
 

 

 

 

KADER DIENSTVERLENING 
 
Zittingen 
In beginsel nemen we enkel zittingen aan die plaatsvinden op de locaties van de Rechtbanken 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Midden-Nederland en Noord-Holland.  
https://www.rechtspraak.nl/Organisatieen-contact/Organisatie/Rechtbanken  
 
Buiten dit gebied doen wij in beginsel geen zittingen. 
 
Bovengrens  
De bovengrens wordt gevormd door de beperkte bevoegdheid om cliënten te vertegenwoordigen. 
Voor deze zaken dient u een advocaat te raadplegen. Dit kan eventueel op basis van toevoeging. 
Tijdens ons inloopspreekuur is altijd een advocaat die is gespecialiseerd op het gebied van het 
strafrecht aanwezig die u kan adviseren een voorzien van informatie. Als gemachtigden zijn wij niet 
bevoegd (en niet gekwalificeerd) in de volgende gevallen: 

● verdenking misdrijf 
● Strafbeschikking misdrijven 
● TOM-zittingen 
● klaagschriften 
● klaagschrift inbeslagneming 
● vordering gijzeling 
● ongewenstverklaring 
● Uitnodiging politieverhoor (misdrijf) 

 
In de navolgende gevallen zijn wij niet bevoegd en wordt er ook geen toevoeging voor advocaten 
verleend. U kunt overleggen met een advocaat die aanwezig is op ons spreekuur of u de 
dienstverlening toch voort zou willen zetten. 
Het gaat om de volgende gevallen: 

● Hoger beroep bij overtredingen 
● Strafbeschikking misdrijven (boete boven € 2000) 
● Klaagschrift inbeslagname 

 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatieen-contact/Organisatie/Rechtbanken


 

 

 

 

Zijgrens (doorsturen naar andere instantie) 
Door het vaststellen van een zijgrens blijft het specialistisch karakter van de Strafrechtswinkel 
gewaarborgd. Door specialisatie kan de Strafrechtswinkel hoogwaardige dienstverlening realiseren. 
Alleen het strafrecht en het punitieve bestuursrecht vallen binnen het kader van de 
Strafrechtswinkel. De volgende soort zaken vallen in elk geval buiten het kader van de 
Strafrechtswinkel: 

● Geschillen tussen privaten 
● Schuldhulpverlening (anders dan het aanvragen van een betalingsregeling voor sancties) 
● Arbeidszaken 
● Belastingzaken  
● Vreemdelingenzaken  

 
Ondergrens 
Het karakter van de Strafrechtswinkel staat geen ondergrens aan de dienstverlening toe. Geen zaak is 
te klein. 
 
Meest voorkomende zaken 
De volgende zaken vallen in elk geval binnen de bevoegdheid en het kader van de Strafrechtswinkel: 
● transactievoorstellen 
● Wet Mulder-beschikkingen 
● Strafbeschikking voor overtredingen (tot € 2000) 
● bestuurlijke boetes, dwangsommen, bestuursdwang (tot € 25000) 
● CJIB-betalingsregelingen, toegepaste dwangmiddelen 
● RDW-zaken 
● CBR-beschikkingen (EMA, EMG, onderzoek rijgeschiktheid, invordering rijbewijs) 
● VOG 
● vorderingen benadeelde partij (tenzij civielrechtelijk te complex) 
● hulp bij aangifte 
 
Zaken die wij wel behandelen: 

• Wet Mulder beschikkingen: administratief beroep bij de officier van justitie, beroep bij 
kantonrechter en hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (schriftelijke 
procedure). 



 

 

 

 

 
• Strafbeschikkingen, mits deze zijn opgelegd voor een overtreding. 

 
• Dagvaardingen om te verschijnen voor de strafkantonrechter, mits dit gaat om een 

overtreding. 
 

• Gemeente: last onder dwangsom, bestuursdwang, bestuurlijke boete. 
 

• RDW 
 

• CBR: bezwaar maken tegen de oplegging van onderzoeken (medisch, alcohol of drugs) en 
tegen de oplegging van cursussen (EMA, LEMA). Ook bieden we hulp bij het treffen van 
een betalingsregeling voor de opleggings-, cursus- en opleggingskosten.  
 

• Hulp bij het doen van aangifte. 
 

• Politieklachten. 
 

• Art. 12 Sv 
 

• CJIB: hulp bij het treffen van een betalingsregeling. 
 
Dit kader is allesbehalve uitputtend. Er zullen uiteraard gevallen voordoen die niet in 
dit kader zijn genoemd, voor vragen kunt u contact met Stichting Strafrechtswinkel Amsterdam 
opnemen: info@strafrechtswinkelamsterdam.nl  

mailto:info@strafrechtswinkelamsterdam.nl

