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Toelichting 

Het Handboek Ambtshalve Toevoeging/Aanwijzing en diverse reguliere 

werkinstructies zijn aangepast in verband met de Wet herziening tenuitvoerlegging 

strafrechtelijke beslissingen.  

 

De Wet uitvoering strafrechtelijke beslissingen (de Wet Usb) heeft geleid tot een 

verruiming van het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Met zoveel woorden is in 

deze wet geregeld dat iedere rechtzoekende die te maken heeft met de 

tenuitvoerlegging van een strafrechtelijke beslissing recht heeft op een last tot 

toevoeging van een advocaat. 

 

Hoofdregel is dat Raad op last van de rechter een advocaat toevoegt. Is bij de 

rechtbank geen advocaat bekend, dan zoekt de Raad een advocaat voor de 

rechtsbijstand aan de rechtzoekende en voegt die toe. 

 

Heeft de rechter een voorwaardelijke straf met algemene voorwaarde opgelegd en 

gaat de rechtzoekende tijdens de proefperiode opnieuw in de fout, dan valt de last 

voor de tenuitvoerlegging onder bereik van de toevoeging van het nieuwe strafbare 

feit. In sommige andere situaties valt de rechtsbijstand onder de piketfase en geeft 

de Raad geen ambtshalve toevoeging af. (uit: Nieuwsbrief RvR, nr. 4, 28 april 2022) 

 

De wijzigingen zijn geel gearceerd, toelichtingen staan in cursief.  

 

Nr   Versie 

oud 
Versie  

nieuw 
Datum 

 Handboek 

Ambtshalve 

Toevoeging/ 

Aanwijzing 

 

Beleidswijziging n.a.v. Wet USB 

 

4.1. S040 Meerderjarige verdachte 

(…) 

Onderzoekshandelingen RC (art. 181 Sv e.v) 

Treedt de advocaat met een stelbrief op als gekozen 

advocaat en wordt op grond van artikel 187a Sv een 

last verzocht dan wordt het verzoek om een last te 

verstrekken afgewezen (art. 40 lid 5 Sv). De 

verdachte heeft immers een advocaat; 

(…) 

4.1.1 Gijzeling na strafbeschikking (S041)  

Voor een gijzeling na strafbeschikking verstrek je een 

last/aanwijzing.  

(art. 6:6:25 jo 6:6:3 Sv) 

 

4.1.2 S010 Overtreding bij kantonrechter (geen 

last/aanwijzing) 

Je verstrekt geen last/aanwijzing voor een 

overtreding die bij de kantonrechter dient (bijv. 

Leerplichtwet, Wet Mulder, ed). 

 

Zie werkinstructie S010 overtreding, dienend voor 

sector kanton [LINK]. 

(…) 

4.2.2 Minderjarige veroordeelde 

Aan de veroordeelde minderjarige die geen (gekozen) 

advocaat [7] heeft wordt ambtshalve een advocaat 

3.09 3.10 1-5-2022 

https://www.rvr.org/nieuwsbrief-rvr-org/overzicht-nieuwsbrieven/2022/nieuwsbrief-raad-rechtsbijstand-nummer-4/@10909/wijzigingen-werkinstructies-korte/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20220428&utm_content=link_ID0ALLAI0MLAI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Raad%20voor%20Rechtsbijstand%2c%20nummer%204%2c%2028%20april%202022
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toegevoegd voor bijstand (art. 491 lid 3 Sv) in de 

volgende gevallen: 

- ten uitvoerlegging sanctie (art. 77ee 6:6:3 lid 6 jo 

14i 6:6:4 lid 3 Srv), zaakcategorie Z150; 

- bezwaar omzetting taakstraf (art. 77p Sr 6:3:10 

Sv), ook als taakstraf is opgelegd door 

kantonrechter, zaakcategorie Z151; 

- verlenging maatregel plaatsing in inrichting voor 

jeugdigen (art. 77u 6:6:37 jo 77t Sr 6:6:31 Sv), 

zaakcategorie Z060. 

(…) 

5.1 Piketfase (geen last tot 

toevoeging/aanwijzing) 

Onder de piketfase van het (jeugd)strafrecht valt: 

1. (…) 

6. Bijstand bij de behandeling van de vordering 

tot bewaring op grond van artikel 63 Sv of de 

vordering op grond van artikel 14fa, 15h, 38x 

of 77cca Sr 6:6:20 Sv. Bijstand bij de 

behandeling van de vordering tot 

spoedeisende, tijdelijke en voorlopige 

tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke en 

vrijheidsbeperkende straffen of maatregelen 

op grond van artikel 14fa Sr 6:6:20 Sv valt 

onder piketrechtsbijstand. Het gaat in ieder 

geval om de volgende vorderingen:    

- voorlopige tenuitvoerlegging van een 

voorwaardelijke straf of maatregel; 

- de gehele of gedeeltelijke tenuitvoerlegging 

van vervangende hechtenis bij een 

vrijheidsbeperkende maatregel of bij een 

gedragsmaatregel voor een jeugdige. 

Voorlopig wil zeggen, dat de rechterlijke 

uitspraak in de strafzaak nog niet 

onherroepelijk is, maar de verdachte de 

voorwaarden tijdens de dadelijke 

uitvoerbaarheid van de straf vermoedelijk 

heeft overtreden.  

Zie ook werkinstructie artikel 23/23a Bvr 

strafpiket op Kenniswijzer. 

(…) 

5.2.2 Bopz Wet verplichte GGZ/Wet zorg en 

dwang 

Onder de psychiatrisch patiënten Bopz-piketfase valt: 

Rechtsbijstandverlening na piketmelding in het kader 

van een crisismaatregel/last tot inbewaringstelling 

afgegeven door de burgemeester (art. artikel 7:2 lid 

3 WVGGZ of artikel 31 WZD 20 jo 22 Wet BOPZ), zie 

ook werkinstructie artikel 23 Bvr Psychiatrisch 

Patiëntenpiket [LINK] Bopzaken op Kenniswijzer. 

 

http://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-vaststellen/piket/art.-23--23a-bvr-strafpiket-rechtsbijstand-en-politieverhoor.html
http://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-vaststellen/piket/art.-23--23a-bvr-strafpiket-rechtsbijstand-en-politieverhoor.html
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NB. De Wvggz spreekt van patiënten, de Wzd spreekt 

van cliënten. 

(…) 

6. Toevoegen advocaat - Strafzaken niet-

verdachten 

(…) 

Onder strafrechtelijke zaken voor niet-verdachten 

zijn onder code Z020 ook de zaken die op basis van 

artikel 8 van de Wet Bijzondere opname psychiatrisch 

ziekenhuis de Wet Verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet 

Zorg en Dwang (Wzd) in aanmerking komen voor een 

last tot toevoeging opgenomen. 

(…) 

6.3 Z020 Psychiatrisch patiëntenrecht 

(…) 

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 

(WVGGZ) regelt de bevoegdheid tot verplichte zorg 

aan cliënten patiënten met een psychische stoornis 

die een gevaar zijn voor zichzelf, voor anderen dan 

wel een bedreiging vormen voor de algemene 

veiligheid van personen en/of goederen. 

(…) 

NB. De Wvggz spreekt van patiënten, de Wzd spreekt 

van cliënten. 

(…) 

Op grond van de WZD wordt een last tot toevoeging 

verstrekt voor de volgende procedures: 

(…) 

b. De machtiging tot opname en (voortgezet) verblijf, 

na verlenging 

inbewaringstelling in een psychiatrisch ziekenhuis 

(art. 2 Bopz 24 jo 38 WZD); 

(…) 

6.4.1 Z060 Meerderjarigen 

Aan de veroordeelde wordt op grond van artikel 509k 

of 509r Sv 6:6:10 jo 6:6:3 Sv een advocaat 

aangewezen bij een vordering ingediend tot: 

 

 verlenging tbs-maatregel (art. 509r 6:6:10 lid 

1 sub a, b en c Sv); 

 hervatting verpleging of alsnog verpleging na 

overtreding van een voorwaarde of gevaar 

voor de veiligheid (art. 509k 6:6:10 lid 1 sub 

d en e Sv); 

 beëindiging van de verpleging omdat de ter 

beschikking gestelde illegaal is (art. 509k Sv). 

 beëindiging van de verpleging omdat de ter 

beschikking gestelde geen rechtmatig verblijf 

heeft (art. 6:6:10b Sv - beëindiging door de 

rechter), artikel 6:2:18 Sv - beëindiging door 

de Minister); 

https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-toevoegen/straf/handboek-lasten_achtergrondinformatie-tbs-versie-2019-04-01.pdf
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 het wijzigen, aanvullen of opheffen van de 

voorwaarden (art. 6:6:10 lid 1 sub f). 

Bij verlenging tbs-zaken (art. 509r 6:6:10 ev Sv) 

blijft het parketnummer gelijk aan dat in eerste 

aanleg. 

 

Beroep 

Je verstrekt een last/aanwijzing voor het beroep in 

deze zaken. (art. 6:6:15 jo 6:6:3 Sv)  

 

Geen last/aanwijzing 

Analoog aan de vordering tot bewaring bij strafpiket 

verstrek je geen last/aanwijzing voor de behandeling 

door de rechter-commissaris van de: 

- vordering tot bevel tijdelijke opname (art. 

6:6:10a Sv jo 6:3:15 jo 6:6:21 Sv) 

- vordering tot voorlopige (hervatting van de) 

verpleging (art. 6:6:11 jo 6:3:15 jo 6:6:21 

Sv); 

- vordering tot voorlopige voortzetting van de 

TBS (art. 6:6:11 jo 6:3:15 Sv) 

 

Deze zaken vallen onder de piketregeling. Zie 

werkinstructie Art. 23/23a Bvr Strafpiket [LINK]. 

 

6.4.2 Z060 Minderjarigen verlenging PIJ-

maatregel 

Aan de veroordeelde minderjarige wordt op grond 

van artikel 77t Sr een advocaat aangewezen bij een 

vordering ingediend tot: verlenging PIJ-maatregel. 

- verlenging (voorwaardelijke beëindiging) PIJ-

maatregel (art. 6:6:31 jo 6:6:32 jo 6:6:3 jo 

491 Sv); 

- terugplaatsing/hervatting PIJ na 

voorwaardelijke beëindiging (art. 6:6:32 jo 

6:6:21 Sv); 

- omzetting PIJ-maatregel in een ter 

beschikking stelling (art. 6:6:33); 

- de tijdelijke opneming in een justitiële 

jeugdinrichting (art. 6:6:35 lid 4). 

 

Beroep 

Voor het beroep in deze zaken op grond van art. 

6:6:37 jo 6:6:15 Sv verstrek je een last/aanwijzing. 

 

Geen last/aanwijzing 

Analoog aan de vordering tot bewaring bij 

jeugdstrafpiket verstrek je geen last/aanwijzing voor 

de behandeling door de rechter-commissaris van de 

vordering tot voorlopige tenuitvoerlegging van de 

PIJ-maatregel (art. 6:6:32 jo 6:3:15 jo 6:6:21 Sv)  
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Dit valt onder de piketregeling. Zie werkinstructie 

Art. 23/23a Bvr Strafpiket [LINK] 

 

Achtergrondinformatie: 

(…) 

Bij verlenging PIJ-maatregel (art. 77t Sr 6:6:31 Sv) 

blijft het parketnummer gelijk aan dat in eerste 

aanleg. 

(…) 

6.7.1 Z150 Meerderjarigen 

Voor een vordering tenuitvoerlegging van een eerder 

opgelegde voorwaardelijke straf verstrek je nooit een 

last tot toevoeging/aanwijzing. (art. 6:6:21 jo. 6:6:1 

jo 6:6:3 Sv), ongeacht of sprake is van overtreding 

van de algemene of de bijzondere voorwaarden. Het 

feit dat de rechtzoekende uit anderen hoofde 

gedetineerd is, doet niet ter zake. Artikel 42 Sv is 

niet van toepassing omdat hier sprake is van een 

veroordeelde. Dit betreft onder meer:  

- tenuitvoerlegging wegens overtreding van de 

bijzondere voorwaarden;  

- tenuitvoerlegging wegens overtreding van de 

algemene voorwaarden; 

- wijziging van de bijzondere voorwaarden.  

 

Ter info: zoals in hoofdstuk 5 (piket) is aangegeven, 

is ten aanzien van valt de behandeling van de 

vordering van de voorlopige tenuitvoerlegging op 

basis van art. 14 fa is artikel 40 Sv van 

overeenkomstige toepassing verklaard en valt  6:6:20 

Sv onder de piketfase. Artikel 39 Sv is van 

overeenkomstige toepassing verklaard. 

 

Algemene voorwaarden 

Als sprake is van een overtreding van de algemene 

voorwaarden, dan heeft de rechter een 

voorwaardelijke straf opgelegd, die niet ten uitvoer 

zal worden gelegd als de rechtzoekende geen 

strafbaar feit meer pleegt in een door de rechter 

bepaalde proeftijd.  

 

Als de rechtzoekende wél een nieuw strafbaar feit 

pleegt, zal de rechter bij de beoordeling van het 

nieuwe strafbare feit, tevens de tenuitvoerlegging 

van de eerder opgelegde voorwaardelijke straf 

beoordelen. 

 

De vordering tenuitvoerlegging wordt gelijktijdig met 

een nieuwe strafzaak behandeld op de zitting van de 

strafzaak die gaat over het nieuwe strafbare feit. Er is 

hier sprake van één rechtsbelang, het opleggen van 

een vrijheidsstraf. Je verstrekt hiervoor één 

last/aanwijzing. . De werkzaamheden vallen onder 
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het bereik van de toevoeging/aanwijzing voor de 

nieuwe strafzaak. Zie werkinstructie Z150 op 

Kenniswijzer. 

 

Let op: Voor deze tenuitvoerlegging verstrek je dus 

geen aparte last/aanwijzing. De last/aanwijzing voor 

de tenuitvoerlegging geldt ook voor de nieuwe 

strafzaak. Je verstrekt één last/aanwijzing voor de 

combinatie van de nieuwe strafzaak en de vordering 

tenuitvoerlegging. Je codeert de last/aanwijzing op 

zaakcode S040. 

 

Zie ook werkinstructie Bereik onder paragraaf 4.1.9. 

[LINK] 

 

Bijzondere voorwaarden 

De advocaat kan een toevoeging aanvragen bij de 

Raad voor Rechtsbijstand. Zie  werkinstructie Z150 

op Kenniswijzer. 

Er is sprake van bijzondere voorwaarden, als de 

rechter in de strafmaat heeft opgenomen dat de 

rechtzoekende bijvoorbeeld een taakstraf moet 

verrichten of een bepaald traject (bijv. afkicken) 

moet ondergaan. Overtreding van bijzondere 

voorwaarden houdt in dat de rechtzoekende zich niet 

of niet geheel heeft gehouden aan deze voorwaarden. 

De tenuitvoerlegging van de straf wordt op een 

aparte zitting uitgesproken 

 

Hiervoor verstrek je een last/aanwijzing met 

zaakcode Z150. 

 

Voorlopige tenuitvoerlegging 

De behandeling van de vordering van de voorlopige 

tenuitvoerlegging op basis van 6:6:20 Sv valt onder 

de piketfase. Zie hoofdstuk 5 (piket). 

 

Kinderrechter 

(…) 

 

6.7.2 Z150 Minderjarigen 

Voor minderjarigen kan vooralsnog op grond van 

artikel 491 jo. 6:6:3 Sv een last tot toevoeging 

worden verstrekt bij een: 

 

 verzoek wijziging in opgelegde bijzondere 

voorwaarde (art. 491 lid 3 Sv jo art. 14i Sr) 

 vordering tenuitvoerlegging van een 

voorwaardelijke straf (art. 491 lid 2 Sv jo art. 

14i Sr) 

 vordering omzetting jeugddetentie in reguliere 

detentie (art. 491 lid 3 Sv, 77k Sr) 
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 herroeping van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling (art. 77dd Sr jo 491 lid 3  

Sv) 

 vordering tenuitvoerlegging sanctie 

minderjarige (art. 491 lid 3 Sv, 77ee Sr)491 

Ter info: zoals in hoofdstuk 5 (piket) beschreven is 

ten aanzien van de behandeling van de vordering van 

de voorlopige tenuitvoerlegging op basis van art. 

77cca Sr is artikel 39 Sv van overeenkomstige 

toepassing verklaard en valt onder de piketfase. 

 

Voorlopige tenuitvoerlegging 

De behandeling van de vordering van de voorlopige 

tenuitvoerlegging op basis van 6:6:20 Sv valt onder 

de piketfase. Zie hoofdstuk 5 (piket). 

 

6.8 Z151 Omzetting taakstraf 

(…) 

 

6.8.1 Z151 Meerderjarigen 

Voor een vordering omzetting taakstraf wordt nooit 

een aanwijzing verstrekt. De advocaat kan een 

toevoeging aanvragen bij de Raad voor 

Rechtsbijstand. Zie  werkinstructie Z151 op 

Kenniswijzer.  

Je verstrekt een last/aanwijzing voor:  

- een bezwaar omzetting taakstraf;  

- een verzoek van rechtzoekende tot wijziging van 

een taakstraf.  

(art. 6:6:23 jo 6:6:3 Sv). 

 

Kinderrechter 

(…) 

 

6.8.2 Z151 Minderjarigen 

Voor een kennisgeving omzetting taakstraf in 

jeugddetentie (art. 491 lid 3 Sv, 77p Sr), kan een 

last tot toevoeging worden verstrekt als de 

veroordeelde minderjarige daartegen bezwaar wil 

maken. 

 

Je verstrekt een last/aanwijzing als: 

- de veroordeelde minderjarige bezwaar maakt 

tegen een kennisgeving omzetting taakstraf in 

jeugddetentie (art. 491 lid 3 jo 6:3:10 jo 6:6:23 

jo 6:6:3 Sv); 

- het OM een vordering indient tot het vervangen 

van een geldboete door jeugddetentie (artikel 

6:6:30 jo 6:6:3 Sv); 

- de veroordeelde minderjarige verzoekt om een 

geldboete door een taakstraf te vervangen 

(artikel 6:6:30 jo 6:6:3 Sv). 

 

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/strafz-niet-verdacht/z151-bezwaar/
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(…) 

6.10 Z230 Ontnemingsvordering ex art. 36e Sr 

Alle geschillen over ontnemingsvordering ex art. 36e 

Sr codeer je met Z230. 

(…) 

Vordering gijzeling bij tenuitvoerlegging 

Bij de tenuitvoerlegging van de ontnemingsvordering 

kan gijzeling worden toegepast. Hiervoor verstrek je 

een last/aanwijzing. (art. 6:6:25 jo 6:6:3 Sv) 

Je vermeldt als aanvullende omschrijving: ‘verweer 

vordering gijzeling ex art. 6:6:25 Sv’ 

 

Verzoek betwisten, verminderen of 

kwijtschelden ontnemingsvordering  

Voor een verzoek tot vermindering of kwijtschelding 

van de opgelegde ontnemingsvordering verstrek je 

een last/aanwijzing. (art. 6:4:9 jo 6:6:26 jo 6:6:3 

Sv) Je vermeldt als aanvullende omschrijving: 

‘verzoek verminderen of kwijtschelden 

ontnemingsmaatregel’. 

Ook de betwisting van de hoogte van de opgelegde 

ontnemingsmaatregel omdat het werkelijke voordeel 

lager ligt geldt als een verzoek om vermindering. 

Geen last/aanwijzing 

Zie werkinstructie Z230 Ontnemingsvordering ex 

artikel 36e Sr op Kenniswijzer voor die zaken waarin 

een last tot toevoeging niet van toepassing is. 

 

6.11 Z250 strafrechtelijke zaken die niet in 

andere categorie te coderen zijn 

(…) 

 

6.11.1 ISD-maatregel 

 

Alsnog tenuitvoerlegging ISD (inrichting 

stelselmatige daders) 

Als de Officier van Justitie het OM na overtreding van 

de voorwaarde(n) vordert dat de voorwaardelijke 

(ISD)-maatregel alsnog ten uitvoer wordt gelegd 

(art. 38r Sr jo art. 509bb jo 509k Sv), dan kan een 

aanwijzing worden verstrekt. ISD=inrichting 

stelselmatige daders. (art. 6:6:21 jo 6:6:3 Sv) 

 

Tussentijdse beoordeling ISD 

Naast het opleggen van de Maatregel Inrichting 

Stelselmatige Daders (ISD-maatregel) kan de rechter 

beslissen tot een tussentijdse beoordeling van de 

noodzaak van voortzetting van de uitvoering van de 

maatregel. Hij kan dit doen op vordering van het OM, 

op verzoek van de verdachte, diens raadsman of 

ambtshalve. 
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Voor een tussentijdse beoordeling van een ISD-

maatregel (art. 38s Sr jo art. 509aa Sv) verstrek je 

wordt geen last/aanwijzing verstrekt. (art. 6:6:14 jo 

6:6:3 Sv) De advocaat kan een aanvraag toevoeging 

indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. 

 

Beroep voortzetting of beëindiging ISD 

Voor een beroep tegen de voortzetting of beëindiging 

van de ISD-maatregel verstrek je een 

last/aanwijzing. (art. 6:6:15 Sv jo 6:6:3 Sv) 

 

6.11.2 Voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) 

 

Uitstel of achterwege laten van voorwaardelijke 

invrijheidstelling 

Na een vordering tot uitstel of achterwege laten van 

de voorwaardelijke invrijheidstelling (art. 15e lid 3 

Sr) kan een last/aanwijzing worden verstrekt. 

 

Wanneer het OM (soms de Minister J&V) van mening 

is dat Het OM kan besluiten dat de voorwaardelijke 

invrijheidsstelling moet worden uitgesteld of zelfs 

helemaal achterwege moet blijven, wordt een 

vordering ingesteld bij de rechtbank. Rechtzoekende 

kan hier bezwaar tegen instellen. De vordering wordt 

ter zitting behandeld. Hangende de beslissing van de 

rechtbank wordt de veroordeelde nog niet 

voorwaardelijk in vrijheid gesteld.  

Voor dit bezwaar verstrek je een last/aanwijzing. 

(art. 6:2:12 jo 6:6:8 jo. 6:6:3 Sv) 

 

Verlenging proeftijd v.i. (art. 15c Sr) 

Sinds 1 januari 2018 geldt dat de proeftijd van de v.i. 

ten minste 1 jaar betreft. (Er geldt geen 

overgangsrecht en deze regeling is vanaf januari 

2018 van toepassing.) 

 

Het openbaar ministerie Op verzoek van het OM kan 

de rechter de proeftijd met ten hoogste twee jaar 

verlengen. Dit kan eenmalig, tenzij het een 

veroordeelde betreft van bepaalde zeden- of 

geweldsmisdrijven dan kan dit telkens opnieuw 

worden gevorderd (zie art. 15c Sr). Wordt Voor het 

verweer tegen de vordering niet gelijktijdig 

behandeld met de behandeling van een strafbaar feit 

kan verstrek je een last/aanwijzing worden verstrekt. 

(art. 15i lid 7 jo 15e lid 3 Sr 6:1:18 jo. 6:6:3 Sv) 

 

Schorsing v.i. (art. 15h Sr) 

Op de behandeling van de vordering van de schorsing 

voorwaardelijke invrijheidstelling is artikel 39 Sv van 

overeenkomstige toepassing verklaard. Zoals 
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aangegeven in hoofdstuk 5 (piket) valt dit onder de 

piketfase. 

 

Let op: de procedure schorsing v.i. geldt alleen voor 

veroordeelden wiens straf is uitgesproken vóór 1 juli 

2021. 

 

Herroeping v.i. (artikel 15i Sr) (procedure vanaf 

1 juli 2021) 

Voor een bezwaar tegen de beslissing tot herroeping 

van de voorwaardelijke invrijheidstelling wegens 

overtreding van de bijzondere voorwaarden verstrek 

je een last/aanwijzing.(art. 6:6:8 jo 6:6:3 Sv) 

 

 

Herroeping v.i. (procedure tot 1 juli 2021) 

 

Overtreding algemene voorwaarden: 

(…) 

Overtreding bijzondere voorwaarden: 

(…) 

6.11.4 De gedragsbeïnvloedende of 

vrijheidsbeperkende maatregel (artikel 38z ev 

Sr GVM) 

 

Naast een TBS-maatregel of een gevangenisstraf kan 

een zelfstandige gedragsbeïnvloedende of 

vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) worden 

opgelegd (artikel 38z Sr). Dit biedt de mogelijkheid 

zo lang als nodig toezicht te houden op plegers van 

zeer ernstige misdrijven na terugkeer in de 

samenleving. 

 

Tenuitvoerlegging/wijziging/opheffing 

Naast een TBS-maatregel of een gevangenisstraf kan 

een zelfstandige gedragsbeïnvloedende of 

vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) worden 

opgelegd (artikel 38z Sr). Dit biedt de mogelijkheid 

zo lang als nodig toezicht te houden op plegers van 

zeer ernstige misdrijven na terugkeer in de 

samenleving. 

 

Uiterlijk 30 dagen voor het einde van de ten uitvoer 

gelegde TBS-maatregel of gevangenisstraf kan het 

openbaar ministerie de tenuitvoerlegging van de GVM 

vorderen (artikel 38ag lid 1 Sr. De GVM kan op 

vordering van het openbaar ministerie worden 

verlengd (artikel 38ac Sr). Tussentijds kan op basis 

van artikel 38ae Sr de opheffing van de GVM of 

wijziging van de voorwaarden van de GVM worden 

gevorderd. 

 



Wijzigingenlijst Kenniswijzer per 1 mei 2022  

11 

Versie 2.00  

Voor deze procedures kan aan de veroordeelde die 

geen raadsman heeft een aanwijzing worden 

verstrekt (art. 38ag lid 1 Sr jo 509bb jo 509k Sv). Dit 

geldt ook voor het hoger beroep bij het gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden (art. 38ag lid 2 Sr jo 509bb jo 

509k Sv). 

 

Tenuitvoerlegging GVM 

Op verzoek van het OM kan de rechter de 

tenuitvoerlegging van de GVM bevelen. Voor het 

verweer tegen de vordering verstrek je een 

last/aanwijzing. (art. 6:6:23a jo. 6:6:3 Sv) 

 

Verlenging GVM 

Op verzoek van het OM kan de rechter de GVM 

verlengen. Voor het verweer tegen de vordering 

verstrek je een last/aanwijzing. (art. 6:6:23c jo. 

6:6:3 Sv) 

 

Wijziging/opheffing 

De rechter kan ambtshalve, op verzoek van 

veroordeelde of op vordering van het OM beslissen 

tot verlenging, opheffing of wijziging van de 

voorwaarden van de GVM . Hiervoor verstrek je een 

last/aanwijzing. (art. 6:6:23d jo 6:6:3 Sv) 

 

Beroep 

Tegen de uitspraak tenuitvoerlegging, verlenging of 

wijziging/opheffing van de GVM kan de veroordeelde 

of het OM in beroep. Hiervoor verstrek je een 

last/aanwijzing. (art. 6:6:23f jo. 6:6:3 Sv)  

 

Overtreding voorwaarden Aanhouding wegens 

overtreding voorwaarden (piketvergoeding) 

Bestaat het vermoeden dat een voorwaarde van de 

GVM door iemand niet is nageleefd, dan kan voor 

deze persoon de aanhouding worden bevolen en 

tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis 

worden gevorderd bij de rechter-commissaris. 

(art.ikel 38ab lid 6 Sr jo 38x Sr  6:6:20 jo 6:3:15 

Sv). De bijstand bij de behandeling van de vordering 

bij de rechter-commissaris kan wordt als 

strafpiketbijstand worden vergoed, zoals de bijstand 

bij de behandeling van de vordering tot bewaring bij 

de RC (zie kenniswijzer 23/23a strafpiket onder 

art.ikel 38x Sr 6:6:20 Sv). Voor de (hoger 

beroeps)procedure bij de rechter kan aan de 

veroordeelde die geen raadsman heeft een raadsman 

worden aangewezen (artikel 38ab jo 38x jo 38r Sr jo 

509bb jo 509k Sv). 

 

6.11.5 Opschorting onherroepelijk 

vonnis/arrest 
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Het gerecht kan de uitvoering onherroepelijk vonnis 

of arrest opschorten vanwege een psychische 

stoornis bij de veroordeelde. Voor een verzoekschrift 

van de raadsman van de veroordeelde verstrek je 

een last/aanwijzing. (art. 6:2:3 jo 6:6:3 Sv) 

 

Gebruikersinstructie voor de RvR medewerker 

Zie werkinstructie Z250 overige strafzaken op 

Kenniswijzer voor die zaken waarin een 

last/aanwijzing niet van toepassing is. 

 

   Versie 

oud 
Versie  

nieuw 
Datum 

 Art.18 Bvr 

Zitting in 

strafzaken 

Artikelnummer aangepast i.v.m. Wet USB 

 

Zitting 

Er is sprake van een zitting als: 

 (…) 

 Een tot tbs veroordeelde wordt gehoord door 

de R-C namens de meervoudige kamer 

(artikel 6:6:3 jo 6:6:10 509s Sv) in het kader 

van de verlenging tbs; 

 (…) 

 

2.20 2.21 1-5-2022 

 Art. 23/23a 

Bvr Strafpiket 

Beleidswijziging n.a.v. Wet USB en verduidelijking 

staand beleid 

 

Artikel 39 Sv van toepassing (tot 1 maart 2017: 

artikel 40 Sv) 

Is in enig wetsartikel artikel 39 Sv van toepassing 

verklaard, dan is er sprake van piket. Bijvoorbeeld: 

artikel 14fa Sr, artikel 15h Sr, artikel 38x Sr artikel 

6:6:20 Sv, WOTS, overlevering/uitlevering. 

 

Voorlopige tenuitvoerlegging, overtreding 

vrijheidsbeperkende maatregel, overtreding 

gedragsmaatregel jeugdige, artikel 6:6:20 Sv 

De bijstand bij de behandeling van de vordering tot 

spoedeisende, tijdelijke en voorlopige 

tenuitvoerlegging van voorwaardelijke en 

vrijheidsbeperkende straffen of maatregelen op grond 

van artikel 6:6:20 Sv kan als strafpiketbijstand 

worden gedeclareerd en vergoed, zoals bijstand bij 

de behandeling van de vordering tot bewaring bij de 

RC.  

Het gaat in ieder geval om de volgende vorderingen:    

- voorlopige tenuitvoerlegging van een 

voorwaardelijke straf of maatregel; 

- gehele of gedeeltelijke tenuitvoerlegging van 

vervangende hechtenis bij een 

vrijheidsbeperkende maatregel of bij een 

gedragsmaatregel voor een jeugdige.  

 

2.17 2.18 1-5-2022 
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De advocaat stuurt bij de declaratie het door de RC 

afgetekende formulier 'Verklaring optreden strafpiket' 

mee. Is Verstrekt de griffie van de rechtbank hiervoor 

een last/aanwijzing verstrekt, dan wijs je de 

toevoeging af met de volgende tekst: 

"U heeft abusievelijk een last/aanwijzing tot 

toevoeging ontvangen van de griffie. De 

wWerkzaamheden voor de voorlopige 

tenuitvoerlegging op grond van artikel 6:6:20 Sv 

vallen onder (jeugd)strafpiket. U kunt de 

piketwerkzaamheden declareren onder verwijzing 

naar deze beslissing. Voor de reguliere 

tenuitvoerlegging verwijzen wij naar werkinstructie 

Z150 het Handboek Ambtshalve Toevoeging / 

Aanwijzing [LINK] op Kenniswijzer." 

 

 

Schorsing van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling, artikel 6:6:20 Sv/ Beroep 

Oovertreding van een vrijheidsbeperkende 

maatregel of maatregel betreffende het gedrag 

van de jeugdige. gebiedsverbod, artikel 6:6:20 

Sv 

De bijstand bij de vordering tot schorsing van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling in verband met 

overtreding gebiedsverbod kan als strafpiket worden 

gedeclareerd en vergoed, zoals bijstand bij de 

behandeling van de vordering tot bewaring bij de RC. 

De advocaat stuurt bij de declaratie het door de RC 

afgetekende formulier 'Verklaring optreden strafpiket' 

mee. 

 

De bijstand bij de behandeling van het hoger beroep 

in verband met op grond van artikel 6:6:22 Sv 

(overtreding van het gebiedsverbod) valt niet onder 

piketbijstand. Hiervoor kan een toevoeging worden 

aangevraagd last/aanwijzing worden verstrekt (art. 

6:6:22 lid 3 jo 6:6:16 lid 1 jo 6:6:3 lid 3 Sv). 

(…) 

WOTS/ Uitleveringswet/ Overleveringswet/ 

vrijheidsontneming o.g.v. overige bijzondere 

wetten (bv. TBS) 

De piketwerkzaamheden voor deze bijzondere wetten 

beoordeel je zoals gebruikelijk bij piket. 

 

Je geeft analoge toepassing aan de vergoeding voor 

de bijstand bij de vordering tot bewaring (1,5 punt) 

als: 

 (…) 

 er behandeling plaatsvindt door de rechter-

commissaris van de vordering tot voorlopige 

(hervatting van de) verpleging (art. 509i 

6:6:11 jo 6:3:15 jo 6:6:21 Sv ) of tot 
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voorlopige voortzetting van de TBS (art. 

509oa 6:6:11 jo 6:3:15 Sv). 

Dit geldt ook voor de behandeling van de 

vordering voorlopige tenuitvoerlegging van de 

PIJ-maatregel (art. 6:6:32 jo 6:3:15 jo 6:6:21 

Sv). 

 

 Bereik, 

hoofdstuk 4, 

Bereik 

strafrechtelijk

e zaken 

 

Beleidswijziging n.a.v. Wet USB 

 

Gehele aanleg 

Op grond van artikel 42 Wetboek van Strafvordering 

(Sv) geldt een toevoeging in strafzaken voor ‘de 

gehele aanleg’. Onder het bereik van de toevoeging 

voor de hoofdzaak valt: 

  (…) 

 beroep tegen een gedragsaanwijzing door de 

Officier van Justitie ( art. 509hh 6:6:23f Sv); 

 (…) 

Bovenstaande werkzaamheden vallen onder het 

bereik van één toevoeging. 

Deze opsomming is niet limitatief. 

 

4.1 Geen diversiteit van procedures 

(…) 

4.1.9 Vordering tenuitvoerlegging 

voorwaardelijke veroordeling (last/ aanwijzing) 

Wordt de tenuitvoerlegging gevorderd wegens het 

overtreden van de algemene voorwaarde(n) dat in de 

proeftijd geen strafbare feiten gepleegd worden, dan 

vallen deze werkzaamheden onder het bereik van de 

toevoeging verstrekt voor de nieuwe strafzaak. Je 

wijst de aanvraag af met AFB met relatiekenmerk of 

AFI met tekstcode 211.  

 

Op grond van artikel 6:6:3 Sv wordt voor de 

tenuitvoerlegging een last/aanwijzing verstrekt. 

Omdat sprake is van bereik geldt deze 

last/aanwijzing ook voor de nieuwe strafzaak. Voor 

de combinatie van de nieuwe strafzaak en de 

vordering tenuitvoerlegging wordt één last/aanwijzing 

verstrekt met zaakcode S040. 

 

Is voor de nieuwe strafzaak al een toevoeging 

verstrekt, dan trek je deze in op grond van artikel 33 

lid 1 aanhef en onder d Wrb. 

 

Reguliere aanvragen voor toevoeging in een 

tenuitvoerlegging wijs je af met tekstcode 218 (Raad 

niet bevoegd/Last). Zie Handboek Ambtshalve 

Toevoeging / Aanwijzing onder paragraaf 6.7.1. 

[LINK] 

(…) 

2.07 2.08 1-5-2022 
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4.1.12 Vordering herroeping voorwaardelijke 

invrijheidstelling (last/ aanwijzing) 

Wordt de herroeping v.i. gevorderd wegens het 

overtreden van de algemene voorwaarde(n) dat in de 

proeftijd geen strafbare feiten gepleegd worden, dan 

vallen deze werkzaamheden onder het bereik van de 

toevoeging verstrekt voor de nieuwe strafzaak. 

Op grond van artikel 6:6:3 Sv wordt voor de 

vordering herroeping v.i. een last/aanwijzing 

verstrekt.  

 

Je wijst de aanvraag af met AFB met relatiekenmerk 

of AFI met tekstcode 211 (bereik).  

 

Reguliere aanvragen voor toevoeging inzake 

voorwaardelijke invrijheidstellingen wijs je af met 

tekstcode 218 (Raad niet bevoegd/Last). Zie 

Handboek Ambtshalve Toevoeging / Aanwijzing onder 

paragraaf 6.7.1. [LINK] 

 Zie Handboek Ambtshalve Toevoeging / Aanwijzing 

onder paragraaf  6.11.2. [LINK] 

 

4.2 Geen bereik 

(…) 

 

4.2.2 Afzonderlijk rechtsbelang 

In de volgende situaties is sprake van een 

afzonderlijk rechtsbelang en kan een afzonderlijke 

toevoeging worden verstrekt: 

 (…) 

 verzoek schadevergoeding na ten onrechte 

ondergane inverzekeringstelling/ voorlopige 

hechtenis (artikel 533 Sv – voorheen 89 Sv) 

dan wel na vrijspraak (artikel 530 Sv - 

voorheen 591a Sv) ( Z160); 

 (…) 

 verweer vordering ontneming wederrechtelijk 

verkregen voordeel ( artikel 36 e Sr) ( Z230);. 

 bezwaar omzetting taakstraf in 

gevangenisstraf ( Z151). 

 

 S020 

jeugdstrafzake

n  

Artikelnummer aangepast i.v.m. Wet USB 

 

Veroordeelde minderjarige 

Vooralsnog wordt in overleg met het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie en Veiligheid, anders dan de 

wijziging in artikel 491 Sv, een last verstrekt aan 

veroordeelde minderjarigen in de situaties die 

benoemd zijn in het oude artikel 489 Sv: 

 

 de ten uitvoerlegging sanctie (art. 77ee 6:6:3 

lid 6 jo 14i 6:6:4 lid 3 Srv), Z150; 

3.04 3.05 1-5-2022 
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 de omzetting taakstraf (art. 77p Sr 6:3:10 

Sv), Z151; 

 de verlenging maatregel plaatsing in inrichting 

voor jeugdigen (art. 77u 6:6:37 jo 77t Sr 

6:6:31 Sv),  Z060. 

 

 S041 OM-

afdoening / 

strafbeschikki

ng 

 

Beleidswijziging n.a.v. Wet USB 

 

Oproeping Dagvaarding bij de politierechter na 

verzet of mislukte executie 

Als rechtzoekende wordt opgeroepen na verzet of 

mislukte executie van een strafbeschikking bij de 

politierechter wordt gedagvaard en er is voor die 

zaak niet toegevoegd, dan verstrek je direct een 

toevoeging, ongeacht het financieel belang. Je 

verstrekt per afzonderlijke oproeping één toevoeging. 

(…) 

Gijzeling 

Het beleid bij Voor een gijzeling na strafbeschikking 

(S041) is gelijk aan het beleid bij gijzeling in Wet 

Mulderzaken en staat beschreven in werkinstructie 

wordt een aanwijzing/last verstrekt. Reguliere 

aanvragen voor toevoeging wijs je af met tekstcode 

218 (Raad niet bevoegd/Last). Zie Handboek 

Ambtshalve Toevoeging / Aanwijzing [LINK], onder 

paragraaf 4.1.1. 

 

Pilot ‘ZSM’ 

(…) 

De pilots zijn inmiddels afgerond. Alleen in de regio 

Rotterdam wordt na 1 mei 2015 nog volgens de ZSM-

pilot gewerkt. De werkzaamheden van de advocaten 

die in het kader van de pilot over ZSM-afdoening 

adviseren, worden volgens een aparte 

vergoedingsregeling betaald. De advocaat kan 

gebruik maken van een speciaal declaratieformulier, 

te vinden op www.rvr.org onder ‘Formulieren buiten 

Mijn RvR’ [LINK].  

 

3.12 3.13 1-5-2022 

 Z150 

Tenuitvoerleg

ging 

Strafvonnis 

(TUL) 

 

Beleidswijziging n.a.v. Wet USB 

 

Toevoegbeleid 

Algemeen 

Er zijn twee soorten tenuitvoerleggingen: 

 

- overtreding algemene voorwaarden 

- overtreding bijzondere voorwaarden 

Uit de vordering van de OvJ blijkt welke van de twee 

tenuitvoerleggingen van toepassing is. 

 

Aanwijzing/last 

Voor alle zaken met zaakcode Z150 wordt een 

aanwijzing/last verstrekt. Dit betreft onder meer:  

3.08 3.09 1-5-2022 
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- TUL bijzondere voorwaarden; 

- TUL algemene voorwaarden (let op: bereik); 

- Wijziging van de bijzondere voorwaarden. 

Zie Handboek Ambtshalve Toevoeging / Aanwijzing 

[LINK], onder paragraaf 6.7.1 en 6.7.2. 

 

Voor zaken die in aanmerking komen voor 

aanwijzing/last verstrek je geen reguliere toevoeging. 

Aanvragen voor toevoeging wijs je af met tekstcode 

218 (Raad niet bevoegd/Last). 

 

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging) 

Werkzaamheden kunnen onder het bereik van een 

eerder verstrekte toevoeging vallen ( artikel 28 lid 1 

sub b Wrb(opent in nieuw venster)(verwijst naar een 

andere website)en artikel 32 Wrb(opent in nieuw 

venster)(verwijst naar een andere website). Je 

verstrekt in dat geval geen afzonderlijke toevoeging. 

Het beleid is beschreven in de Werkinstructie Bereik. 

In onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden 

van bereik op dit gebied: 

 

Algemeen: hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang, diversiteit 

van procedures. 

Strafzaken: hoofdstuk 4 

Veelheid van zaken bij katvangers: paragraaf 4.1.7 

Overtreding algemene voorwaarden: paragraaf 4.1.9 

 

Voorbeeld bereik 

Hetzelfde rechtsbelang, geen diversiteit van 

procedures 

De tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk 

opgelegde strafmaatregel wordt geëist, als 

rechtzoekende bij verdenking van het plegen van een 

nieuw misdrijf voor de rechter moet komen 

(overtreding algemene voorwaarden). Hier is sprake 

van hetzelfde rechtsbelang. 

 

TUL bijzondere voorwaarden 

Voor de TUL in verband met overtreding van de 

bijzondere voorwaarden  verstrek je een toevoeging. 

 

Een verzoek aan de rechter om wijziging van de 

bijzondere voorwaarden (artikel 14f Sr) kan de 

rechtzoekende zelf indienen. Blijkt uit de aanvraag 

niet direct dat sprake is van feitelijke dan wel 

juridische complexiteit, dan wijs je het verzoek om 

toevoeging af met tekstcode 130 (zelfredzaamheid) . 

Ook als blijkt dat bijvoorbeeld de reclassering of een 

benadeelde partij het niet eens is met het 

wijzigingsverzoek. Je verstrekt wel een toevoeging 

als de OvJ verzoekt om wijziging en rechtzoekende 

zich daartegen wil verweren. 
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Veroordeelde minderjarige,  op basis van een 

last 

Er wordt een last verstrekt aan veroordeelde 

minderjarigen in de situaties die benoemd zijn in 

artikel 491 lid 3 Sv, zoals de ten uitvoerlegging 

sanctie (art. 77ee jo 14i lid 3 Sr). 

 

Dit houdt in dat als voor deze zaken een reguliere 

toevoeging wordt aangevraagd, je de aanvraag 

afwijst met tekstcode 218. Verklaart de kinderrechter 

zich niet bevoegd, dan kun je een toevoeging 

verstrekken als ware het een last tot toevoeging. 

 

Dit geldt ook voor de meerderjarige rechtzoekende 

die ten tijde van het plegen van het strafbare feit 

minderjarig was en de zaak wordt behandeld door de 

kinderrechter. 

 

Voorlopige tenuitvoerlegging artikel 14fa Sr 

6:6:20 Sv 

Zie werkinstructie artikel 23/23a Bvr strafpiket. 

 

LAT 

De rechtsbijstandverlener kan een LAT aanvragen, 

als hij verwacht dat de zaak binnen 3 uur advies kan 

worden behandeld. Je toetst deze aanvraag aan 

dezelfde inhoudelijke criteria als een reguliere 

aanvraag. Wanneer alsnog blijkt dat de zaak niet 

binnen 3 uur advies kan worden behandeld kan de 

rechtsbijstandverlener verzoeken de LAT om te 

zetten naar een reguliere toevoeging. 

Je vraagt niet actief of een rechtsbijstandverlener het 

met een LAT af zou kunnen als er om een reguliere 

toevoeging wordt verzocht. 

 

 Z151 bezwaar 

omzetting 

taakstraf 

 

Beleidswijziging n.a.v. Wet USB 

 

Toevoegbeleid 

 

Aanwijzing/last 

Voor alle zaken met zaakcode Z151 wordt een 

aanwijzing/last verstrekt. Dit betreft onder meer:  

1. bezwaar tegen omzetting van een taakstraf in 

vervangende hechtenis; 

2. verzoek van rechtzoekende tot wijziging van 

een taakstraf; 

3. omzetting door kantonrechter opgelegde 

taakstraf in vervangende jeugddetentie. 

Zie Handboek Ambtshalve Toevoeging / Aanwijzing 

[LINK], onder paragraaf 6.8.1 en 6.8.2. 

 

2.12 2.13 1-5-2022 



Wijzigingenlijst Kenniswijzer per 1 mei 2022  

19 

Versie 2.00  

Voor zaken die in aanmerking komen voor 

aanwijzing/last verstrek je geen reguliere toevoeging. 

Aanvragen voor toevoeging wijs je af met tekstcode 

218 (Raad niet bevoegd/Last).  

 

Algemeen 

Voor bezwaar tegen omzetting van een taakstraf in 

gevangenisstraf verstrek je aan meerderjarigen altijd 

een toevoeging ( artikel 22g Sr). 

 

Een verzoek aan de rechter om wijziging van een 

taakstraf of bijzondere voorwaarden (artikel 14f Sr) 

kan de rechtzoekende zelf indienen. Blijkt uit de 

aanvraag niet direct dat sprake is van feitelijke dan 

wel juridische complexiteit, dan wijs je het verzoek 

om toevoeging af met tekstcode 130 

(zelfredzaamheid). Je verstrekt wel een toevoeging 

als de OvJ verzoekt om wijziging en rechtzoekende 

zich daartegen wil verweren. 

 

Veroordeelde minderjarige, vooralsnog op basis 

van een last 

Vooralsnog wordt in overleg met het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid, anders dan de wijziging in 

artikel 491 Sv, een last verstrekt aan veroordeelde 

minderjarigen in de situaties die benoemd zijn in het 

oude artikel 489 Sv, zoals de omzetting taakstraf 

(art. 77p Sr). 

 

Dit houdt in dat als voor deze zaken een reguliere 

toevoeging wordt aangevraagd, je de aanvraag 

afwijst met tekstcode 218. Verklaart de kinderrechter 

zich niet bevoegd, dan kun je een toevoeging 

verstrekken als ware het een last tot toevoeging. 

 

Dit geldt ook voor de meerderjarige rechtzoekende 

die ten tijde van het plegen van het strafbare feit 

minderjarig was en de zaak wordt behandeld door de 

kinderrechter. 

 

Omzetting door kantonrechter opgelegde 

taakstraf in vervangende jeugddetentie 

Voor bijstand van een advocaat aan een minderjarige 

bij het advies over en het bezwaar tegen de 

omzetting van een door de kantonrechter opgelegde 

taakstraf in vervangende jeugddetentie verstrek je 

een toevoeging (op last / aanwijzing). 

 

LAT 

De rechtsbijstandverlener kan een LAT aanvragen, 

als hij verwacht dat de zaak binnen 3 uur advies kan 

worden behandeld. Je toetst deze aanvraag aan 

dezelfde inhoudelijke criteria als een reguliere 
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aanvraag. Wanneer alsnog blijkt dat de zaak niet 

binnen 3 uur advies kan worden behandeld kan de 

rechtsbijstandverlener verzoeken de LAT om te 

zetten naar een reguliere toevoeging. 

Je vraagt niet actief of een rechtsbijstandverlener het 

met een LAT af zou kunnen als er om een reguliere 

toevoeging wordt verzocht. 

 

Wet- en regelgeving 

Artikel 22g Sr  

Artikel 44 lid 1 Wrb 

 

 Z160 

schadevergoe

ding na 

voorlopige 

hechtenis 

 

Artikelnummer aangepast i.v.m. Wet USB 

 

Toevoegbeleid 

 

Algemeen 

Je verstrekt een toevoeging voor een verzoek tot 

schadevergoeding wegens ten onrechte ondergane 

inverzekeringstelling / voorlopige hechtenis (o.g.v. 

artikel 533 Sv (89 Sv oud) als het financieel belang 

voldoende is. 

 

Verzoek vergoeding proceskosten door 

gewezen verdachte o.g.v. art. 591a 530 Sv 

Voor het verzoek tot vergoeding van de proceskosten 

o.g.v. artikel 530 Sv (591a Sv oud) voeg je alleen 

toe, als er geen toevoeging voor de strafzaak is 

verstrekt en het financieel belang voldoende is. 

(…) 

Wet- en regelgeving 

(…) 

Artikel 4 Brt (voldoende belang) 

Artikel 533 Sv (89 Sv oud)  

Artikel 530 Sv (artikel 591a Sv - oud) 

 

3.07 3.08 1-5-2022 

 Z230 

ontnemingsvo

rdering  

Beleidswijziging n.a.v. Wet USB 

 

Algemeen 

Voor de ontnemingsvordering verstrek je een 

toevoeging naast de strafzaak. 

 

Je vraagt het financieel belang niet op. Aangenomen 

wordt dat dit in al deze zaken meer dan € 500,- 

bedraagt. 

 

Nog geen ontnemingsvordering 

Wanneer er nog geen ontnemingsvordering is, kun je 

een toevoeging verstrekken als er sprake is van 

rechtsbijstand van substantiële aard. Bijv. een 

schikkingsgesprek bij BOOM (Bureau 

Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie). Bij de 

3.06 3.07 1-5-2022 
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aanvullende omschrijving vermeld je bijv. 

“schikkingsgesprek + evt. hoofdzaak”. 

 

Verzoek verminderen of kwijtschelden 

tenuitvoerlegging 

Voor een verzoek vermindering of kwijtschelding van 

de opgelegde ontnemingsvordering ex artikel 577b 

Sv verstrek je geen reguliere toevoeging. De 

aanvraag wijs je af met tekstcode 130 

(zelfredzaamheid). Het gaat om een onbetwiste 

schuld (analoog aan artikel 7 Brt) en rechtzoekende 

kan zelf het verzoek indienen. Je vermeldt in de 

aanvullende omschrijving: verzoek verminderen of 

kwijtschelden ex art. 577b Sv. Hiervoor wordt een 

aanwijzing/last verstrekt. Reguliere aanvragen voor 

toevoeging wijs je af met tekstcode 218 (Raad niet 

bevoegd/Last).  

Zie Handboek Ambtshalve Toevoeging / Aanwijzing 

[LINK], onder paragraaf 6.10. 

 

Betwisting ontnemingsmaatregel 

Rechtzoekende betwist de hoogte van de opgelegde 

ontnemingsmaatregel omdat het werkelijke voordeel 

lager ligt. Voor dit verzoek ( artikel 577b lid 3 Sv) 

aan de rechter om de opgelegde 

ontnemingsmaatregel te verminderen verstrek je 

geen reguliere toevoeging., tenzij er sprake is van 

juridische of feitelijke complexiteit. De advocaat moet 

dit bij de aanvraag altijd duidelijk motiveren.  

Is geen sprake van juridische of feitelijke 

complexiteit, dan wijs je de aanvraag af met 

tekstcode: 130 (zelfredzaamheid).  

Hiervoor wordt een aanwijzing/last verstrekt. 

Reguliere aanvragen voor toevoeging wijs je af met 

tekstcode 218 (Raad niet bevoegd/Last).  

 

Zie Handboek Ambtshalve Toevoeging / Aanwijzing 

[LINK], onder paragraaf 6.10. 

 

Vordering lijfsdwang gijzeling bij 

tenuitvoerlegging 

Bij de tenuitvoerlegging van de ontnemingsvordering 

kan krachtens artikel 577c Sv lijfsdwang gijzeling 

worden toegepast. In dat geval verstrek je een 

nieuwe toevoeging. 

Je vermeldt in de aanvullende omschrijving: verweer 

vordering lijfsdwang ex art. 577c Sv. Hiervoor wordt 

een aanwijzing/last verstrekt. Reguliere aanvragen 

voor toevoeging wijs je af met tekstcode 218 (Raad 

niet bevoegd/Last).  

Zie Handboek Ambtshalve Toevoeging / Aanwijzing 

[LINK], onder paragraaf 6.10. 
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Nog geen ontnemingsvordering 

Wanneer er nog geen ontnemingsvordering is, kun je 

een toevoeging verstrekken als er sprake is van 

rechtsbijstand van substantiële aard. Bijv. een 

schikkingsgesprek bij BOOM (Bureau 

Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie). Bij de 

aanvullende omschrijving vermeld je bijv. 

“schikkingsgesprek + evt. hoofdzaak”. 

 

 

 Z250 overige 

strafzaken 

Beleidswijziging n.a.v. Wet USB 

 

Toevoegbeleid 

 

Algemeen 

Deze code gebruik je bij strafzaken die niet in een 

andere categorie te coderen zijn, zoals: 

 

 Verzoek herziening onherroepelijk vonnis 

 Bijstand getuige 

 Opleggen ISD-maatregel en tTussentijdse 

beoordeling ISD-maatregel (zie Handboek 

Ambtshalve Toevoeging / Aanwijzing) 

 Voorwaardelijke invrijheidstelling (zie 

Handboek Ambtshalve Toevoeging / 

Aanwijzing) 

 Bijstand getuige 

 Internationaal rechtshulpverzoek i.v.m. 

strafzaak: bijstand verhoren bij RC: 

verdachte, getuigen en deskundigen (artikel 

5.1.8 jo 5.1.9 (videoconferentie) jo 181 jo 

187a Sv verzoek OvJ aan RC (zie Handboek 

Ambtshalve Toevoeging/Aanwijzing) 

(…) 

Tussentijdse beoordeling ISD-maatregel 

(…) 

Voor het verzoek en de behandeling van de 

tussentijdse beoordeling verstrek kun je geen 

reguliere toevoeging verstrekken. Je herkent dit soort 

aanvragen aan de omschrijving: tussentijdse 

beoordeling opheffing/voortzetting PIOSD of artikel 

38 Wetboek van strafrecht. De toevoeging verstrek je 

met de omschrijving “tussentijdse beoordeling ISD-

maatregel”. Aanvragen voor reguliere toevoeging wijs 

je af met tekstcode 218 (Raad niet bevoegd/Last). 

 

Zie Handboek Ambtshalve Toevoeging / Aanwijzing 

[LINK], onder paragraaf 6.11.1. 

 

Voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) 

Voor alle zaken die zien op voorwaardelijke 

invrijheidstelling wordt een aanwijzing/last verstrekt. 

Dit betreft onder meer:  

3.11 3.12 1-5-2022 
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- uitstel of achterwege laten v.i.; 

- verlenging proeftijd v.i.; 

- herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling v.i.. 

 

Zie handboek aAmbtshalve tToevoeging / Aanwijzing, 

paragraaf 6.11.2 Voorwaardelijke invrijheidstelling 

(v.i.) . 

 

Aanvragen voor reguliere toevoeging wijs je af met 

tekstcode 218 (Raad niet bevoegd/Last). 

 

Je kunt een toevoeging verstrekken voor het voeren 

van verweer tegen de vordering om uitstel c.q. het 

achterwege laten van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling indien geen aanwijzing wordt 

gegeven. 

 

Herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling 

(v.i.) 

Het besluit tot voorwaardelijke invrijheidstelling kan 

worden herroepen in verband met overtreding van de 

algemene en de bijzondere voorwaarden. 

 

Herroeping v.i. bijzondere voorwaarden 

Voor de herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling 

in verband met overtreding van de bijzondere 

voorwaarden verstrek je een toevoeging. Indien geen 

aanwijzing wordt verstrekt, bijvoorbeeld omdat de 

rechtzoekende met onbekende bestemming (mob) is 

vertrokken, kun je voor een aanvraag met betrekking 

tot de overtreding bijzondere voorwaarden een 

toevoeging verstrekken. 

 

Herroeping v.i. algemene voorwaarden 

Voor de herroeping voorwaardeijke invrijheidstelling 

in verband met overtreding van de algemene 

voorwaarden zie werkinstructie Bereik paragraaf 

4.1.12. 

 

Verlenging proeftijd bij de voorwaardelijke 

invrijheidstelling 

Zie handboek ambtshalve toevoeging, paragraaf 

6.11.2 Voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.). 

(…)  

TBS- en PIJ-zaken 

Lasten met betrekking tot verlenging van TBS- en 

PIJ-zaken codeer je onder Z060 

Terbeschikkingstelling (TBS). 

Zie Handboek Ambtshalve Toevoeging / Aanwijzing 

[LINK], onder paragraaf 6.4. 
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De gedragsbeïnvloedende of 

vrijheidsbeperkende maatregel/ GVM (artikel 

38z ev Sr) 

Zie het Handboek lasten Ambtshalve Toevoeging / 

Aanwijzing [LINK], onder paragraaf 6.11.4. 

(…) 

Voorbeelden bereik 

1. Hetzelfde rechtsbelang, geen diversiteit van 

procedures 

Een verdachte van een misdrijf in een groepszaak 

wordt opgeroepen als getuige in de strafzaak van een 

van de mededaders. Dit betreft hetzelfde 

rechtsbelang als zijn eigen strafzaak. Zie 

werkinstructie Bereik 4.1.6. 

 

2. Hetzelfde rechtsbelang, geen diversiteit van 

procedures 

De voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt 

herroepen, als rechtzoekende bij verdenking van het 

plegen van een nieuw misdrijf voor de rechter moet 

komen (overtreding algemene voorwaarden). Dit 

betreft hetzelfde rechtsbelang als het nieuwe misdrijf. 

 

Wet- en regelgeving 

Artikel 38s 6:6:14 Wetboek van strafrechtvordering 

Artikel 530 Wetboek van strafvordering 

Artikel 44 Wrb (aantekening 1 HT) 

 

 


