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Lieve BOEQ abonnee, 

 

Heel erg bedankt voor jouw vertrouwen in ons. Wij waarderen oprecht dat je ervoor kiest om 

gebruik te maken van ons studiehulp materiaal. Jij kunt van ons verwachten dat wij altijd 

honderd procent ons best zullen doen om de stof begrijpelijk uit te leggen.  

 

Wij willen je een paar dingen meegeven over het gebruik van ons studiehulp materiaal. Onze 

studiehulp is puur bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs: niet ter vervanging. Voor het 

halen van het vak is het nog steeds van belang om zelf de hoorcolleges te bekijken, de 

werkgroepen te volgen en de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Onze studiehulp is slechts 

bedoeld om moeilijke onderwerpen toe te lichten en handvaten te bieden om de stof beter te 

begrijpen.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je een vraag aan ons, schroom dan niet om 

contact met ons op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt 

ons bereiken via Facebook of Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op 

boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem 

 

P.S. Word lid van onze Whatsapp-groep om op de hoogte te blijven van updates en om vragen 

te stellen aan ons of medestudenten.  

      JAAR 1: https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX 

      JAAR 2: https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS 

 

 

Algemene mededeling 

Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden. Dit betekent dat het verboden is om 

inloggegevens en/of studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch doet loop je het 

risico dat je account geschorst wordt.  

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of 

van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 

beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt 

het recht om het werk openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is verboden 

om zonder de toestemming van BOEQ documenten van BOEQ of onderdelen daarvan 

fysiek en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het auteursrecht behoudt BOEQ het recht 

voor om schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen.  

https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
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Week 1 – Introductie van het straf(proces)recht: 

uitgangspunten, beginselen, personen en fasen in 

het strafproces 
 

Wat moet je lezen? 

Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht 

• H1 

• H7 

Literatuur en handleidingen van Blackboard 

• G.J.M Corstens/M.J. Borgers en T. Kooijmans (bew.), Het Nederlandse strafprocesrecht, 

Deventer: Kluwer 2018 

o H1: par. 3 

o H2: par. 1-3  

o H3  

o H8: par. 1-2 

• Handleiding analyse Nederlandse rechtspraak 

• Handleiding oplossen casus 

 

Jurisprudentie 

• HR 26 juni 1962, NJ 1962, 470 m.n.t. Pompe (Bloedproef II) 

• HR 12 december 1978, NJ 1979, 142, m.nt. Mulder (Braak bij binnentreden) 

• HR 1 juli 2014, NJ 2015, 114 (Stille sms) 
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Onderwerp 1: Introductie van het strafrecht 

 

1.1 Plaats van het strafrecht binnen het recht 

 

Heel kort gezegd, regelt het strafrecht wie straf kan krijgen en waarvoor. Het strafrecht betreft 

altijd de relatie tussen burgers en de Staat: wanneer een burger een strafbaar feit pleegt, kan de 

Staat hem namens de samenleving een straf opleggen. Het staatsorgaan dat belast is met een 

dergelijke vervolging van een strafbaar feit heet het Openbaar Ministerie (OM). De 

vertegenwoordiger hiervan heet de Officier van Justitie (OvJ).  

 

Ook het bestuursrecht regelt, net zoals het strafrecht, de verhouding tussen burgers en de Staat. 

Dit rechtsgebied betreft de wijze waarop het openbaar bestuur moet functioneren bij het nemen 

van beslissingen die de burger direct of indirect raken. Dit is anders dan het civielrecht, die de 

verhouding tussen burgers onderling regelt. Dit zullen jullie merken bij het vak Inleiding 

Privaatrecht I.  

 

Vindplaats: Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht (8e druk), mr. Kronenberg & dr. De 

Wilde (hierna: Grondtrekken), p. 19-22. 

 

1.2 Doelen van straffen 

Er bestaan twee algemene doelen voor het opleggen van straffen: vergelding en preventie. 

Vergelding komt erop neer dat degene die kwaad heeft afgeroepen over de samenleving, het 

ook terug kan krijgen (oog om oog, tand om tand). Er is dan dus sprake van leedtoevoeging om 

zo te zorgen voor een morele genoegdoening.  

 

Preventie komt neer op een simpel principe: als bepaalde gevolgen worden verbonden aan het 

schenden van strafrechtelijke normen, zal de dader zelf dergelijke strafbare gedragingen willen 

voorkomen (speciale preventie) en anderen in de samenleving ook (generale preventie). 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 22-23. 

 

1.3 Onderverdelingen binnen het strafrecht  

 

Materieel strafrecht, formeel strafrecht en sanctierecht 

Het rechtsgebied strafrecht kan ten eerste worden onderverdeeld in materieel strafrecht, formeel 

strafrecht en sanctierecht.  

 

Het materiële strafrecht bepaalt welke gedragingen niet toegestaan zijn en welke personen 

daarvoor kunnen worden gestraft. Dit gedeelte zul je met name vinden in het Wetboek van 

Strafrecht (Sr). Bij het materiële strafrecht moet je denken aan strafbepalingen (zoals moord en 

diefstal), maar ook algemene leerstukken die betrekking hebben op de uitsluiting van 

strafbaarheid (zoals noodweer) en de uitbreiding van strafbaarheid (poging en 

medeplichtigheid). Hier leren jullie bij het vak Materieel strafrecht meer over. 
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Het formele strafrecht, ook wel strafprocesrecht of strafvordering genoemd, bepaalt welke 

regels moeten worden gevolgd wanneer een norm van materiële strafrecht (vermoedelijk) is 

overtreden. Hierbij kun je denken aan bevoegdheden van de politie, duur van voorlopige 

hechtenis, voorwaarden van een dagvaarding, etc. Dit gedeelte van het strafrecht zul je met 

name vinden in het Wetboek van Strafvordering (Sv). 

 

Het sanctierecht betreft de voorwaarden waaronder bepaalde straffen mogen worden opgelegd 

en ten uitvoer gelegd. Dit gedeelte is zowel in het Wetboek van Strafrecht als het Wetboek van 

Strafvordering te vinden. Vaak zal de formulering van een sanctie ook deel uitmaken van de 

strafbepaling zelf. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 23-24. 

 

Commuun en bijzonder strafrecht 

Verder kan er een onderscheid worden gemaakt tussen het commune strafrecht en het 

bijzondere strafrecht. Het commune strafrecht omvat de wetboeken (=de wetten waarin het 

algemene deel van het strafrecht en strafprocesrecht is opgenomen). Dit zijn het Wetboek van 

Strafrecht en het Wetboek van Strafprocesrecht. Het bijzondere strafrecht omvat de 

bijzondere strafwetten die buiten de wetboeken zijn opgenomen. Denk aan de 

Wegenverkeerswet, Opiumwet, Wet Wapens en Munitie, etc. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 24-25. 
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Onderwerp 2: Bronnen van het strafrecht 

 

Bronnen van het strafrecht zijn de wet (geschreven recht) en het ongeschreven recht. Deze 

zullen hieronder nader worden toegelicht.  

 

2.1 Geschreven recht 

Zoals eerder gezegd, kun je strafrechtelijke bepalingen met name vinden in het Wetboek van 

Strafrecht en strafprocesrechtelijke bepalingen in het Wetboek van Strafvorderingen. Het zal 

belangrijk zijn voor de strafrechtelijke vakken dat je je weg weet te vinden in deze wetboeken 

(en gedeeltelijk ook daarbuiten). De eerste stap is het begrijpen van de opbouw: 

 

Opbouw Wetboek van Strafrecht 

Het Wetboek van Strafrecht bestaat uit drie boeken:  

I. Boek I regelt de algemene leerstukken. Deze zijn van toepassing op álle delicten 

– óók de delicten die in de bijzondere wetten zijn opgenomen (art. 91 Sr). 

II. Boek II bevat uitsluitend strafbepalingen. Dit zijn omschrijvingen van gedrag dat 

strafbaar is, met daarbij een aanduiding van de maximale straffen die mogen worden 

opgelegd. In dit boek worden alleen misdrijven strafbaar gesteld. 

III. Boek III bevat ook uitsluitend strafbepalingen. In tegenstelling tot Boek II, worden 

hier alleen overtredingen* strafbaar gesteld. 

*Kort gezegd, zijn overtredingen lichte strafbare feiten en misdrijven ernstigere strafbare feiten. 

→ In art. 1 Sr is uitdrukkelijk bepaald dat alleen de wet bepaalt welke gedragingen strafbare 

feiten zijn. Dit wordt het materieelrechtelijke legaliteitsbeginsel genoemd. 

 

Opbouw Wetboek van Strafvordering 

Het Wetboek van Strafvordering bestaat uit 6 boeken, waarvan de eerste 3 boeken het meest 

relevant zullen zijn. De volgende 3 boeken zijn in chronologische volgorde van het strafproces 

opgesteld. 

I. Boek I (‘Algemeene bepalingen’) regelt de belangrijkste bevoegdheden tijdens het 

opsporingsonderzoek. 

II. Boek II (‘Strafvordering in eersten aanleg’) regelt de vervolgbeslissing van de 

officier van justitie (afgekort ‘OvJ’) en de hele procedure voor de berechting van 

een verdachte door de rechtbank.  

III. Boek III (‘Rechtsmiddelen’) regelt de rechtsmiddelen. Een rechtsmiddel is een 

middel waarmee de verdachte of het OM (die de verdachte vervolgt) de beslissing 

van de rechter aan kan vechten bij een hogere instantie. Stel een verdachte is het niet 

eens met de beslissing van de rechtbank, dan kan hij in hoger beroep gaan bij het 

hof. 

→ In art. 1 Sv is bepaald dat de strafvordering alleen mag plaatsvinden op een wijze die bij de 

wet is voorzien. Dit wordt het strafvorderlijke legaliteitsbeginsel genoemd en zal in 

onderwerp 3 nader worden toegelicht. 

 

Naast deze algemene wetten, is het strafrecht ook te vinden in bijzondere strafwetten. Het is 

van belang dat je hiervan bewust bent. Als een casus bijvoorbeeld gaat over drugs, weet je al 



Wekelijkse uitleg van de stof  week 1 Inleiding Strafrecht 2020-2021 

6 

 

gelijk dat de Opiumwet bestaat en dat daar dus ook relevante informatie in kan staan. Je zal 

gedurende de cursus vanzelf meer bijzondere strafwetten tegenkomen. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 25-26. 

 

2.1 Ongeschreven recht 

Naast wetten, is het ongeschreven recht ook een bron van het strafrecht. Zo speelde de 

beginselen van een behoorlijke procesorde een doorslaggevende rol in HR Braak bij 

Binnentreden (zie de arrestanalyses van deze week). Zie een uitwerking van deze beginselen 

onder onderwerp 4. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 173-175. 
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Onderwerp 3: Strafvorderlijk legaliteitsbeginsel 

 

Het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel is opgenomen in art. 1 Sv. Hierin is bepaald dat de 

strafvordering alleen mag plaatsvinden op de wijze bij de wet voorzien. De bewoording ‘bij de 

wet voorzien’ geeft aan dat het hier, in tegenstelling tot het materieelrechtelijk 

legaliteitsbeginsel, niet gaat om de wet in formele zin (= door de regering en Staten-Generaal 

opgestelde wet). Dit betekent dat (sub)delegatie is toegestaan – het overdragen van bepaalde 

bevoegdheden aan lagere wetgevers. Hierdoor kunnen bepaalde onderwerpen binnen 

strafvordering worden opgesteld door middel van een algemene maatregel van bestuur 

(AMvB).  

 

Hierin schuilt het gevaar dat de vrijheden van burgers minder worden beschermd. Doordat 

bepaalde bevoegdheden makkelijker kunnen worden ingezet, kan dat ook consequenties hebben 

voor bijv. het recht op privacy van burgers. Als regel moet worden genomen dat indien 

fundamentele rechten van burgers in het geding zijn, een specifieke wettelijke grondslag moet 

worden vereist en zo niet, een algemene wettelijke grondslag volstaat.  

 

Zo is in art. 3 Politiewet (Pw) een algemene taakstelling van de politie opgenomen. Op basis 

van art. 3 Politiewet en artikel 141 en 142 Sv heeft de politie de bevoegdheid om van een niet 

specifiek in de wet geregelde opsporingsbevoegdheid gebruik te maken, indien toepassing van 

de opsporingsmethode een beperkte inbreuk maakt op de grondrechten van burgers en niet 

zeer risicovol is voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing. Er wordt pas 

gebruik gemaakt van deze algemene opsporingsbevoegdheid in de gevallen dat er geen 

specifiek in de wet geregelde opsporingsbevoegdheid van toepassing is. Wanneer biedt deze 

algemene opsporingsbevoegdheid voldoende wettelijke grondslag? Zie de volgende criteria: 

 

1) Inbreukcriterium: is er sprake van een geringe of een meer dan geringe inbreuk op de 

persoonlijke levenssfeer van de burgers? Om deze vraag te beantwoorden moet worden 

getoetst aan de duur, intensiteit en frequentie van de inzet van het middel. Er is sprake 

van een meer dan geringe inbreuk indien een min of meer compleet beeld wordt 

verkregen van bepaalde aspecten van het privéleven.  

2) Integriteitscriterium: vormt de methode een gevaar voor de integriteit en 

beheersbaarheid van de opsporing?  

 

Vindplaats: Het Nederlandse Strafprocesrecht, G.J.M. Corstens & M.J. Borgers (hierna: Het 

Nederlandse Strafprocesrecht), par. 2.2 en 2.3; HR Stille Sms, r.o. 2.4. 
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Onderwerp 4: Uitgangspunten en beginselen 

 

4.1 Klassieke uitgangspunten 

 

Rechterlijke onafhankelijkheid 

Omdat rechters beslissingen moeten nemen die zeer ingrijpend kunnen zijn voor de vrijheid 

van burgers, is het van belang dat de rechterlijke instanties onafhankelijk zijn van de 

uitvoerende macht. 

 

Rechterlijke onpartijdigheid 

De rechters mogen geen speciale bindingen hebben met een van de procespartijen, 

vooringenomen zijn of de schijn daarvan oproepen. 

 

Beroepsrechters 

In Nederland hebben we geen juryrechtspraak of een andere vorm van rechtspraak door leken. 

Democratische legitimatie is beperkt tot (1) de benoeming van rechters door een regering die 

door de volksvertegenwoordiging ter verantwoording kan worden geroepen, (2) de benoeming 

van de Hoge Raad door voordrachten van de Tweede Kamer en (3) de binding van rechters aan 

democratisch tot stand gekomen wetten. 

 

Vervolgingsmonopolie OM 

Het OM bepaalt welke strafzaken voor de rechter dienen te komen – met andere woorden of 

een verdachte wel of niet wordt vervolgd (= seponeren). Dit heet het opportuniteitsbeginsel. 

Naast vervolgen en seponeren, kan het OM ook een transactie aanbieden of strafbeschikking 

uitvaardigen in gevallen dat een strafvervolging niet noodzakelijk is. Een transactieaanbod 

houdt meestal in dat een bepaald bedrag wordt betaald. Een strafbeschikking houdt in dat een 

bepaalde straf wordt opgelegd – dit kan door een opsporingsambtenaar of bestuurlijke autoriteit 

worden gedaan onder toezicht van het OM.  

 

Correctiemechanismen 

Soms kunnen burgers het niet eens zijn met een beslissing van het OM. Er bestaan verschillende 

manieren waarop burgers hier toch wat tegen kunnen doen. Ten eerste kunnen rechtspersonen 

die bepaalde belangen behartigen beklag doen bij het gerechtshof over een niet (verdere) 

vervolging van een verdachte. Verder kunnen belanghebbenden zich richten tot instanties die 

boven het OM staan, zoals het College van procureurs-generaal of de Minister van Justitie en 

Veiligheid. Ten derde kan een verdachte, die het oneens is met de beslissing van het Openbaar 

Ministerie om hem te vervolgen, een bezwaarschrift indienen tegen de dagvaarding.   

Verder is bescherming tegen willekeur en bescherming van vrijheid van burgers van groot 

belang. Om dit te waarborgen is het strafvorderlijke legaliteitsbeginsel in art. 1 Sv opgenomen, 

die bepaalt dat strafvorderlijke bevoegdheden alleen kunnen worden ingezet als deze bij de wet 

zijn voorzien. Ook het feit dat alleen bepaalde autoriteiten bevoegdheden mogen uitvoeren en 

dat er voorwaarden gelden voor de uitvoering daarvan (bijv. dat er sprake moet zijn van een 
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‘verdenking’ of ‘aanwijzing’ dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd), beschermt de 

vrijheid van burgers. 

Vermoeden van onschuld 

Er geldt binnen het strafrecht een onschuldpresumptie: iemand die wordt beschuldigd van een 

strafbaar feit moet voor onschuldig worden gehouden totdat zijn schuld overeenkomstig de wet 

is bewezen. Dit brengt met zich mee dat de verdachte niet wordt belast met het bewijzen van 

zijn onschuld (de bewijslast ligt bij het OM), dat de rechter moet uitstralen dat hij de verdachte 

niet als schuldige beschouwt, dat de mate waarin de vrijheid van verdachte beperkt moet 

worden (daarom bestaan er regels over hoe lang een verdachte bijv. in voorlopige hechtenis 

mag zitten) en dat informatie die aan de pers wordt vrijgegeven alleen vaststaande feiten mag 

omvatten.  

 

Hoor en wederhoor 

Rechters hebben de plicht kennis te nemen van de standpunten van zowel het OM als de 

verdachte.  

 

Recht op rechtsbijstand 

Dit is een grondrecht van burgers. Niet alleen tijdens de zittingen heeft de verdachte recht op 

rechtsbijstand, maar ook tijdens het politieverhoor. 

 

Recht op vertaling en vertolking 

Tijdens een strafprocedure moeten de betrokkenen elkaar natuurlijk kunnen verstaan. Dit 

uitgangspunt speelt een belangrijke rol bij zowel de interne als de externe openbaarheid. 

 

Zwijgrecht 

Een verdachte die wordt verhoord heeft niet de plicht om te antwoorden. Dit hangt samen met 

het pressieverbod (een verdachte moet in vrijheid zijn verklaring af kunnen leggen en niet ertoe 

gedwongen worden) en het nemo-tenetur beginsel (verbod op gedwongen zelfincriminatie), wat 

de waarheidsvinding ook ten goede komt.  

 

Interne openbaarheid 

De interne openbaarheid ziet erop dat alle procesdeelnemers de volledige beschikking hebben 

over alle informatie van het dossier. Op grond van art. 33 Sv mag vanaf het moment van de 

dagvaarding kennisneming van alle processtukken niet worden onthouden van de verdachte. 

Idealiter hebben de rechter, OvJ en de verdachte alle drie hetzelfde dossier, maar in de praktijk 

zal dit niet altijd het geval zijn. 

 

Externe openbaarheid 

Als het gaat om publieke toegang tot het strafproces, spreek je van externe openbaarheid. De 

terechtzitting vindt in beginsel dus niet plaats achter gesloten deuren en uitspraken worden 

online openbaard. Er bestaan uitzonderingen – zo zijn er afwijkende regels als minderjarigen 

bij de strafzaak betrokken zijn. Dit beginsel vloeit voort uit art. 121 Gw.  

 

Motivering 
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Rechters dienen hun beslissingen altijd te motiveren. Dit compenseert ook het tekort aan 

democratische legitimatie. 

 

Onmiddellijkheidsbeginsel 

De zittingsrechter mag alleen recht doen op basis van de stukken die tijdens de zitting naar 

voren zijn gebracht. Dit heeft betrekking op de informatiepositie van partijen (zie beginsel van 

interne openbaarheid). Dit beginsel kan ook zo worden opgevat (in materiële zin) dat het bewijs 

uit de meest authentieke bronnen moet komen, dus liever een getuigenverklaring die fysiek 

tijdens de zitting is afgelegd dan een die in het proces-verbaal staat uitgeschreven. Sinds het de-

auditu-arrest zijn verklaringen die via een derde persoon of een proces-verbaal tot de rechter 

komen ook geldig. 

 

Vindplaats: Het Nederlandse Strafprocesrecht, par. 3.2. 

 

4.2 Beginselen van een behoorlijke procesorde 

Alle handelingen in het strafproces moeten voldoen aan de beginselen van een behoorlijke 

procesorde. Deze staan niet in de wet, maar zijn in de jurisprudentie ontwikkeld. 

Beginselen van behoorlijke procesorde zijn: 

- Beginsel van redelijke en billijke belangenafweging 

Beslissingen dienen weloverwogen te worden genomen. Daarom moet zijn voldaan aan 

de subsidiariteitseis (was er een minder vergaand alternatief mogelijk?) en de 

proportionaliteitseis (stond de handeling in verhouding met het te bereiken doel?). 

Verder mag er geen sprake zijn van willekeur. 

- Beginsel van zuiverheid van oogmerk 

Er mag geen sprake zijn van ‘detournement de pouvoir’ (misbruik van bevoegdheid). 

Bevoegdheden moeten worden toegepast met het daarvoor bedoelde doel. 

- Vertrouwensbeginsel 

De door de overheid opgewekte verwachtingen dienen te worden gehonoreerd, tenzij 

zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. 

- Gelijkheidsbeginsel  

Vergelijkbare gevallen dienen gelijk te worden behandeld. Dit kan lastig zijn, aangezien 

binnen de opsporing en vervolging veel ongelijkheden bestaan (denk aan het verschil in 

hoogte van boetes die worden gegeven of zaken die niet worden behandeld door 

beperkte opsporingscapaciteit, terwijl vergelijkbare zaken wel voor de rechter worden 

gelegd). 

 

Vindplaats: Het Nederlandse Strafprocesrecht, par. 3.2; Grondtrekken p. 173-175.  
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Onderwerp 5: Procesfasen en procesdeelnemers 

 

4.1 Procesfasen 

 

1. Verdenking (art. 27 Sv) 

Er is sprake van een verdenking wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat iemand (de 

verdachte) een strafbaar feit heeft gepleegd. 

 

1.1 Opsporingsonderzoek (II-VI) 

Voorbereidend onderzoek 

De officier van justitie zal aan de hand van de tijdens het opsporingsonderzoek (of 

‘voorbereidend onderzoek’) verzamelde bewijsmateriaal bepalen of de zaak wel of niet aan de 

rechter zal worden voorgelegd. Dat is dan ook het uiteindelijke doel van het 

opsporingsonderzoek: het nemen van een strafvorderlijke beslissing.  

 

Legt de OvJ het voor aan de rechter? Zie dan de volgende stap. Zo niet, dan ‘seponeert’ hij de 

zaak (art. 167 Sv). Andere mogelijkheden zijn dat de OvJ een transactieaanbod doet of een 

strafbeschikking uitvaardigt. 

 

1.2 Uitroepen zaak (art. 270 Sv) na dagvaarding verdachte (art. 258 Sv) 

- De OvJ heeft besloten de zaak voor de rechter te leggen. 

- In de dagvaarding wordt verdachte opgeroepen om op een bepaalde tijd bij een bepaald 

gerecht te verschijnen.  

- De dagvaarding bevat ook een of meer strafbare feiten waarvan de verdachte wordt 

beschuldigd. Dit wordt de tenlastelegging genoemd. 

 

2. Onderzoek ter terechtzitting (VII en IX) 

Eindonderzoek 

Het doel van het onderzoek ter terechtzitting is het achterhalen van de ‘materiële waarheid’ – 

wat is er precies gebeurd? Dit verloopt als volgt: 

- Eerst onderzoekt de rechtbank of de verschenen persoon de verdachte is. 

- De OvJ weergeeft waar de verdachte van wordt beschuldigd. 

Het onderzoek naar de feiten begint 

- De voorzitter van de rechtbank confronteert verdachte met de meest relevante stukken 

uit het dossier en vraagt naar zijn visie op de gebeurtenissen. 

- De OvJ houdt zijn requisitoir (een rede waarin hij aangeeft wat de uitspraak van de 

rechtbank zou moeten zijn en welke straf zou moeten worden opgelegd). 

- De raadsman van de verdachte houdt zijn pleidooi (hierin geeft hij zijn opvatting van de 

strafzaak en zal hij ook reageren op de requisitoir van de OvJ). 

- De OvJ reageert in zijn repliek op het pleidooi van de raadsman. 

- De raadsman reageert in zijn dupliek weer op de repliek.  
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3. Beraadslaging en einduitspraak in eerste aanleg (art. 349, 351 en 352 Sv) (X en XI) 

De rechtbank komt tot een beslissing. Aan de hand van de formele vragen van art. 348 Sv en 

de materiële vragen van art. 350 Sv zal de rechter bepalen of de verdachte het strafbare feit 

heeft begaan en zo ja, welke straf hij hier dan voor moet krijgen.  

 

De uiteindelijke beslissing van de rechtbank wordt in het vonnis opgenomen. Dit bevat onder 

andere de bewezenverklaring, bewijsmiddelen, de opgelegde straf en een motivering van de 

beslissing (art. 359 Sv). De belangrijkste overwegingen en de beslissing worden tijdens de 

openbare zitting uitgesproken (art. 362 Sv). 

 

4. Rechtsmiddelen (XII) 

Eindonderzoek 

Indien de veroordeelde verdachte of het Openbaar Ministerie (OM) het niet eens zijn met de 

uitspraak van de rechtbank, kunnen zij een rechtsmiddel inzetten. Hiermee kunnen zij 

beslissingen van de rechter aanvechten bij een hogere instantie.  

Zo kan een verdachte/OM de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep aanvechten bij het 

gerechtshof. Is een van de partijen het ook niet eens met de beslissing van het gerechtshof, kan 

die op zijn beurt weer in cassatieberoep bij de Hoge Raad aangevochten worden. 

 

4.1 Einduitspraak in hoger beroep/cassatieberoep (art. 423 en 440 Sv) 

 

5. Tenuitvoerlegging (XIII) 

Wanneer het niet mogelijk is om hoger beroep of cassatieberoep aan te tekenen, wordt de 

uitspraak onherroepelijk (art. 557 Sv). Het vonnis heeft dan ‘kracht van gewijsde’ en kan ten 

uitvoer gelegd worden. 

 

5.1 Einde tenuitvoerlegging  

 

Zie p. 169 van het boek voor een schematische weergave. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 166-169. 

 

4.2 Onderscheid voorbereidend en eindonderzoek 

 

Om het onderscheid tussen het voorbereidend onderzoek en eindonderzoek te begrijpen, is het 

handig om eerst de begrippen inquisitoir en accusatoir kort toe te lichten. 

 

Inquisitoir:  

- De procesfase is onderzoekend van karakter. De verdachte is het voorwerp van 

onderzoek. Hij is geen gelijkwaardige procespartij. 

- De rechter neemt een actieve rol in. 
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- Waarheidsvinding staat centraal. 

 

 

Accusatoir: 

- De procesfase is beschuldigend van karakter. De verdachte staat op gelijke voet met de 

wederpartij (OvJ).  

- De rechter heeft een meer passieve/lijdelijke rol. 

 

Tijdens het voorbereidende onderzoek is de verdachte meer het voorwerp van het onderzoek 

dan een echte procespartij. De verdachte en officier van justitie staan niet op gelijke voet. Toch 

wordt het vooronderzoek gekarakteriseerd als ‘overwegend’ inquisitoir, omdat de verdachte 

wel nog bepaalde rechten heeft.  

 

Het eindonderzoek is meer accusatoir van aard, omdat de partijen gelijk aan elkaar zijn. Zowel 

de OvJ als de verdediging motiveren hun standpunt – er is sprake van hoor en wederhoor.  

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 243. 

 

4.3 Procesdeelnemers 

 

- Verdachte  

Er bestaat een redelijk vermoeden dat een strafbaar feit heeft plaatsgevonden 

(=verdenking) en dat een bepaald persoon dat feit heeft begaan (=verdachte). 

- Raadsman 

Dit is een advocaat die de verdachte adviseert en verdedigt. De raadsman en verdachte 

samen worden ‘de verdediging’ genoemd. 

- Getuige 

Bewijs is erg belangrijk voor de vaststelling van een strafbaar feit. Een verklaring van 

de verdachte is onvoldoende. Ook getuigenverklaringen zijn van belang. 

- Slachtoffer 

Het slachtoffer, ofwel ‘de benadeelde partij’, heeft bepaalde rechten in het strafproces 

(denk aan het spreekrecht of afleggen van een slachtofferverklaring). Indien het 

slachtoffer schade heeft geleden, kan – in het geval dat de dader is veroordeeld – een 

civielrechtelijke claim worden ingediend. Deze mogelijkheid wordt vaak ook binnen 

het strafrechtelijk proces aangeboden. 

- Deskundige 

Voor onderzoek waar de rechter zelf niet in gespecialiseerd in, kan de rechter een beroep 

doen op deskundigen.  

- Rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad 

Er bestaan drie gerechten (= rechterlijke colleges) waar strafzaken kunnen worden 

berecht: rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad 

1. Rechtbanken 
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a. Het rechtsgebied van een rechtsbank wordt arrondissement genoemd. In ieder 

arrondissement is één rechtbank gevestigd en er zijn 11 arrondissementen in 

totaal met verschillende zittingsplaatsen. 

b. Bij de rechtbanken worden alle zaken in eerste aanleg behandelt – dat wil 

zeggen de eerste keer dat een zaak aan de rechter wordt voorgelegd.  

c. De rechtbank kent enkelvoudige kamers en meervoudige kamers.  

De enkelvoudige kamers behandelen eenvoudigere en minder ernstige 

strafzaken. Deze kamers bestaan uit één rechter. Er bestaan verschillende typen 

alleensprekende rechters. Zo beslist de kantonrechter over de meeste 

overtredingen, de politierechter over eenvoudige misdrijven en de kinderrechter 

over (eenvoudige) zaken met minderjarige verdachten.  

De meervoudige kamers behandelen de meer ingewikkelde en ernstige 

strafzaken. Deze kamers bestaan uit drie rechters, waarvan één voorzitter is. 

2. Gerechtshoven 

a. Het (grotere) rechtsgebied van een gerechtshof wordt ressort genoemd. Er zijn 

4 gerechtshoven in totaal. 

b. Gerechtshoven kennen ook enkelvoudige en meervoudige kamers. 

c. De rechters worden raadsheren genoemd. 

3. De Hoge Raad  

a. Hier is er één van en deze is in Den Haag gevestigd. 

b. De Hoge Raad kent ook enkelvoudige en meervoudige kamers. 

c. De rechters worden raadsheren genoemd. Daarnaast werken ook advocaten-

generaal (AG’s). Zij adviseren de Hoge Raad over de zaken die hun worden 

voorgelegd. Deze adviezen worden ‘conclusies’ genoemd. Het hoofd van de 

advocaten-generaal wordt de procureur-generaal (PG) genoemd. 

Bij de gerechten werken ook rechters die alleen een rol spelen bij het onderzoek die 

aan de zitting voorafgaat. Deze worden rechter-commissaris (RC) genoemd. Bij het 

inzetten van een bepaalde opsporingsbevoegdheid zal vaak een machtiging van de 

RC vereist zijn. 

- Politie 

De politie, ofwel opsporingsambtenaren, is een belangrijke instantie bij de opsporing 

van strafbare feiten. 

- Openbaar Ministerie (OM) 

Het OM neemt de beslissing om een zaak voor de rechter voor te leggen. Ieder 

arrondissement heeft een eigen bureau van het OM, genaamd het parket. Bij de 

rechtbank wordt dit het arrondissementsparket genoemd. Hier werken officieren van 

justitie onder leiding van een hoofdofficier van justitie. Bij de gerechtshoven spreken 

we van het ressortsparket. Hier werken advocaten-generaal onder leiding van een 

hoofdadvocaat-generaal. Verder pakt het landelijk parket (internationale) 

georganiseerde criminaliteit aan en het functioneel parket de opsporing en vervolging 

van milieudelicten, economische delicten en fraude. 

Het College van procureurs-generaal leidt het gehele OM. De Minister van Veiligheid 

en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. 
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Wie bepaalde opsporingsbevoegdheden mag inzetten, is afhankelijk van de 

ingrijpendheid daarvan. Voor ingrijpende opsporingsbevoegdheden moet de officier 

van justitie deze uitvoeren, voor minder ingrijpende de hulpofficier van justitie en voor 

nog minder ingrijpende de opsporingsambtenaren. 

Een klein overzicht: 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

| 

College van procureurs-generaal 

 

Arrondissementsparket(11) Functioneel parket(1) Landelijk parket(1) Ressortsparket(4) 

 

Hoofd-OvJ   Hoofd-OvJ  Hoofd-OvJ        Hoofd-AG 

 

OvJ’s    OvJ’s   OvJ’s         AG’s 

 

- Reclassering 

De reclassering adviseert en is belast met het toezicht houden op de naleving van 

voorwaarden (zoals wanneer iemand een voorwaardelijke straf opgelegd krijgt) en de 

tenuitvoerlegging van taakstraffen. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 151-156. 

 


