Strafbeschikkingen in Corona-tijd
Eind mei 2020 maakte het Openbaar Ministerie
via een persbericht bekend dat fors meer
strafzaken zullen worden afgedaan door middel
van het opleggen van een strafbeschikking.
Het persbericht hield in dat het Openbaar
Ministerie van plan is op deze wijze zowel de
reeds vóór als tijdens de uitbraak van Corona
ontstane voorraad van nog niet afgedane
strafzaken te laten afnemen. Die ‘voorraad’ is
inmiddels zeer omvangrijk.
Wie van een strafbaar feit verdacht wordt, heeft
recht op een behandeling van de vervolging
binnen een redelijke termijn. Reeds voor de
uitbraak van Corona liet de behandeling van
strafzaken vaak onaanvaardbaar lang op zich
wachten. Om strafzaken sneller af te kunnen doen
kan het uitvaardigen van een strafbeschikking
in sommige gevallen uitkomst bieden. Nadeel is
echter dat de rechter geen controle op de zaak
uitoefent, waardoor er sprake is van minder
rechtsbescherming. Dat kan ten koste gaan
van de juridische zorgvuldigheid waarmee een
strafzaak beoordeeld moet worden, zeker als hoge
aantallen strafbeschikkingen gemaakt worden.
Sneller is niet altijd beter, integendeel. Pas als
een verdachte besluit om de strafbeschikking
niet te aanvaarden door daartegen tijdig verzet
in te stellen, zal de zaak alsnog aan de rechter
voorgelegd worden. Daar kan dan overigens weer
de nodige tijd mee gemoeid zijn, maar dat is toch
te verkiezen boven een snelle afdoening waarbij
achteraf de twijfel kan ontstaan of wel de juiste
beslissing werd genomen.
De meeste mensen die via een strafbeschikking
in aanraking komen met justitie hebben niet de
kennis en ervaring om zelf, zonder hulp van een
strafrechtadvocaat, te kunnen beoordelen of
de strafbeschikking juist is en geaccepteerd kan
worden. Uit diverse onderzoeken sinds 2014 is
gebleken dat strafbeschikkingen in de praktijk
regelmatig ten onrechte worden opgelegd,
bijvoorbeeld omdat er onvoldoende bewijs is.
Daarnaast blijkt de door het Openbaar Ministerie

passend geachte straf, vaak hoger te zijn dan de
straf die door een rechter in een vergelijkbaar
geval wordt opgelegd. Ook blijken verdachten vaak
niet te weten dat een opgelegde strafbeschikking
wordt vermeld op het persoonlijke strafblad,
hetgeen aanzienlijke consequenties kan krijgen
als nadien een Verklaring omtrent gedrag (VOG)
nodig is.
Gezien deze omstandigheden is bij ontvangst van
een strafbeschikking het inschakelen van adequate
rechtsbijstand belangrijk. Ook het Openbaar
Ministerie onderschrijft dat het van groot belang is
dat een verdachte goede rechtsbijstand ontvangt.
Voor het strafrecht geregistreerde advocaten
beschikken over de kennis en ervaring om te
kunnen adviseren of een strafbeschikking in
een bepaald geval wel of niet aanvaardbaar is.
Als er onvoldoende inkomen is om de advocaat
zelf te kunnen bekostigen, kan de Wet op de
rechtsbijstand in veel gevallen uitkomst bieden.
Daarin is bepaald dat een advocaat kan worden
‘toegevoegd’ aan een verdachte tegen betaling van
een wettelijke eigen bijdrage, die vastgesteld wordt
op basis van de persoonlijke belastinggegevens.
Bij De Rechter Advocaten zijn twee van de negen
advocaten speciaal geregistreerd als strafrechtadvocaat. Bij vragen over strafbeschikkingen
of andere vormen van vervolging kunnen zij
deskundig advies geven over de beste aanpak. U
neemt gerust en vrijblijvend contact op met een van
onze kantoren in Hulst (0114-312090), Terneuzen
(0115-617200) of Middelburg (0118-370670), of
mailt u naar info@derechteradvocaten.nl. Voor
onze gratis inloopspreekuren van 08:30 tot 09:30
uur wordt u verzocht vooraf een telefonische
afspraak te maken.
Mr. Willem van Voorst Vader.
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