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STANDAARD CONSULT MET ADVOCAAT VOOR VERHOOR 

BIJ OFFICIER VAN JUSTITIE PER 1 APRIL 2021 

 

 

Vanaf 1 april 2021 krijgt elke 

verdachte die door de officier van 

justitie wordt uitgenodigd voor een 

gesprek wegens de oplegging van een 

strafbeschikking de gelegenheid op 

kosten van de overheid eerst met een 

advocaat overleg te plegen. Hoe werkt 

dat? 

 

Uitnodiging verhoor over 

strafbeschikking.  

De verdachte krijgt een oproep van de 

officier van justitie om te verschijnen 

bij de officier van justitie om te praten 

over een op te leggen 

strafbeschikking.  

 

Op de uitnodiging moet staan dat de 

verdachte een advocaat mag 

raadplegen op kosten van de Raad 

voor Rechtsbijstand. De Raad voor 

Rechtsbijstand heeft hiervoor een 

speciaal telefoonnummer geopend 

(088-7871787), waar de naam en het 

telefoonnummer verkregen kan 

worden van de strafadvocaat die die 

dag dienst heeft als piketadvocaat in 

de regio.  

 

De verdachte mag ook zijn eigen 

advocaat inschakelen. De kosten 

worden vergoed als die advocaat is 
ingeschreven als piketadvocaat bij de 

Raad voor Rechtsbijstand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesprek met advocaat 

Tussen de ontvangst van de brief en 

de hoorzitting bij de officier van 

justitie vindt er telefonisch of op 

kantoor van de advocaat een gesprek 

plaats.  

 

Als er tijd genoeg is kan de advocaat 

een kopie van het dossier opvragen en 

zal dat dan met de verdachte 

bespreken. De advocaat zal dan ook 

op basis van zijn kennis en ervaring 

inschatten wat de kansen zijn van de 

verdachte.  

 

Piketadvocaat 

Ik schreef hiervoor al dat de Raad 

voor Rechtsbijstand u de naam en het 

telefoonnummer van de piketadvocaat 

geeft.  

Het kan zijn dat die piketadvocaat 

aangehouden verdachte in het 

politiebureau bijstaat en uw 

telefoontje niet meteen kan 

beantwoorden, omdat hij op dat 

moment een aangehouden verdachte 

bijstaat in verhoor. Probeert u dan 

even later nog eens te bellen of laat 

een bericht achter.  

 

Mr Regter Strafadvocaat 

Wilt u in de regio Zuid-Limburg 
geholpen worden door een ervaren en 

in het strafrecht gespecialiseerde 

advocaat op kosten van de Raad voor 

Rechtsbijstand, dan kunt u contact 

opnemen met mr Regter Strafadvocaat 

(06-30622592) en stuur zo snel 

mogelijk na ontvangst een goed 

leesbare foto of liever scan van de 

oproep naar: 

mr.regter.strafadvocaat@gmail.com  
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