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Hoe verloopt het strafproces?
1. Misdrijven en overtredingen
In Nederland worden twee soorten strafbare feiten onderscheiden: overtredingen (lichte vergrijpen) en
misdrijven (zware vergrijpen). Bij misdrijven is de manier van vervolging en bestraffing anders dan bij
overtredingen. Een overtreding, bijvoorbeeld een snelheidsovertreding, kan worden afgekocht
waarmee de zaak is afgedaan. Als de overtreder niet wil of kan betalen, komt er een rechtszaak.
2. Het strafrecht
2.1.
Aanhouding
De politie of een andere opsporingsambtenaar kan iemand aanhouden voor een overtreding of
misdrijf. De verdachte gaat naar het politiebureau voor verhoor en wordt voorgeleid voor de
(hulp)officier van justitie. Ophouden voor verhoor mag niet langer dan zes uur duren, de tijd tussen
24.00 uur en 09.00 uur niet meegerekend. De politie maakt een verslag van het verhoor, het procesverbaal, en stuurt dit naar de officier van justitie. De (hulp) officier van justitie beslist of de verdachte in
het belang van het onderzoek langer moet worden vastgehouden. In dat geval wordt een bevel tot
‘inverzekeringstelling’ gegeven. Die duurt in eerste instantie drie dagen. De verdachte heeft dan recht
op contact met een advocaat en met de reclassering. De officier van justitie kan beslissen de
verdachte nog langer vast te houden. Deze verlenging kan maximaal drie dagen duren.
2.2.
Voorlopige hechtenis (voorarrest)
Wordt een verdachte na de inverzekeringstelling nog langer vastgehouden, dan is er sprake van
voorlopige hechtenis. Die wordt opgelegd door de rechter-commissaris, de rechter die het
vooronderzoek leidt. De rechtbank geeft de termijn aan waarbinnen de voorlopige gehechte naar een
huis van bewaring moet zijn overgebracht. Dit is gewoonlijk veertien dagen. Is de betrokkene dan nog
niet naar een huis van bewaring overgeplaatst, dan moet hij worden vrijgelaten. Dat betekent echter
niet dat er sprake is van vrijspraak. Bij voorlopige hechtenis op een politiebureau is er in beginsel recht
op (familie)bezoek gedurende één uur per veertien dagen. De duur van het verblijf in een huis van
bewaring kan sterk wisselen.
Na veertien dagen eindigt de voorlopige hechtenis. Vindt de officier van justitie dat de verdachte
langer in voorlopige hechtenis moet blijven, dan vraagt hij de rechtbank om een bevel tot
gevangenhouding. Dit geldt voor maximaal negentig dagen. De gevangenhouding kan tussentijds
worden beëindigd, waardoor de verdachte vrijkomt. Het onderzoek kan dan wel worden voortgezet,
waarop de verdachte thuis een dagvaarding ontvangt.
2.3.
Gerechtelijk vooronderzoek
De officier van justitie kan het van belang vinden een onderzoek in te stellen voordat hij beslist over
verdere stappen. Hij vraagt dan de rechter-commissaris een gerechtelijk vooronderzoek te verrichten.
Tijdens dit onderzoek blijft de verdachte meestal in bewaring. Via een gerechtelijk vooronderzoek
wordt gezocht naar meer feiten, bijvoorbeeld via een telefoontap of een huiszoeking. Op grond van
het resultaat beslist de officier van justitie een verdachte al dan niet te vervolgen. Kan het gerechtelijk
vooronderzoek niet worden afgerond tijdens de periode van voorlopige hechtenis, dan wordt een
proforma-zitting gehouden om de aanhouding met dertig dagen te verlengen.
2.4.
Dagvaarding
Een dagvaarding is de oproep om op een bepaald tijdstip voor de rechter te verschijnen in verband
met een strafbaar feit waarvan iemand wordt verdacht. De verdachte ontvangt thuis de dagvaarding
per aangetekende brief. Er wordt in vermeld welk strafbare feit de officier van justitie de verdachte ten
laste legt. De officier van justitie kan ook van vervolging afzien. De zaak wordt dan geseponeerd.

Bij de uiteindelijke veroordeling komt de tijd die in het huis van bewaring is doorgebracht, in mindering
op de straf. Als na berechting blijkt dat de verdachte ten onrechte in voorlopige hechtenis zat, kan hij
een schadevergoeding vragen.
Kort samengevat vindt voor de rechtszitting het volgende plaats:
1. Aanhouding en verhoor
2. Inverzekeringstelling
3. Voorlopige hechtenis of thuis dagvaarding afwachten
4. Gevangenhouding
5. Eventueel gerechtelijk vooronderzoek en proforma-zitting
6. Dagvaarding
7. Rechtszitting of seponeren
De rechtszitting leidt tot:
8. Vonnis van de rechter
9. Straf en/of maatregel
10. Vrijspraak
2.5.
Terechtzitting in strafzaken
Nederland kent drie soorten recht.
Het strafrecht (strafzaken zoals inbraak, drugshandel, zedendelicten, moord en doodslag).
Het burgerlijk of civiel recht (dit heeft betrekking op conflicten tussen burgers onderling of
tussen burgers en organisaties).
Het bestuursrecht (gericht op geschillen tussen burgers en een overheidsinstantie,
bijvoorbeeld over een uitkering, een bouwvergunning etc.).
Dit artikel handelt over het strafrecht.
3.

De rechtszitting

3.1.
Rechtszaak
Uiteindelijk komt het cruciale moment: de verdachte komt voor de rechter. Een spannend en
emotioneel moment voor de verdachte en zijn familie. Dat geldt uiteraard ook voor slachtoffers of
benadeelden. In veel gevallen hebben zij tegenwoordig het recht om ook het woord te voeren.
Een rechtszitting is openbaar. Er is ruimte voor publiek. Uitzondering hierop zijn de zedenzaken en die
tegen de jeugdige personen. Die worden achter gesloten deuren behandeld. De uitspraak is wel
openbaar.
Een overzicht van de partijen die een rol spelen tijdens de behandeling van de rechtszaak:

Bij aanvang van de zitting gaat de rechter op grond van de tenlastelegging en naar aanleiding van het
vooronderzoek eerst een aantal zaken na. Vervolgens vraagt de rechter naar de personalia van de
verdachte. Dan geeft hij het woord aan de officier van justitie die als openbare aanklager aangeeft
waar de verdachte van verdacht wordt. De rechter gaat vervolgens, na de mededeling dat de
verdachte niet tot antwoorden verplicht is, over op de ondervraging. Wanneer de verdachte of een
getuige de Nederlandse taal niet machtig is, treedt een tolk op.

Na de verdachte hoort de rechter eventuele getuigen of deskundigen. De officier van justitie houdt zijn
zogenaamde requisitoir, waarin hij de rechter vraagt een straf op te leggen. Dan is het woord aan de
verdediging. De advocaat voert verweer tegen de bewijzen die de officier van justitie voorlegt. Daarop
kan de officier weer het woord krijgen en daarna weer de verdediging. De advocaat mag ook bij
afwezigheid van de verdachte de verdediging voeren mits hij daartoe is gemachtigd. Aan het einde
van de rechtszitting doen de politierechter en de kantonrechter meestal meteen uitspraak. Bij een
meervoudige kamer volgt de uitspraak in ieder geval binnen veertien dagen.
3.2.
Hoger beroep en cassatie
Als de verdachte het niet eens is met de uitspraak, kan hij zelf of via zijn advocaat binnen veertien
dagen hoger beroep aantekenen bij de griffie van de rechtbank. Ook de officier van justitie kan in
hoger beroep gaan. De verdachte krijgt hierover bericht. In hoger beroep wordt een zaak opnieuw
behandeld door het gerechtshof. De raadsheren van het hof gaan na of de rechters van de rechtbank
alle feiten goed hebben geïnterpreteerd en of er voldoende bewijs was. Komen de rechters tot een
andere conclusie, dan komt hun uitspraak in de plaats van de eerdere uitspraak. Na een hoger beroep
is alleen nog cassatie bij de Hoge Raad mogelijk. Cassatie is iets wezenlijk anders dan hoger beroep.
In cassatie worden de feiten als vaststaand beschouwd. Er wordt alleen beoordeeld of er geen
procedurefouten zijn gemaakt.
4. Vervroegde/voorwaardelijke Invrijheidstelling (VI)
Vervroegde invrijheidstelling hield eerder in dat bij straffen van meer dan een jaar vrijwel standaard
eenderde van de straf werd afgetrokken. Dit is inmiddels veranderd. Tegenwoordig komt een
gevangene bij gevangenisstraffen van tenminste één jaar alleen nog onder voorwaarden na
tweederde van zijn straf vrij. De veroordeelde krijgt dan een proeftijd. Tijdens deze proeftijd geldt de
algemene voorwaarde dat de veroordeelde geen nieuwe strafbare feiten mag plegen. Daarnaast
kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd, zoals een locatieverbod of het volgen van een
training of behandeling. Als de veroordeelde zich niet houdt aan de voorwaarden, moet hij alsnog het
restant van zijn straf uitzitten.

