
DAGVAARDING EN TENLASTELEGGING 
 
Docent Walter Römelingh 
Datum Vrijdag 18 november 2022 
Plaats Hotel Casa Amsterdam 
Uren 3 uren (= 3 punten) PO juridisch 
 
Welke eisen mogen worden gesteld aan de bete-
kening? Welke eisen mogen worden gesteld aan 
de tenlastelegging? Wat maakt een dagvaarding 
nietig? In hoeverre kan een tenlastelegging worden 
aangevuld en gewijzigd?  



DAGVAARDING EN TENLASTELEGGING 
 
Tekenen bij aankomst 
Tekenen bij vertrek 
Graag telefoon stil 
 
www.romelingh.com/sheets/sheets-0303.pdf 
 
Rechtsgebied algemene praktijk 
Rechtsgebied strafrecht 
Actualiteitencursus 
  



DAGVAARDING EN TENLASTELEGGING 
 
3 punten = 3 uren 
 
Begin pauze (omstreeks 16.30 uur) 
 
Einde pauze (omstreeks 16.45 uur) 
  



DAGVAARDING EN TENLASTELEGGING 
 

  
Corstens 
Het Nederlands Strafprocesrecht 
10e druk 

   

  
Reijntjes 
De Dagvaarding in Strafzaken 
2e druk 

  



DAGVAARDING EN TENLASTELEGGING 
 
Sommige rechters worden door paniek gegrepen 
wanneer verdediging deugdelijkheid van tenlaste-
legging betwist (Reijntjes pagina 5) 
 
Echter, meeste advocaten zijn tot die betwisting 
niet in staat (Reijntjes pagina 5) 
 
Is dat erg? 
  



DAGVAARDING EN TENLASTELEGGING 
 
Gebrekkige tenlastelegging kan tot gevolg hebben 
dat dagvaarding nietig is (en nieuwe/verbeterde 
dagvaarding kan worden uitgebracht) 
 
Geen tweede vervolging voor zelfde feit, want er is 
niet ten gronde beslist (Corstens pagina 681) 
 
_____ 
Dagvaarding ziet gewoonlijk op oproep 
Tenlastelegging ziet op beschuldiging 
  



DAGVAARDING EN TENLASTELEGGING 
 
Gebrekkige tenlastelegging kan ook tot gevolg 
hebben dat rechter niet tot bewezenverklaring kan 
komen en vrijspraak volgt 
 
Immers, rechter beraadslaagt op grondslag tenlas-
telegging (artikel 350 Sv) 
 
Tirannie tenlastelegging 
  



DAGVAARDING EN TENLASTELEGGING 
 
Appointering en zaakstoedeling 
Betekening dagvaarding 
EHRM-klassiekers 
EU-nieuwkomers 
 
Tenlastelegging 
- Ontbreken bestanddeel 
- Onvoldoende feitelijk 
- Innerlijk tegenstrijdig 
 
Tirannie, wijziging en aanvulling 
Achterkant dagvaarding  



APPOINTERING EN ZAAKSTOEDELING 
 
Tekst tenlastelegging (en niet inhoud dossier) is 
beslissend voor bevoegdheid rechter 
 
Vergelijk: Corstens pagina 928 
 
Officier van justitie kan ervoor kiezen om feiten 
"weg te seponeren" 
 
Brandstichting (artikel 157 Sr) 
Zonder verlof in brand steken (artikel 428 Sr) 
  



APPOINTERING EN ZAAKSTOEDELING 
 
ECLI:NL:GHAMS:2011:BT6539 
Fuck-off-teken naar agent in uniform 
 
Raadsman: 
 
Niet-ontvankelijkheid openbaar ministerie 
 
Er is gedagvaard, terwijl volgens richtlijn transactie 
aangeboden had kunnen worden 
 
Beslissing vervolging genomen door directe colle-
ga (politieparketsecretaris ook wel "hopper")  



APPOINTERING EN ZAAKSTOEDELING 
 
Gerechtshof: 
 
Mandateren is mogelijk gelet op artikel 126 Wet 
RO en artikel 167 Sv 
 
Feit begaan tegen directe collega tijdens en in ver-
band met werkzaamheden directe collega 
 
Schijn van belangenverstrengeling gewekt en dat 
is in strijd met beginselen behoorlijke procesorde 
 
Niet-ontvankelijkheid openbaar ministerie  



APPOINTERING EN ZAAKSTOEDELING 
 
ECLI:NL:HR:2013:947 
 
Volgens advocaat-generaal heeft beginsel van 
schijn van belangenverstrengeling in ons recht tot 
nu toe geen erkenning gevonden 
 
Niet duidelijk welk erkend beginsel geschonden is 
door vervolgingsbeslissing genomen door directe 
collega van slachtoffer 
_____ 
United Nations Guidelines on Role of Prosecutors  



APPOINTERING EN ZAAKSTOEDELING 
 
Artikel 258 Sv 
 
Op voordracht officier van justitie bepaalt voorzitter 
dag en tijd zitting 
 
Voorzitter die op parket zaken aanwijst is verkeerd 
bezig (Reijntjes pagina 10) 
 
Opportuniteitsbeginsel 
  



APPOINTERING EN ZAAKSTOEDELING 
 
ECLI:NL:GHSGR:2005:AT9417 
Mr G.J.M.E. de Bont (Amsterdam) 
 
E-mails van advocaat-generaal mr Plugge aan 
voorzitter mr Borgesius 
 
Is het een idee om mr Van Rijnberk in kamer op te 
nemen? 
 
Wraking mr Van Rijnberk 
  



APPOINTERING EN ZAAKSTOEDELING 
 
Landelijk Strafprocesreglement 
 
Staatscourant 2018, 64607 
 
Titel 2.2 - Zaakstoedeling 
 
Gereserveerd in afwachting van uitwerking 
  



APPOINTERING EN ZAAKSTOEDELING 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:8280 
 
Eiseres, ex-verloofde en financieel adviseurs 
 
Eiseres vordert dat zaak wordt verwezen naar an-
der parket dan parket Amsterdam, daar recherche-
officier verband tussen aangiften legt 
 
EUR 1.700 proceskosten, want niet gebleken dat 
aangifte eiseres niet onpartijdig, onafhankelijk en 
objectief zal worden beoordeeld  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Tijd tussen betekening en zitting 
 
265 Sv 10 dagen Algemeen 
370 Sv 03 dagen Politierechter 
375 Sv 00 dagen Heterdaad 
413 Sv 10 dagen Hoger beroep 
 
Bijzondere regels ingeval van ordeverstoring 
 
Voldoende tijd voor voorbereiding verdediging?  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Akte van uitreiking 
 

Verdachte verklaart afstand te doen van de 

bij de wet voorgeschreven termijn van be- 

tekening van de dagvaarding waartoe hij 

deze dagvaarding ondertekent. 

 
Geldige afstand? 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Artikel 36e Sv en volgende 
 
Gedetineerd > in persoon 
Niet gedetineerd > per post 
- Postvervoerbedrijf 
- Politieagent 
 
Ingeschreven brp > brp-adres 
Niet ingeschreven brp > feitelijk verblijfadres 
Geen feitelijk verblijfadres > griffier instantie 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Verdachte aanwezig > aan verdachte 
Verdachte niet aanwezig > aan aanwezige 
Er wordt niet opengedaan > terug naar afzender 
 
Bericht van achterlating met mededeling waar stuk 
kan worden afgehaald (lectuurhal) 
 
Niet afgehaald, betekening aan griffier instantie en 
afschrift per gewone post naar brp-adres 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Kortom, bij verdachte met brp-adres 
 
Er wordt aangebeld 
Er wordt bericht achtergelaten 
Er wordt per gewone post verzonden 
En er kan vervolgens verstek worden verleend 
 
Van handelingen wordt akte opgemaakt 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Verdachte verschijnt 
 
Dekt in beginsel fouten bij betekening 
 
Verdachte kan aanhouding verzoeken wegens on-
voldoende tijd voor voorbereiding verdediging 
 
Trof dit gisteren aan 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Verdachte verschijnt niet 
Raadsman verschijnt niet 
 
Geen fout bij betekening > verstek 
Fout bij betekening > nietige dagvaarding 
 
Nietige dagvaarding leidt niet tot einde vervolging, 
maar tot nieuwe/verbeterde dagvaarding 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Let op beroepstermijn bij verstek! 
 
Bij betekening wel in persoon veertien dagen na 
eindzitting (artikel 408 lid 1 Sv) 
 
Bij betekening niet in persoon veertien dagen na 
kennisname uitspraak (artikel 408 lid 2 Sv) 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1018 
 
Rechtbank mocht niet aan onderzoek toekomen 
 
Hoewel dagvaarding in persoon is uitgereikt, kon 
van verdachte niet worden verwacht maatregelen 
te treffen om op zitting aanwezig te zijn 
 
Verbleef met rechterlijke machtiging te Almelo 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Dossier 26522 
 
Nietige zitting eerste aanleg 
Termijn hoger beroep niet gaan lopen 
 
Categorie A-zaak 
Afstand advocaat niet mogelijk 
 
ECLI:NL:HR:2009:BI2315 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Verdachte verschijnt niet 
Raadsman verschijnt wel 
 
Waar is uw cliënt? 
 
Bent u bepaaldelijk gemachtigd (artikel 279 Sv)? 
 
Niet-gemachtigd raadsman mag opmerkingen ma-
ken (over afwezigheid verdachte), maar opmerkin-
gen gelden niet als verdediging 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:HR:2003:AE9649 
Mr R.W. Koevoets (Hoek en/of Rotterdam) 
Pompstationsweg 32 te Den Haag 
 
Gerechtshof: 
Verweer nietigheid dagvaarding wordt verworpen, 
want aanwezigheid advocaat dekt nietigheid 
 
Artikel 279 Sv: 
Zaak van verdachte die advocaat heeft gemachtigd 
geldt als procedure op tegenspraak  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Hoge Raad: 
 
Aanwezigheid advocaat dekt niet nietigheid dag-
vaarding wegens betekeningsgebrek 
 
Wat is er te winnen wanneer je zegt dat je niet be-
paaldelijk gevolmachtigd bent? 
 
Instellen rechtsmiddel dient binnen veertien dagen 
na eindzitting te geschieden 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Ik ben bepaaldelijk gevolmachtigd, maar ik weet 
niet of cliënt van zitting weet 
 
Had gehoopt hem te treffen 
Mogelijk komt hij zo aanzetten 
Misschien belt hij straks over afloop 
 
Ik refereer mij aan uw oordeel of zaak moet wor-
den aangehouden dan wel voortgezet 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:HR:2019:1142 
Mr M.R. Mantz (Den Haag) 
 
Ik verzoek u om aanhouding, want ik weet niet of 
cliënt van zitting op hoogte is 
 
Cliënt komt altijd trouw naar zitting, zoontje is ziek 
en moeder is onlangs overleden 
 
Ik vraag mij af of dagvaarding aan feitelijk verblijf-
adres binnen wettelijke termijn is uitgereikt  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Voor afschriftverplichting ex artikel 36g Sv naar fei-
telijk verblijfadres staat geen wettelijke termijn 
 
Waarom hebt u tegen bode gezegd dat uw cliënt 
niet zal verschijnen? 
 
Wij schorsen voor vijf minuten zodat u kunt probe-
ren uw cliënt telefonisch te bereiken 
 
Volgt afwijzing verzoek aanhouding, omdat dit on-
voldoende is onderbouwd  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Middel: 
Gerechtshof heeft verzoek onvoldoende gemoti-
veerd afgewezen 
 
Toelichting: 
Graag verwijs ik naar drie recente uitspraken waar-
in ik met goed gevolg optrad 
 
ECLI:NL:HR:2017:974 
ECLI:NL:HR:2017:3205 
ECLI:NL:HR:2019:669  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Hoge Raad: 
 
Dagvaarding of oproeping geldig? 
 
Omstandigheid aanhouding aannemelijk? 
 
Belangenafweging 
- Aanwezigheidsrecht verdachte 
- Doeltreffende en spoedige berechting 
 
Er mag betekenis worden toegekend dat verdachte 
hoger beroep heeft ingesteld  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:GHAMS:2016:5585 
Geen dagvaarding naar feitelijk verblijfadres 
 
Verdachte in procesverbaal van politie: "Ik verblijf 
vaak bij mij ex en kind op [adres] te Amsterdam" 
 
Dagvaarding nietig, omdat niet getracht is dag-
vaarding op feitelijk verblijfadres uit te reiken 
 
Artikel 36e lid 1 onder b sub 2 Sv 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2016:3193 
 
Uit informatiestaat SKDB blijkt dat van verdachte 
geen brp-adres beschikbaar is 
 
SKDB = strafrechtsketendatabank 
 
Tijdens verhoor politie verklaart verdachte te wo-
nen in Tsjechië op [adres] 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Uit dossier volgt dat is verzuimd om op dit adres 
dagvaarding uit te reiken (artikel 36e lid 3 Sv) 
 
Dagvaarding hoger beroep nietig nu deze niet op 
bij wet voorgeschreven wijze is uitgereikt 
 
_____ 
ECLI:NL:GHDHA:2016:3625 
Verdachte geeft adres op in Spanje (jeugdzaak) 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:GHAMS:2016:167 
Mr M. de Klerk (Haarlem) 
 
Stelbrief van advocaat 
Ontvangstbevestiging aan advocaat 
 
Dagvaarding naar brp-adres verdachte 
Echter, geen oproep zitting naar advocaat 
 
Veroordeling bij verstek voor hennepplanten 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Los van correcte betekening dagvaarding aan ver-
dachte, dient raadsman te worden opgeroepen 
 
Van stukken ter kennisneming van verdachte ont-
vangt raadsman afschrift (artikel 48 Sv) 
 
Vernietiging vonnis met terugverwijzing op grond 
van artikel 423 lid 2 Sv 
 
_____ 
ECLI:NL:GHAMS:2019:955  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:GHAMS:2016:989 
 
Artikel 8 WVW-zaak 
 
Verdachte en raadsman verschijnen op zitting 
Rechter schorst onderzoek voor onbepaalde tijd 
Geen oproep naar raadsman voor voortzetting 
 
Vernietiging met terugverwijzing 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:HR:2022:682 
 
Nietigverklaring oproep nadere zitting, want akte 
uitreiking aan verdachte in ongerede geraakt 
 
Omstandigheid dat raadsvrouw gerechtshof heeft 
bericht dat zij verdachte heeft laten weten dat zij 
niet op zitting zal verschijnen doet daar niet aan af 
 
Uit bericht volgt niet dat verdachte daarmee op 
hoogte is gebracht van dag en tijd nadere zitting  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:HR:2010:BL6675 
Mr J. Kuijper (Amsterdam) 
 
Dossier in ongerede geraakt door verhuizing 
 
Aangezien bestreden uitspraak niet kan worden 
getoetst, kan uitspraak niet in stand blijven 
 
Hoge Raad doet zaak zelf af en verklaart inleiden-
de dagvaarding nietig 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Artikel 266 Sv 
 
Intrekking dagvaarding kan zowel mondeling als 
schriftelijk 
 
Mogelijk tot aanvang onderzoek ter zitting, omdat 
verhandelde ter zitting geen aanleiding voor intrek-
king dagvaarding mag zijn 
 
Verschil tussen "intrekking dagvaarding" en "ken-
nisgeving niet verdere vervolging"  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:336 
Mr J.W. Soeteman (Amsterdam) 
 
Zaak wordt verwezen naar meervoudige kamer 
Staat u verder vrij om op zitting te verschijnen 
 
Advocaat verschijnt op zitting en maakt bezwaar 
tegen vaststaande beslissing 
 
Door niet te verschijnen heeft officier van justitie 
bewust wettelijk systeem ondermijnd  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Politierechter: niet-ontvankelijkheid 
 
Gerechtshof: vernietiging en terugverwijzing 
 
Verschijning officier van justitie was vereist, omdat 
officier van justitie onmisbare procesdeelnemer is 
 
Verwijzing kan slechts op zitting na horen stand-
punten officier van justitie en verdediging 
  



BETEKENING DAGVAARDING 
 
Dossier 26506 
Mr A.J. Henzen (voorzitter) 
 
Ik bel u daar zaak wordt aangehouden 
Gelijktijdige behandeling met medeverdachten 
 
Mr Assouiki en mr Roethof zijn verhinderd 
 
Heterdaad van 3 juli 2017 (dus vijf jaar geleden) 
Gevangenisstraf van twaalf maanden 
  



EHRM-KLASSIEKERS 
 
EHRM 12/02/1985 nr 9024/80 
Colozza v Italië 
 
EHRM 16/12/1992 nr 12129/86 
Hennings v Duitsland 
 
EHRM 01/03/2006 nr 56581/00 
Sejdovic v Italië 
 
EHRM 23/02/1999 nr 34966/97 
De Groot v Nederland  



EHRM-KLASSIEKERS 
 
EHRM 12/02/1985 nr 9024/80 
Colozza v Italië 
 
Omgeving Rome 
Verdacht van fraude 
Niemand op brp-adres 
Wordt aangemerkt als latitante 
Veroordeling tot zes jaar gevangenisstraf 
 
Vraagt ondertussen verlenging rijbewijs aan 
Wordt ondertussen voor ander feit ondervraagd  



EHRM-KLASSIEKERS 
 
EHRM geeft redenering die luidt dat: 
 
1 verdachte heeft recht om zich te verdedigen 
 
2 van dit recht kan verdachte afstand doen 
 
3 van deze afstand moet ondubbelzinnig blijken 
 
4 wanneer dagvaarding niet in persoon is bete-

kend en verdachte ook niet op zitting verschijnt, 
dan moet mogelijkheid van afstand van recht 
worden onderzocht 

  



EHRM-KLASSIEKERS 
 
5 in dit onderzoek moet worden betrokken: 
 
- welke inspanning parket zich heeft getroost om 

verdachte op hoogte te brengen van zitting 
 
- of andere instanties er wel in slagen om ver-

dachte te bereiken 
  



EHRM-KLASSIEKERS 
 
- of er aanwijzingen zijn hoe verdachte wel is te 

bereiken (als uitreiking op brp-adres niet heeft 
kunnen plaatsvinden) 

 
- of er aanwijzingen zijn dat verdachte zich aan 

berechting wenst te onttrekken (of belang heeft 
bij uitstel van berechting) 

 
6 omstandigheid dat wet voorschrijft dat verstek 

moet worden verleend is geen genoegzame ba-
sis om afstand van recht aan te nemen 
  



EHRM-KLASSIEKERS 
 
Dit is een vermoeden waar een verdragsstaat niet 
op mag vertrouwen 
 
Tijdens procedure komt Colozza te overlijden in 
gevangenis (bij uitzitten veroordeling in deze zaak 
en veroordeling in andere zaken) 
 
Wettelijke procedure in Nederland voldoet niet 
zonder meer aan regels EHRM 
  



EHRM-KLASSIEKERS 
 
EHRM 16/12/1992 nr 12129/86 
Hennings v Duitsland 
 
Hennings spiegelbeeld Colozza? 
 
Zaak wordt aangehaald als geval waarbij iemand 
sleutel brievenbus kwijt was en daarvoor van 
EHRM deksel op neus kreeg 
  



EHRM-KLASSIEKERS 
 
15 april 1986 ten zuiden van München 
 
Kaartcontrole 
Abonnement ingenomen 
Rent achter conductrice aan 
Zes jaar jonge zoon helpt vader mee 
 
Transactievoorstel van DEM 300 
Strafbefehl van DEM 1.000 
  



EHRM-KLASSIEKERS 
 
Postbode belt aan 
Postbode laat afhaalbericht achter 
Afhaalbericht met waarschuwing op enveloppe 
 
Vrouw haalt binnen termijn brief af, maar verklaart 
onder ede anders 
 
Hennings had dus binnen termijn verzet kunnen in-
stellen tegen Strafbefehl 
  



EHRM-KLASSIEKERS 
 
She had not given it to her husband until the follow-
ing day because she had not wanted to irritate him 
after his day at work 
 
Vergelijk: § 16 
 
Geen schending artikel 6 EVRM 
Met dissenting opinion van judge Walsh 
Strafbefehl in strijd met onschuldpresumptie 
  



EHRM-KLASSIEKERS 
 
EHRM 01/03/2006 nr 56581/00 
Sejdovic v Italië 
 
Rome, 8 september 1992 
 
Campo nomadi 
Dodelijke schietpartij 
Verdachte voortvluchtig 
 
Raadsman toegevoegd 
In 1996 veroordeeld tot 21 jaar 
In 1999 getraceerd en niet uitgeleverd  



EHRM-KLASSIEKERS 
 
Ik ben niet goed verdedigd, want: 
- alle verschenen verdachten vrijgesproken 
- alle niet verschenen verdachten veroordeeld 
 
Schending artikel 6 EVRM? 
 
Zichzelf te verdedigen of daarbij bijstand te hebben 
van raadsman 
 
Toevoegen raadsman garandeert geen effectieve 
verdediging  



EHRM-KLASSIEKERS 
 
Afstand van recht om zichzelf te verdedigen? 
 
Wist verdachte van zitting? 
Formele procedure effectief? 
Informele aanwijzingen betrouwbaar? 
 
EHRM geeft voorbeelden 
  



EHRM-KLASSIEKERS 
 
Verdachte vlucht bij poging aanhouding 
 
Verdachte maakt publiekelijk mondeling of schrifte-
lijk bekend niet te verschijnen 
 
Andere feiten waaruit ondubbelzinnig blijkt dat ver-
dachte weet van beschuldiging en zitting 
 
Vergelijk: § 99 
  



EHRM-KLASSIEKERS 
 
EHRM 23/02/1999 nr 34966/97 
De Groot v Nederland 
 
Alkmaar, 9 december 1993 
Arrestatie voor valsmunterij 
Verdachte en raadsman op zitting 
 
Officier van justitie stelt hoger beroep in 
Kennisgeving instellen wel betekend in persoon 
Oproep zitting niet betekend in persoon 
  



EHRM-KLASSIEKERS 
 
Verdachte niet, maar raadsman wel op zitting 
Raadsman zegt niets over verleend verstek 
Raadsman voert verdediging 
 
Gerechtshof komt niet tot een, maar tot drie jaar 
gevangenisstraf 
 
Kun je dan met succes klagen over afwezigheid 
verdachte in hoger beroep? 
  



EU-NIEUWKOMERS 
 
ECLI:NL:GHSHE:2022:870 
 
Voorzitter mr S.C. van Duijn 
Senior raadsvrouw (als raio begonnen in 1988) 
 
Bijzitter prof mr dr A.R. Hartmann 
Bijzonder hoogleraar bestuursstrafrecht 
 
Bijzitter prof mr A.H. Klip 
Gewoon hoogleraar internationaal strafrecht 
 
Verdachte met "brp-adres" te Polen  



EU-NIEUWKOMERS 
 
Herstelarrest 
 
Arrest vermeldt abusievelijk TEGENSPRAAK 
Enkel raadsvrouw mr C.G.J.E. Lut verschenen 
Geldigheid dagvaarding aan orde gesteld 
 
Kennelijke fout dan wel verschrijving, die zich leent 
voor eenvoudig herstel, waarbij verdachte niet 
wordt geschaad in te respecteren belang 
  



EU-NIEUWKOMERS 
 
Raadsvrouw: 
Geldigheid dagvaarding onderzoeken, want ver-
dachte niet op hoogte zitting hoger beroep 
 
Advocaat-generaal: 
Betekening van dagvaarding in hoger beroep is 
rechtsgeldig verlopen (ex artikel 36e lid 3 Sv) 
 
Raadsvrouw: 
Verdachte noemt in verhoor feitelijk verblijfadres te 
Nederland waar niet is betekend  



EU-NIEUWKOMERS 
 
Gerechtshof: 
 
Artikel 36e lid 3 Sv 
 
Artikel 6 Richtlijn 2012/13/EU 
Artikel 8 Richtlijn 2016/343/EU 
 
ECLI:EU:C:2016:346 Dworzecki v Nederland 
ECLI:EU:C:2020:376 UY v Offenburg 
 
Kaderbesluit 2002/584  



EU-NIEUWKOMERS 
 
Dit leidt tot volgende conclusie 
 
Uit objectieve informatie moet ondubbelzinnig blij-
ken dat verdachte informatie over tijd en plaats 
strafproces heeft ontvangen 
 
Ondanks dat aan vereisten artikel 36e Sv is vol-
daan (wet), is in dit geval dagvaarding nietig we-
gens strijd met unierecht (verdrag) 
 
Feitelijk betekening in persoon vereist  



EU-NIEUWKOMERS 
 
ECLI:NL:HR:2022:1469 
Stelt unierecht eisen aan betekening? 
 
Verdachte wonende te Polen 
 
Veroordeeld door Rechtbank Den Haag 
Vonnis bekrachtigd door Gerechtshof Den Haag 
 
Vier diefstallen, vernieling en belediging 
Drie maanden (waarvan twee voorwaardelijk) 
  



EU-NIEUWKOMERS 
 
Mr Baumgardt en kantoorgenoten (Rotterdam) 
 
Middel klaagt dat gerechtshof dagvaarding in hoger 
beroep geldig heeft verklaard, waarbij toelichting 
verwijst naar ECLI:NL:GHSHE:2022:870 
 
In deze zaak is ex artikel 36e lid 3 Sv afschrift dag-
vaarding (met vertaling) rechtstreeks verzonden 
naar woon- en verblijfplaats verdachte te Polen 
  



EU-NIEUWKOMERS 
 
Hoge Raad vooralsnog terughoudender dan Ge-
rechtshof Den Bosch 
 
EU-regelgeving en EU-rechtspraak zou specifiek 
zien op EU-overlevering 
 
EU-regelgeving beoogt geen eisen te stellen aan 
wijze van betekening dagvaarding 
 
Artikel 8 Richtlijn 2016/343 voorziet in recht ver-
dachte om aanwezig te zijn bij zitting  



EU-NIEUWKOMERS 
 
Artikel 9 Richtlijn 2016/343 staat "verstek" toe in-
geval verdachte "verzet" kan instellen 
 
Van verdachte die hoger beroep instelt mag ver-
wacht worden dat die zich bereikbaar houdt 
 
Geen reden voor prejudiciële vragen aan HvJ EU 
 
Vooralsnog verwerping 
  



EU-NIEUWKOMERS 
 
ECLI:NL:RBAMS:2016:868 
 
Dworzecki v Nederland 
Mr J.S. Dobosz en mr A.P.G. de Boon 
Polen wenst overlevering wegens veroordelingen 
 
Zaak I twee jaar voor diefstal met geweld 
Zaak II acht maanden voor vernieling 
Zaak III zes maanden voor bedreiging 
  



EU-NIEUWKOMERS 
 
Dagvaarding voor vernieling niet in persoon, maar 
aan grootvader verdachte uitgereikt 
 
Verdachte woont/ingeschreven bij grootvader 
Grootvader zegt dagvaarding te overhandigen 
Verdachte verhoord door politie over vernieling 
 
Prejudiciële vragen Rechtbank Amsterdam aan 
HvJ EU over betekening dagvaarding vernieling 
  



EU-NIEUWKOMERS 
 
ECLI:EU:C:2016:346 
 
Volgens Nederlandse en Poolse regering voldoet 
uitreiking aan volwassen huisgenoot, die zegt dag-
vaarding aan verdachte te overhandigen 
 
Volgens Europese Commissie kan via huisgenoot 
worden uitgereikt, maar dan moet worden vastge-
steld dat huisgenoot ook verdachte heeft ingelicht 
  



EU-NIEUWKOMERS 
 
HvJ EU: 
 
Volstaat niet, want met deze wijze van dagvaarden 
kan niet ondubbelzinnig worden vastgesteld 
- dat verdachte informatie over dag, tijd en plaats 
proces daadwerkelijk heeft ontvangen 

- op welk precieze tijdstip verdachte die informatie 
heeft ontvangen 

 
Vergelijk: § 47 
  



TENLASTELEGGING 
 
Artikel 261 lid 1 Sv 
Tijd 
Plaats 
Opgave feit 
Opgave wettelijke voorschriften 
 
Artikel 261 lid 2 Sv 
Vermelding omstandigheden waaronder 
 
Voor rechter en verdachte moet duidelijk zijn waar 
zaak om draait (Corstens pagina 675)  



TENLASTELEGGING 
 
Wet vereist niet dat dagvaarding wordt gedateerd, 
ondertekend of geparafeerd 
 
Handtekening officier van justitie 
Stempel advocaat-generaal 
 
Franje 
 
Vergelijk: Reijntjes pagina 23 
  



TENLASTELEGGING 
 
Vermelding tijd 
Indien verdachte in periode meer fietsen heeft ge-
stolen is dagvaarding nietig, tenzij verwarring is 
uitgesloten (Corstens pagina 679) 
 
_____ 
HR 15/11/1983 NJ 1984, 336 Pandbrieven 
  



TENLASTELEGGING 
 
ECLI:NL:GHAMS:2017:3667 
 
Uitvoeren gevaarlijke afvalstoffen (afgedankte elek-
trische apparaten) naar Nigeria 
 
Niet 17 juni 2014, maar 17 juli 2014 
 
Datum dermate cruciaal onderdeel dat die niet ver-
beterd kan worden gelezen 
 
Vrijspraak  



TENLASTELEGGING 
 
Vermelding plaats 
Indien verdachte te Rotterdam feiten van gelijke 
aard heeft gepleegd is dagvaarding nietig, tenzij 
verwarring is uitgesloten 
 
Te Amsterdam, althans te Nederland, althans el-
ders, is voor laatste nietig, omdat dit geen plaats-
aanduiding meer is (Corstens pagina 680) 
 
_____ 
HR 21/01/1986 NJ 1986, 418 Buiten Rijk in Europa  



TENLASTELEGGING 
 
ECLI:NL:GHAMS:2017:3780 
 
Hij op of omstreeks ... te Amsterdam ... heeft mis-
handeld door ... bij keel te pakken 
 
Hof stelt vast dat mishandeling niet te Amsterdam, 
maar te Amstelhoek heeft plaatsgevonden 
 
Hof moet van Hoge Raad misslagen in tekst ten-
lastelegging verbeteren, indien verdachte daardoor 
niet in verdediging wordt geschaad  



TENLASTELEGGING 
 
Hof stelt vast dat verdachte niet in verdediging 
wordt geschaad, maar wijziging plaatsnaam vereist 
wel vordering openbaar ministerie 
 
Openbaar ministerie heeft geen vordering wijziging 
plaatsnaam gedaan, zodat hof verdachte moet vrij-
spreken van mishandeling te Amsterdam 
  



TENLASTELEGGING 
 
Opgave wettelijke voorschriften 
 
Onverwijld op hoogte worden gesteld van aard en 
reden van beschuldiging 
 
Aard = feit 
Reden = wet 
 
Achterwege laten opgave wettelijke voorschriften 
leidt in beginsel niet tot nietigheid 
 
Vergelijk: Corstens pagina 681  



TENLASTELEGGING 
 
Ontbreken bestanddeel delictsomschrijving 
ECLI:NL:HR:1995:ZD0095 Klare taal I 
 
Met bestanddeel 
Opzettelijk en wederrechtelijk deur vernielen 
 
Zonder bestanddeel 
Deur vernielen 
  



TENLASTELEGGING 
 
Geen nietige dagvaarding 
Artikel 261 Sv schrijft niet voor dat bestanddelen in 
tenlastelegging worden opgenomen 
 
Geen bewezenverklaring 
Ontbreken bestanddeel mag niet door rechter in 
bewezenverklaring worden opgenomen 
 
Is deur opzettelijk en wederrechtelijk vernield? 
  



TENLASTELEGGING 
 
Hoe loopt dit proefproces af? 
 
Nu tenlastegelegde op grond van artikel 350 Sr of 
andere strafbepaling niet tot veroordeling kan lei-
den, doet Hoge Raad zaak zelf af en ontslaat ver-
dachte van rechtsvervolging 
  



TENLASTELEGGING 
 
Uitleg tenlastelegging gaat soms zover dat woor-
den in tenlastelegging worden "ingelezen" 
 
Echter, feit dat bewezen wordt verklaard mag geen 
ander feit zijn dan ten laste is gelegd 
 
Vergelijk: Corstens pagina 930 
  



TENLASTELEGGING 
 
ECLI:NL:HR:2019:770 
Onttrekken aan wettig gezag 
Bestanddeel "wettig" kan worden ingelezen 
 
ECLI:NL:RBDHA:2017:9971 
Afdreiging met openbaring naaktfoto's 
Verbeterde lezing met bestanddeel "oogmerk" 
 
ECLI:NL:RBNNE:2017:3752 
36-jarige heeft seks met 15-jarige 
Bestanddeel "buiten echt" kan worden ingelezen  



TENLASTELEGGING 
 
Ontbreken feitelijke gedraging 
ECLI:NL:HR:1995:ZD0096 Klare taal II 
 
Met feitelijke gedraging 
Cd-speler van ander wederrechtelijk weggenomen 
door inslaan ruit 
 
Zonder feitelijke gedraging 
Cd-speler van ander wederrechtelijk weggenomen 
door inbraak 
  



TENLASTELEGGING 
 
Ontbreken feitelijke gedraging kan tot nietigheid 
dagvaarding leiden 
 
Tenlastelegging behoeft aanvulling indien wet voor 
gedraging alternatieven noemt (door middel van 
braak, verbreking, inklimming...) 
 
Rechter treedt mogelijk buiten grondslag tenlaste-
legging indien rechter tenlastelegging moet aanvul-
len om tot bewezenverklaring te komen 
  



TENLASTELEGGING 
 
Hoe loopt dit proefproces af? 
 
Hoge Raad verklaart dagvaarding partieel nietig en 
verwijst zaak naar ander gerechtshof 
 
Na verwijzing zal rechter hebben na te gaan of ten-
lastegelegde strafbaar feit oplevert 
 
Hoge Raad denkt daarbij aan artikel 310 Sr 
  



TENLASTELEGGING 
 
ECLI:NL:RBAMS:2017:7722 
 
Tenlastelegging zonder bijlage 
 
Zij op of omstreeks ... te Amsterdam ... in openbaar 
heeft beledigd door Twitter-bericht te plaatsen zo-
als aan tenlastelegging gehecht 
 
Nietige dagvaarding 
  



TENLASTELEGGING 
 
ECLI:NL:GHAMS:2017:1208 
 
Zij op of omstreeks ... te Hoofddorp eer of goede 
naam ... heeft aangerand door bijgevoegd geschrift 
op Facebook-pagina openlijk ten toon te stellen 
 
Hof acht louter verwijzing naar Facebook-pagina, 
zonder relevante inhoud nader aan te duiden, on-
voldoende om gedraging te kunnen beoordelen 
 
Nietige dagvaarding  



TENLASTELEGGING 
 
ECLI:NL:RBROT:2009:BH4740 
Valse administratie onvoldoende feitelijk 
 
ECLI:NL:RBZLY:2009:BK0045 
Vals reisdocument onvoldoende feitelijk 
 
ECLI:NL:RBZLY:2012:BW3198 
Vuurwerk onvoldoende feitelijk 
  



TENLASTELEGGING 
 
Gewoonlijk onvoldoende feitelijk 
 
Bediening (artikel 180 Sr) 
Criminele organisatie (artikel 140 Sr) 
Gebruik (artikel 225 en 231 Sr) 
Mishandeld? 
Ontucht (artikel 245 en 250 Sr) 
Openlijk (artikel 141 Sr) 
Valse sleutel (artikel 311 Sr) 
Vuurwerk 
  



TENLASTELEGGING 
 
ECLI:NL:RBDHA:2017:4092 
 
Hij op of omstreeks ... heeft deelgenomen aan or-
ganisatie, welke organisatie tot oogmerk had ple-
gen van misdrijven, namelijk hennepteelt 
 
Raadsman: 
Dagvaarding (partieel) nietig 
 
Officier van justitie: 
Verdachte weet waartegen hij moet verdedigen  



TENLASTELEGGING 
 
Rechtbank: 
 
Artikel 261 Sv stelt eisen 
Tijd, plaats en opgave feit 
Opgave moet concreet en duidelijk zijn 
 
Lange periode (vijf jaar) 
Samenwerkingsverband te algemeen omschreven 
Oogmerk criminele organisatie te ruim omschreven 
 
Dagvaarding (partieel) nietig  



TENLASTELEGGING 
 
ECLI:NL:RBAMS:2015:6672 
Mr J.J.J. van Rijsbergen (Breda) 
 
Primair: poging diefstal door braak uit auto 
Subsidiair: vernieling ruit auto 
 
Bij beschuldiging ter zake poging mogen juist feite-
lijke omstandigheden, op grond waarvan poging 
zou kunnen worden bewezen, niet ontbreken 
 
Geen 60 uur, maar 40 uur  



TENLASTELEGGING 
 
Delicten sluiten elkaar uit 
 
ECLI:NL:RBZLY:2009:BK3125 
Diefstal en heling (wel of mogelijk) 
 
ECLI:NL:HR:2013:BZ3571 
Diefstal en verduistering (wel of mogelijk) 
 
ECLI:NL:HR:2009:BH5232 
Wegnemen en afgeven (wel of mogelijk)  



TENLASTELEGGING 
 
Gedragingen sluiten elkaar uit 
 
ECLI:NL:RBAMS:2011:BP6962 
Politiefoto en vingerafdrukken 
 
Verhouding belemmeren en opvolgen 
 
Bij politiefoto knippert verdachte met ogen 
 
Bij vingerafdrukken trekt verdachte hand weg 
  



TENLASTELEGGING 
 
Poging en voltooid delict 
 
ECLI:NL:RBDOR:2004:AQ3814 
Rijden in richting Belgische grens valt binnen vol-
tooid delict van buiten grondgebied Nederland 
brengen (A16-drugskoerier) 
 
Volgt veroordeling voor ander feit 
  



TENLASTELEGGING 
 
ECLI:NL:RBAMS:2015:9643 
Onvoltooid delict (poging afpersing), terwijl voltooid 
delict ten laste is gelegd 
 
Geef me je geld 
Ik heb geen geld 
Verdachte krijgt tas in gezicht 
Slachtoffer rent vervolgens weg 
 
Vrijspraak 
  



TENLASTELEGGING 
 
Medeplegen en medeplichtigheid 
 
ECLI:NL:GHDHA:2015:2337 
 
Doet regelmatig deur open 
Neemt geld in ontvangst 
Zet streepje op poflijst 
 
Medeplegen drugshandel 
  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2015:2337


TENLASTELEGGING 
 
Gerechtshof: 
 
Nauwe en bewuste samenwerking 
Intellectuele/materiële bijdrage van gewicht 
 
In beginsel niet bij typische medeplichtigheid inlich-
tingen, uitkijk en hulp bij vlucht 
 
Geen medeplegen, mogelijk wel medeplichtigheid, 
maar medeplichtigheid ligt niet ten laste 
 
Vrijspraak  



TENLASTELEGGING 
 
ECLI:NL:HR:2016:1015 
OM-cassatie 
 
Espel, van begin 2010 tot eind 2011 
 
Dorp gelegen aan provinciale weg van Urk naar 
Lemmer (laatste winkel sloot in 2009) 
 
Tezamen en in vereniging schapen heeft geslacht, 
zonder voorschriften in acht te nemen 
  



TENLASTELEGGING 
 
Gerechtshof acht slechts bewezen dat verdachte 
op één dag één schap met één ander (niet in dos-
sier voorkomende verdachte) heeft geslacht 
 
Vrijspraak, want bewezenverklaring van dit voorval 
levert ontoelaatbare grondslag verlating op 
 
Tenlastelegging ziet namelijk op lange periode, 
schapen in meervoudsvorm en diverse andere (wel 
in dossier voorkomende) verdachten 
  



TENLASTELEGGING 
 
Middel: 
Meervoud schapen omvat ook enkelvoud schaap 
en tezamen en in vereniging beperkt zich niet tot 
wel in dossier voorkomende verdachten 
 
Hoge Raad: 
Aan feitenrechter voorbehouden uitleg tenlasteleg-
ging is niet onverenigbaar met bewoordingen daar-
van en moet daarom worden geëerbiedigd 
  



TENLASTELEGGING 
 
ECLI:NL:GHAMS:2017:4933 
Oplichten juwelier met valse creditcard 
 
Gelet nationaliteit en omstandigheid dat verdachte 
met tolk is gehoord, rijst vermoeden dat verdachte 
Nederlandse taal niet voldoende beheerst 
 
Nietigheid inleidende dagvaarding 
 
_____ 
Artikel 260 lid 5 Sv  



TIRANNIE, WIJZIGING EN AANVULLING 
 
Tirannie tenlastelegging (artikel 350 Sv) 
Rechter beraadslaagt op grondslag tenlastelegging 
 
Wijziging tenlastelegging (artikel 313 Sv) 
Officier van justitie is bevoegd om wijziging tenlas-
telegging te vorderen 
 
Aanvulling tenlastelegging (artikel 312 Sv) 
Officier van justitie is bevoegd om strafverzwaren-
de omstandigheden aan te vullen 
  



TIRANNIE, WIJZIGING EN AANVULLING 
 
Tirannie tenlastelegging 
 
Rechter mag kennelijke misslag in tenlastelegging 
verbeteren 
 
Kennelijke misslag blijkt uit stuk zelf en is met al-
gemene kennis vast te stellen 
  



TIRANNIE, WIJZIGING EN AANVULLING 
 
Wijziging tenlastelegging 
 
Kan wijziging na pleidooi? 
Kan wijziging in hoger beroep? 
Kan wijziging na terugverwijzing cassatie? 
 
Moet rechter wijziging altijd toelaten? 
 
In geen geval wordt wijziging toegelaten, wanneer 
tenlastelegging niet langer zelfde feit inhoudt 
  



TIRANNIE, WIJZIGING EN AANVULLING 
 
Procedure 
 
Schriftelijk aan rechter overleggen 
Vorderen dat wijziging wordt toegelaten 
Rechter vraagt naar mening verdediging 
Na toelating gewaarmerkt afschrift verdediging 
Verdediging krijgt mogelijkheid voor schorsing 
  



TIRANNIE, WIJZIGING EN AANVULLING 
 
Wat is reden wijziging? 
 
Ik weet dat veel kan en mag 
Artikel 313 Sv noemt ondergrens 
Artikel 313 Sv verplicht niet tot toelating 
 
Niet zozeer wijziging, maar veeleer aanvulling 
 
Ingeval van toelating, dan termijn dagvaarding niet 
in acht genomen met partieel nietige dagvaarding 
en daarmee partieel nietige zitting tot gevolg  



TIRANNIE, WIJZIGING EN AANVULLING 
 
ECLI:NL:GHLEE:2010:BM3169 
Mr B.P.M. Canoy (Leeuwarden) 
 
Naaktbeelden op YouTube 
 
Feit 1: computervredebreuk 
Feit 2: belediging 
Wijziging 3: schending auteursrecht 
Wijziging 4: schending portretrecht 
 
Wijzigingen toegelaten door rechtbank...  



TIRANNIE, WIJZIGING EN AANVULLING 
 
Raadsman: 
 
Oneigenlijk gebruik bevoegdheid tot wijziging 
 
Geen wijziging van tenlastegelegde feiten, maar 
toevoeging van nieuwe feiten 
 
Er is eigenlijk sprake van nieuwe dagvaarding 
  



TIRANNIE, WIJZIGING EN AANVULLING 
 
Gerechtshof: wijziging wordt beschouwd als nieu-
we dagvaarding 
 
Termijn is niet in acht genomen 
Van afstand termijn is niet gebleken 
 
Echter, raadsman had vroegtijdig afschrift wijziging 
ontvangen en wijziging is daarom toegestaan... 
 
_____ 
ECLI:NL:HR:2012:BU8695  



TIRANNIE, WIJZIGING EN AANVULLING 
 
ECLI:NL:HR:1999:AA3838 
Mr J. Boksem (Leeuwarden) 
 
Nacht van 12 op 13 september 1997 
 
Vrijgezellenfeest Meindert Tjoelker 
 
Jongen aan overkant gooit fiets op straat 
Over-en-weer wordt gescholden en uitgedaagd 
Vechtpartij met hersenletsel en dood tot gevolg 
  



TIRANNIE, WIJZIGING EN AANVULLING 
 
Rechtbank: uit hand gelopen vechtpartij, waarbij 
een van verdachten evenzeer slachtoffer had kun-
nen worden 
 
Verdachte 1: vrijspraak 
Verdachte 2: zes maanden onvoorwaardelijk 
Verdachte 3: zestien maanden onvoorwaardelijk 
Verdachte 4: zestien maanden onvoorwaardelijk 
 
Hoger beroep officier van justitie 
  



TIRANNIE, WIJZIGING EN AANVULLING 
 
Vordering wijziging in hoger beroep 
 
Primair Artikel 141 lid 2 Sr 
Subsidiair Artikel 141 lid 1 Sr 
  
Primair Artikel 287 Sr 
Subsidiair Artikel 141 lid 2 Sr 
Meer subsidiair Artikel 141 lid 1 Sr 
Meest subsidiair Artikel 302 Sr 
 
  



TIRANNIE, WIJZIGING EN AANVULLING 
 
Cassatiemiddel: wijziging mag (in hoger beroep), 
tenzij er sprake is van ander feit 
 
Artikel 313 Sv: niet langer hetzelfde feit 
 
Er is sprake van ander feit: 
Artikel 287 Sr beschermt leven 
Artikel 302 Sr beschermt integriteit 
Artikel 141 Sr beschermt openbare orde 
  



TIRANNIE, WIJZIGING EN AANVULLING 
 
Hoge Raad: door gerechtshof geen onjuiste maat-
staf aangelegd 
 
Eenheid van tijd 
Eenheid van plaats 
Wezenlijke samenhang verwijten 
 
Wat had kunnen gebeuren als sprake was van an-
der feit en wijziging was afgewezen? 
  



TIRANNIE, WIJZIGING EN AANVULLING 
 
Ingeval sprake was van ander feit opende dat weg 
naar nieuwe vervolging 
 
Geen sprake van dubbele vervolging voor hetzelf-
de feit (artikel 68 Sr) 
 
Geen verlies van instantie, althans niet volgens 
minister, want blijft om zelfde feit gaan 
  



TIRANNIE, WIJZIGING EN AANVULLING 
 
Zou officier van justitie niet aan doodslag hebben 
gedacht? 
 
Of wordt "weggeseponeerd" feit weer toegevoegd? 
(Reijntjes pagina 143) 
  



TIRANNIE, WIJZIGING EN AANVULLING 
 
ECLI:NL:GHAMS:2015:1470 
Vrijspraak ook na wijziging tenlastelegging 
 
Verdachte beledigt agent 
Agent neemt later kennis van belediging 
Geschrapt wordt "in zijn tegenwoordigheid" 
 
Gerechtshof kan niet vaststellen of sprake is van 
belediging in openbaar of door toezending (want 
deze bestanddelen worden niet toegevoegd) 
  



TIRANNIE, WIJZIGING EN AANVULLING 
 
Aanvulling tenlastelegging 
 
Wanneer blijkt van omstandigheid die strafverzwa-
ring oplevert, dan is officier van justitie bevoegd om 
die alsnog ten laste te leggen 
 
Ik hoor dat u het slachtoffer niet in een opwelling, 
maar met voorbedachten rade hebt gedood. Ik vul 
de tenlastegelegde doodslag aan met moord. 
 
Mondeling en geen schorsing vereist  



TIRANNIE, WIJZIGING EN AANVULLING 
 
Aanvulling is bijzondere vorm van wijziging 
 
Afwezige verdachte kan worden veroordeeld tot 
delict in vorm en tot maximum die hij niet uit bete-
kende dagvaarding kan afleiden 
 
Strijd met artikel 6 lid 3 sub a EVRM 
 
Vergelijk: Corstens pagina 684 
  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
1 Aanwezigheid zitting 
2 Bijstand advocaat 
3 en 4 Voorkoming strafvervolging 
5 Bezwaar 
6 Verzoek om uitstel 
6 Kennisneming processtukken 
7 en 8 Getuigen en deskundigen 
9 Informatie over uitspraak 
10 Beroepsmogelijkheden 
 Persoonsgegevens in verwijsindex 
  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
1 Aanwezigheid zitting 
 
Als u ten tijde van feit jonger was dan 18 jaar, dan 
bent u verplicht om te verschijnen 
 
Rechter kan u verplichten om te verschijnen en la-
ten ophalen door politie (artikel 278 Sv) 
  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:RBAMS:2012:BX2134 
 
Geen afwezigheidsrecht verdachte 
Zwijgende verdachte in PPC 
Voor afstand getekend 
 
Rechtbank gelast medebrenging 
 
Coffeeshop Piramide te Bussum 
Steekt A, B en C met mes in hals en borst 
Zes jaar en tbs voor drie keer poging doodslag  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:HR:2018:1016 
Aanwezigheidsrecht uitgezette verdachte 
 
Gerechtshof verklaart openbaar ministerie niet ont-
vankelijk, daar openbaar ministerie geen bezwaar 
heeft gemaakt tegen uitzetting verdachte 
 
Cassatie openbaar ministerie slaagt 
 
Vormverzuim ex artikel 359a Sv, waarbij onder an-
dere (on)mogelijkheid om dit vormverzuim te her-
stellen moet worden vastgesteld  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:314 
Hokkeling v Nederland van 14 februari 2017 
 
Speelt in december 2004 en januari 2005 
Rechtbank Alkmaar 54 maanden 
Hof Amsterdam 8 jaar 
 
Gedetineerd in Noorwegen voor nieuw feit 
Herziening na schending artikel 6 EVRM 
Hof Den Haag 23 maanden 
  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
Enerzijds had Hokkeling zelf veroorzaakt dat hij 
niet op zitting kon verschijnen, door in Noorwegen 
strafbaar feit te plegen 
 
Anderzijds was gevorderde/opgelegde straf zoda-
nig lang, dat Hokkeling naar Nederland moest wor-
den overgebracht om die straf uit te zitten 
 
Schending artikel 6 EVRM (zes tegen een) 
  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
2 Bijstand advocaat 
 
U kunt om toevoeging advocaat vragen bij Juri-
disch Loket (telefoon 0900-8020) 
 
Als u gedetineerd bent, wordt aan u advocaat toe-
gewezen 
 
Artikel 40 Sv bij voorlopige hechtenis 
Artikel 41 Sv bij detentie in andere gevallen 
  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1220 
Weening, Smeets en vervolgens geen advocaat 
 
In zaak met voorlopige hechtenis, moet advocaat 
worden aangewezen 
 
Rechtbank had aan behandeling niet mogen toe-
komen, daar advocaat ontbrak 
 
Hof verklaart zitting rechtbank nietig en wijst zaak 
terug naar rechtbank  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
3 en 4 Voorkoming strafvervolging 
 
Bij geen andere hoofdstraf dan geldboete 
 
Als u maximum geldboete betaalt, dan behoort 
dagvaarding te worden ingetrokken 
 
Als u transactie is aangeboden, dan bent u niet 
verplicht om daarop in te gaan 
 
Dagvaarding blijft van kracht  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
5 Bezwaar 
 
Is het een idee om daarmee te beginnen? 
 
Artikel 262 
Binnen acht dagen 
Hoogst onwaarschijnlijk 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:11385 
ECLI:NL:RBSGR:2012:BX8497 
ECLI:NL:RBSGR:2012:BX8188  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
6 Verzoek om uitstel 
 
Rechter is niet verplicht om zitting uit te stellen 
 
Bewijs van boeking van reis 
Bewijs door doktersattest 
 
U moet zelf informeren of u uitstel hebt gekregen 
  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:HR:2019:1759 
Verdachte heeft zich verslapen 
 
Rechtbank Midden-Nederland (Locatie Almere) 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
 
Aanhoudingsverzoek tot later tijdstip op zelfde dag 
Afgewezen, want volledig geappointeerd 
_____ 
ECLI:NL:HR:2018:65 
  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
6 Kennisneming processtukken 
 
Artikel 30 Sv kennisneming door verdachte 
 
Artikel 32 Sv afschrift voor verdachte 
 
Artikel 48 Sv schakelbepaling voor advocaat 
  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
7 en 8 Getuigen en deskundigen 
 
U kunt zelf getuigen en deskundigen meebrengen 
Wordt op prijs gesteld als u dit vooraf meldt 
 
Artikel 263 Sv 
 
ECLI:CE:ECHR:2021:0119 JUD 0002205 16 
Keskin v Nederland van 19 januari 2021 
  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:3585 
Rechtbank past criteria uit arrest toe 
 
Valsheid in geschrifte en oplichting 
Afwijzing verzoek horen acht getuigen 
Bezwaarschrift tegen afwijzing (artikel 182 Sv) 
 
Verzoek horen belastende getuige moet in begin-
sel worden toegewezen, waarbij aan verzoek geen 
nadere eisen mogen worden gesteld 
  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
Verzoek horen andere getuige dan belastende ge-
tuige moet in beginsel worden gemotiveerd 
 
Van getuige die nog geen verklaring heeft afgelegd 
kan namelijk niet op voorhand worden gezegd welk 
belang verdediging daarbij heeft 
 
Omstandigheid dat verdachte zelf zwijgt is niet re-
levant voor beoordeling verzoek 
  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
9 Informatie over uitspraak 
 
Vraag griffie rechtbank of uw advocaat 
 
Uitspraak is onherroepelijk na 14 dagen, als deze 
dagvaarding aan u persoonlijk is uitgereikt 
 
Dit is ook geval bij omstandigheden die maken dat 
u wist wat dag van zitting was 
  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
10 Beroepsmogelijkheden 
 
Termijn is 13 dagen en 17 uren 
 
Vereisten aan e-mail 
ECLI:NL:HR:2014:1241 
 
Vereisten aan schriftelijke volmacht 
ECLI:NL:HR:2017:2411 
  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:202 en 203 
Vereisten aan schriftelijke volmacht 
 
Artikel 450 lid 3 Sv 
 
1 Advocaat bepaaldelijk gevolmachtigd 
2 Griffier neemt aanstond oproeping in ontvangst 
3 Adres waar afschrift van oproeping naar toe moet 
 
Mr B. Temeltasch (Rotterdam) 
  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:HR:2022:1562 
Let op tijdstip sluiting griffie! 
 
Toevoeging van EUR 360 
Voor belang van EUR 1.600.000 
 
Ontvangst om 16.55 uur en griffier vertrokken 
Ontvangst om 17.05 uur en griffier werkt even door 
 
Termijn is 13 dagen en 17 uren  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:460 
Hoger beroep ontneming 
 
Strafzaak met ontneming 
Hoger beroep instellen in strafzaak 
Uitdrukkelijk hoger beroep instellen in ontneming 
 
_____ 
ECLI:NL:HR:2022:195 
  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:HR:2020:1415 
 
Uitnodiging voor ROLZITTING, omdat u geen be-
zwaren heeft opgegeven tegen vonnis 
 
Richt zich tegen bewezenverklaring en strafmaat 
Ik verzoek u processtukken te verstrekken 
Mijn huidige verhinderdata zijn 
 
Voorzitter stelt vast dat geen schriftuur is inge-
diend, waarop niet-ontvankelijkheid volgt  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
Hoge Raad: 
 
Schriftuur buiten termijn artikel 410 Sv is geldig 
ECLI:NL:HR:2013:585 
 
Aan hof in plaats van rechtbank is geldig 
ECLI:NL:HR:2019:1480 
 
Faxbericht kan worden aangemerkt als schriftuur 
  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
Niet altijd wordt uw hoger beroep behandeld! 
 
Artikel 410a Sv 
 
HRC 27/07/2010 nr 1797/2008 Mennen 
HRC 24/07/2014 nr 2097/2011 Timmer 
EHRM 22/02/2011 nr 26036/08 Lalmahomed 
 
In licht van uitspraken en tegen achtergrond gerin-
ge capaciteitswinst, is minister voornemens verlof-
stelsel af te schaffen (Corstens pagina 1006)  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
ECLI:NL:HR:2018:21 
Mr B.P. de Boer (Amsterdam/Den Haag) 
 
Poortraadsheer/raadsheer-commissaris 
Wijst verzoek horen getuige toe 
Neemt deel aan onderzoek 
 
Hoge Raad meent dat wetgever niet heeft beoogd 
verbod van artikel 268 lid 2 Sv toepasselijk te laten 
zijn op rechtsgeding in hoger beroep 
  



ACHTERKANT DAGVAARDING 
 
 Persoonsgegevens in verwijsindex 
 
Niet alleen persoonsgegevens, maar ook DNA 
 
Had u wel even mogen zeggen! 
 
Vordering benadeelde partij? 
Bewijsvoering? 
Strafeis? 
 
Vergelijk: Reijntjes pagina 23  



DAGVAARDING EN TENLASTELEGGING 
 
Tekenen voor vertrek 
 
Evaluatie graag in brievenbakje 
 
 
 
   Bewijs van deelname per mail 
 
   Factuur per mail 
 
 


