagen! 
 
We zullen vanmiddag beslissen 
 
Meteen door van raadkamer naar centrale balie 
 
Hoger beroep in te stellen tegen toewijzing gevan-
genhouding 



RAADKAMER 
 
ECLI:NL:GHSHE:2021:910 
 
Omgeving Breda/Tilburg 
Nachtelijke uren nabij station 
 
Telefoon met geweld wegnemen 
Telefoon lenen om vriend te bellen 
 
Rechter-commissaris en raadkamer 
Hoger beroep raadkamer  



RAADKAMER 
 
Vrijheidsbeneming is zodanig diep in leven van 
burger ingrijpende maatregel dat daarmee uiterst 
terughoudend moet worden omgegaan 
 
Verdachte moet in vrijheid berechting kunnen af-
wachten, tenzij er dringende redenen zijn om af te 
wijken van regel "vrij, tenzij" 
 
Van rechter mag worden verwacht dat die uitzon-
dering op regel motiveert en toelicht 
  



RAADKAMER 
 
Verplichting motivering en toelichting staat in nati-
onale wet en wordt uitdrukkelijk onderschreven in 
drie uitspraken van 9 februari 2021 
 
Maassen v Nederland 
Hasselbaink v Nederland 
Zohlandt v Nederland 
 
Vermeld moet worden waarom verdachte in voor-
liggende zaak niet in aanmerking komt voor recht 
zijn berechting in vrijheid af te wachten  



RAADKAMER 
 
Verwijzing naar algemeenheden of algemene for-
mules volstaat niet 
 
Aan hand van concrete feiten en omstandigheden 
moet worden aangegeven waarom in concrete ge-
val voorlopige hechtenis noodzakelijk is 
 
Hof leidt uit rechtspraak EHRM af dat rechter 
ambtshalve moet nagaan of zogehete anticipatie-
gebod in artikel 67a lid 3 Sv van toepassing is 
  



RAADKAMER 
 
Rechter moet ook ambtshalve nagaan of schorsing 
mogelijk is en doelen voorlopige hechtenis op min-
der ingrijpende wijze kunnen worden bereikt 
 
Hof leidt tot slot uit rechtspraak EHRM af dat ver-
zoeken voorlopige hechtenis spoedig moeten wor-
den behandeld voor "effective remedy" 
 
Voor hof betekent dit dat beroepszaken binnen 
maand behandeld moeten worden en rechtbanken 
dossiers tijdig dienen in te sturen  



RAADKAMER 
 
Tussentijds schorsen 
Geen extra vergoeding 
 
Verschil verlof en schorsing 
 
Verlof naar directeur huis van bewaring 
Schorsing rechter-commissaris of raadkamer 
 
Laat verdachte verlof zo veel mogelijk zelf regelen 



SUPERSNELRECHT 
 
Voorgeleiding en eindzitting ineen 
 
Toga mee! 
 
Super-snel-rechter beoordeelt: 
- zaak inhoudelijk 
- bevel gevangenhouding 
- rechtmatigheid inverzekeringstelling 
 
En doet uitspraak... 
  



SUPERSNELRECHT 
 
Eerste voordeel 
Zaak heel snel afgerond 
Verdachte weet waar hij aan toe is 
 
Tweede voordeel 
Incompleet dossier 
Aangifte is bijvoorbeeld niet rond 
 
Nadeel 
Geen beeld persoonlijke omstandigheden 



SUPERSNELRECHT 
 
Wanneer 
Draaideurcrimineel 
Doorstromer 
Petty theft 
 
Aangifte + Bekentenis 



SUPERSNELRECHT 
 
Toga mee? 
 
S042 Toevoeging 
5,0 × EUR 120 = EUR 600 
+ EUR 240 voor gevangenhouding 
 
Vergeet piketformulier niet af te tekenen! 
Rechtmatigheid inverzekeringstelling 
1,5 × EUR 120 = EUR 180 
  



KRIJG IK EEN STRAFBLAD? 
 
Vuistregel 
 
Volwassenen gewoonlijk vier jaar bij taakstraf en 
acht jaar bij gevangenisstraf (te verhogen met duur 
gevangenisstraf). 
 
Jeugdigen gewoonlijk twee jaar bij taakstraf en vier 
jaar bij jeugddetentie (te verhogen met duur jeugd-
detentie). 
 
www.watdevog.nl  



KRIJG IK EEN STRAFBLAD? 
 
Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens 
 
1  Opname 
 
2  Verstrekking 
 
3  Bezwaar (weigering VOG) 



KRIJG IK EEN STRAFBLAD? 
 
Deel 1 - Opname 
 
Misdrijf strafmaximum < 8 jaar 
30 jaar + duur straf of maatregel 
 
Misdrijf strafmaximum >= 8 jaar 
40 jaar + duur straf of maatregel 
 
Zedendelict 
Levenslang 



KRIJG IK EEN STRAFBLAD? 
 
Deel 2a - Verstrekking VOG volwassenen 
 
Taakstraf (ook voorwaardelijk) 
Regel: 4 jaar + 6 maanden 
 
Gevangenisstraf (alleen onvoorwaardelijk) 
Regel: 8 jaar + duur gevangenisstraf 
 
Zedendelict 
Levenslang 



KRIJG IK EEN STRAFBLAD? 
 
Deel 2b - Verstrekking VOG jeugdigen 
 
2 jaar bij taakstraf 
4 jaar bij jeugddetentie 
 
Eerste uitzondering: geen 
Jonger dan 16 jaar en niet meer dan 40 uur 
 
Tweede uitzondering: levenslang 
Zedendelict 



KRIJG IK EEN STRAFBLAD? 
 
Deel 3 - Bezwaar (weigering VOG) 
 
Relevante antecedenten? 
 
Niet alleen veroordelingen, maar ook: 
Sepots 
Transacties 
Dagrapporten politie 



KRIJG IK SCHADEVERGOEDING? 
 
533 Sv voor hechtenis 
 
530 Sv voor kosten procedure(s) 
Advocaatkosten (geen toevoeging verleend) 
Reis- en verblijfkosten 
Tijdsverzuim zitting 



KRIJG IK SCHADEVERGOEDING? 
 
533 Sv voor hechtenis 
Geen straf of maatregel. Wel 9a Sr. 
 
530 Sv voor kosten procedure(s) 
Geen straf of maatregel. Geen 9a Sr. 



KRIJG IK SCHADEVERGOEDING? 
 
Termijn: 3 maanden 
Vorm: handtekening cliënt 
Bedrag: circa EUR 100 per dag 
 
Waar zaak laatstelijk heeft gediend 
Vrijspraak rechtbank, dan rechtbank 
Vrijspraak gerechtshof, dan gerechtshof 
 
Bij twijfel tussen instanties? 
Bij beide instanties indienen! 
Corstens pagina 510 (negende druk) 



KRIJG IK SCHADEVERGOEDING? 
 
Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht 
 
Oriëntatiepunten Straftoemeting 
 
Politiecel EUR 130 per dag 
Huis van bewaring EUR 100 per dag 
Beperkingen bewaring EUR 30 extra per dag 



KRIJG IK SCHADEVERGOEDING? 
 
Hoeveel dagen? 
Van dag inverzekeringstelling 
Tot en met dag vrijlating 
 
Dag vrijlating telt mee 
 
Niets over uurtarief advocaat 



KRIJG IK SCHADEVERGOEDING? 
 
Vergoeding verzoekschrift 533 en 530 Sv 
 
In beginsel wordt geen toevoeging verleend 
 
Niet op zitting behandeld EUR 340 in BTW 
Wel op zitting behandeld EUR 680 in BTW 
 
Bij gelijktijdige indiening één keer vergoeding 
En... reiskosten zitten in vergoeding 
  



KRIJG IK SCHADEVERGOEDING? 
 
Hoe zit het met eigen bijdrage? 
 
Declaratie straftoevoeging 
Is zaak geëindigd in vrijspraak/sepot? 
Zo ja, dan volgt nihilstelling eigen bijdrage 
 
Artikel 34g lid 2 Wet op de Rechtsbijstand 



WANNEER KRIJG IK MIJN CERTIFICAAT? 
 
Tekenen voor vertrek 
 
Evaluatie graag in brievenbakje 
 
 
 
   Bewijs van deelname per mail 
 
   Factuur per mail 
 
 


