
OM waarborgt rechten verdachten bij evenementen  
 
Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland staat in voor een zorgvuldige behandeling 
van strafzaken en waarborgt rechten van verdachten, ook tijdens evenementen. De kritiek 
van de advocatuur als zouden de rechten van verdachten bij evenementen worden 
geschonden, is naar het oordeel van het OM ongegrond.    
 
Juist bij evenementen is er een officier van justitie aanwezig om de procedures en 
keuzemogelijkheden voor verdachten toe te lichten. Wanneer iemand is aangehouden 
door de politie, veelal vanwege het bezit van (hard)drugs, wijst de politie de verdachte 
voor het verhoor gelijk op de mogelijkheid van rechtsbijstand. Als de verdachte hiervoor 
kiest, dan wordt de verdachte naar een nabijgelegen politiebureau gebracht waar de 
piketadvocaat, of de voorkeursadvocaat, wordt opgeroepen.  
 
Ook als de verdachte hier niet voor kiest, dan wordt het onderzoek voortgezet. De  
verdachte wordt gehoord en de drugs worden onderzocht. In alle gevallen wordt de 
verdachte na het verhoor in vrijheid gesteld en verzocht bij de officier van justitie te 
komen voor de afdoening van het strafbare feit. Dit gesprek is vrijwillig, de verdachte 
kan er ook voor kiezen op dat moment weg te gaan en krijgt de strafbeschikking dan 
thuisgestuurd.  
 
Kiest iemand ervoor het gesprek met de officier van justitie aan te gaan, dan legt deze de 
procedure uit en wordt verdachte gewezen op zijn recht om te zwijgen. De officier is 
wettelijk niet verplicht tot deze uitleg en het horen van een verdachte bij geldboetes onder 
de 2000 euro.  
Als de officier een geldboete oplegt, dan kan de verdachte kiezen om deze thuisgestuurd 
te krijgen, of om gelijk te betalen. Hierbij wordt heel duidelijk uitgelegd dat er geen 
mogelijkheid meer is om verzet aan te tekenen, wanneer er gelijk wordt betaald. Doel van 
het gesprek met de officier is het bieden van extra zorg tijdens festivals en goede uitleg 
over het gevolg van direct pinnen.  
Bij een grotere hoeveelheid drugs zal de officier ervoor kiezen een taakstraf op te leggen. 
In dat geval wordt de verdachte er weer op gewezen dat hij een advocaat kan inschakelen. 
Als hij dat wil, dan wordt de procedure stopgezet en krijgt de verdachte een uitnodiging 
voor een zitting op langere termijn, zodat er voldoende gelegenheid is zich te laten 
bijstaan door een advocaat. Als de verdachte niet voor bijstand kiest op dat moment, dan 
krijgt hij een werkstraf opgelegd en wordt hierbij nadrukkelijk gewezen op de 
mogelijkheid van verzet binnen twee weken.   
 
Op deze manier zijn de rechten van de verdachten goed gewaarborgd in het proces. Op 
verschillende momenten kan rechtsbijstand worden ingeschakeld, de keuzemogelijkheden 
worden goed uitgelegd, er wordt geen druk uitgeoefend en de verdachte kan in vrijheid 
beslissen of hij een boete al dan niet direct betaalt, of een taakstraf accepteert. Als een 
verdachte onvoldoende Nederlands spreekt, wordt een tolk ingeschakeld. Het OM 
Midden-Nederland wijst de kritiek van de advocatuur dan ook van de hand, maar staat 
wel open voor overleg met de advocatuur. Dit overleg is in feite ook gaande. Zo is er 
voor dit najaar een pilot in voorbereiding over de betrokkenheid van de advocatuur bij de 



werkwijze bij ZSM. Dit is het proces waarbij op snelle wijze eenvoudige strafzaken in 
overleg met ketenpartners worden afgedaan.  
 


