
WERKINSTRUCTIE AFDOENINGSBIJSTAND ZSM 
 
Inleiding 
 
De Tweede Kamer heeft in het voorjaar van 2019 een motie aangenomen die voorziet in 
structurele rechtsbijstand, daar waar het OM in het ZSM proces voornemens is een OM 
strafbeschikking op te leggen. De Minister heeft dit de kamer toegezegd. 
 
De advocaat die ingeroosterd is voor de reguliere strafpiket zal deze bijstand in principe 
gaan verlenen, tenzij er een voorkeursadvocaat is die reeds consultatie en/of 
verhoorsbijstand heeft verleend.  
 
Afdoeningsbijstand ZSM wordt gefaseerd ingevoerd bij alle ZSM-regio’s, zowel qua regio als 
qua omvang. Midden-Nederland is de laatste ZSM-locatie waar gestart zal worden met 
afdoeningsbijstand.  
 
De eerste fase betreft de verdachten die zijn aangemeld op ZSM bij de Vast tafel en voor wie 
de voorgenomen afdoening een geldboete is, (vooralsnog) zónder schadevergoeding. In 
volgende fases zullen ook schadevergoedingen en werkstraffen meegenomen worden.  
 
Midden-Nederland start op 24 augustus 2020 met de eerste fase. 
 
In deze werkinstructie staan de afspraken zoals gemaakt met advocatuur, politie en OM. Het 
werkproces zal waar nodig worden bijgesteld. Suggesties hiervoor zijn van harte welkom.  

Doel 
 
Deze werkwijze zal naar verwachting beter recht doen aan de positie van de verdachte, de 
acceptatie van de opgelegde straf vergroten en het aantal verzetten doen afnemen. Tevens 
kan op den duur, bij toepassing van afdoeningsbijstand voor andersoortige 
strafbeschikkingen sneller gekomen worden tot een betekenisvolle afdoening en er zullen 
minder zaken aangebracht hoeven worden op een hoorzitting. 
 
 
Andrea Vloedbeld 
coördinerend ZSM-officier Midden-Nederland 
11 augustus 2020 

 

 

 

 

 

 



Strafbeschikking op ZSM Vast 
 
De PSF’er bespreekt de zaak met de ZSM-officier. Indien de officier op basis van de 
weergegeven feiten en informatie van ketenpartners meent dat de verdachte in aanmerking 
komt voor een OMSB in de vorm van een geldboete, wordt de VGA doorgegeven aan de 
KPC’er. 
 
De KPC’er stelt zo snel mogelijk de advocaat voor afdoeningsbijstand in kennis (per mail of 
telefoon). In het onderwerp wordt vermeld: voorgenomen afdoening OM strafbeschikking 
met verzoek rechtsbijstand bij afdoening. De KPC’ers krijgen hiertoe iedere dag de piketlijst 
per mail van seniorpiket@rvr.org.  
 
Als de verdachte al een advocaat heeft (voorkeurs- of piketadvocaat), die eerder consultatie 
en/of verhoorbijstand heeft verleend aan verdachte, legt de KPC’er contact met de 
betreffende advocaat. 
 
De KPC’er informeert de advocaat over de voorgenomen afdoening. 
 
Verstrekken stukken  
 
- De GIS’er zorgt er voor dat in de bestandenpostbus onder Politie&OM in de map van de 
verdachte(n) een map voor de advocatuur wordt aangemaakt, en upload hierin alle 
relevante proces-verbaal stukken (aangifte, verhoor verdachte en getuigen en relevante pv’s 
bevindingen). 
- De KPC’er checkt of het de juiste stukken zijn, of de stukken volledig zijn en vult eventueel 
zelf aan. 
- De KPC’er voegt de justitiële documentatie toe. 
- De KPC’er stemt af met de advocaat over verstrekken van de stukken via de 
bestandenpostbus. KPC deelt dus de map die de GIS-er heeft aangemaakt met de advocaat 
door het verzenden van de link per mail en het verschaffen van een (tijdelijk) wachtwoord.  
 
Overleg advocaat met verdachte 
 
De advocaat maakt een afspraak met het politiebureau waar de verdachte is ingesloten en 
maakt een afspraak voor afdoeningsbijstand. De advocaat spreekt zijn/ haar cliënt op het 
bureau, via videoverbinding of telefonisch over de voorgenomen strafbeschikking van de 
OvJ.  
 
Terugkoppelen bevindingen 
 
De advocaat koppelt de bevindingen van het consult binnen maximaal 2 uur telefonisch of 
per mail terug aan de dienstdoende OvJ, via de ZSM-advocatentelefoon 06-53373715 of 
kpc.zsm.midden-nederland@politie.nl. Als de advocaat nog wil overleggen, dan verzoekt 
hij/ zij de OvJ hiertoe contact op te nemen. 
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Heengezonden verdachte 
 
Als de verdachte al is heengezonden of zal worden heengezonden zonder dat er een 
afdoening wordt uitgereikt, geeft de KPC’er de VGA uit aan een beoordelaar. 
 
De beoordelaar beoordeelt de zaak aan de hand van de stukken en stelt zo snel mogelijk 
telefonisch of per mail de piketadvocaat voor afdoeningsbijstand in kennis. In het 
onderwerp wordt vermeld: voorgenomen afdoening OM strafbeschikking met verzoek 
rechtsbijstand bij afdoening. Als de verdachte al een advocaat heeft (i.v.m. eerdere 
consultatie en/of verhoorbijstand) legt de beoordelaar contact met de betreffende 
advocaat.  
 
De advocaat legt vervolgens rechtstreeks contact met de verdachte en bespreekt de 
voorgenomen afdoening telefonisch of op kantoor. De terugkoppeling gebeurt ook nu aan 
de dienstdoende OvJ, via de ZSM-advocatentelefoon 06-53373715 of kpc.zsm.midden-
nederland@politie.nl. De termijn voor de dienstdoende advocaat is in dit geval maximaal 24 
uur. Indien de advocaat zijn/ haar cliënt niet of niet tijdig kan bereiken, dan wordt dit 
teruggekoppeld en kan de afdoening plaatsvinden zoals voorgenomen. 
 
Afdoening 
 
Afhankelijk van de teruggekoppelde bevindingen kan de OvJ besluiten de verdachte te 
dagvaarden, voor een andere modaliteit te kiezen of de strafbeschikking op te leggen zoals 
eerder voorgenomen.  
 
Als er nieuwe feiten aan het licht komen kan de OvJ besluiten tot nader onderzoek en aan 
de PSF’er doorgeven wat er moet gebeuren. Nadat het aanvullende onderzoek heeft 
plaatsgevonden koppelt de PSF’er dit terug aan de OvJ, die dit deelt met de advocaat. Indien 
nodig bespreekt de advocaat dit met zijn/ haar cliënt. Ook nu kan de OvJ de eerdere 
beslissing herzien of handhaven. De OvJ koppelt aan de advocaat terug welke beslissing er 
volgt. 
 
De afdoening wordt uitgegeven aan een beoordelaar en (digitaal) naar de contactpersoon 
bij de politie gestuurd. Vervolgens wordt de strafbeschikking door een politiemedewerker 
aan de verdachte uitgereikt.  
 
Declaratieformulier ZSM afdoening voor advocatuur 
 
Deze nieuwe taak is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid gewaardeerd op 2.5 
punten. De declaratie zal verlopen via een nieuw daarvoor ontwikkeld declaratieformulier. 
Dit declaratieformulier is te downloaden van www.rvr.org onder het kopje ‘formulieren 
buiten Mijn RvR’. 
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