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Achtergrond 

Met de invoering van de Wet OM afdoening 07-07-2006 
kent het Wetboek van Strafvordering (Sv) een regeling die 
het mogelijk maakt dat de officier van justitie alle overtre-
dingen en misdrijven waarop niet meer dan zes jaar 
gevangenisstraf staat, zelf bestraft door het uitvaardigen 
van een strafbeschikking (artt. 257a – 257h Sv). Voor jeugd 
gelden daarnaast de bepalingen: artt. 491, 491a, 494, 494a, 
494b Sv en art. 77f Sr.

Voor meerderjarigen wordt deze regeling toegepast sinds
1 februari 2008. Voor jeugdige verdachten zal de regeling in 
maart 2022 in gebruik genomen worden.

De OM-strafbeschikking komt daarmee in plaats van de 
huidige transactie. 

Wat haar rechtskarakter betreft komt de 
OM-strafbeschikking overeen met een rechterlijke 
veroordeling.  

De beschikking wordt opgelegd; de verdachte moet zelf 
bezwaar (verzet) aantekenen als hij het er niet mee eens is. 
Dit is anders dan bij de transactie waarbij het uitgangspunt 
is dat de verdachte instemt met de voorwaarden ter 
voorkoming van vervolging. Als hij dat niet wil gaat het OM 
over tot dagvaarden. 
Van elke strafbeschikking komt, net als bij de transactie, 
een aantekening in het justitiële documentatieregister te 
staan.

Doel 

De wetgever heeft met deze regeling een lichte (niet-straf-
rechterlijke) procedure – geïntroduceerd met het doel de 
strafrechter te ontlasten.

Uitgangspunten (minderjarigen)

In de Aanwijzing OM-Strafbeschikking1 is bepaald dat 
wanneer het wettelijk mogelijk is en de strafzaak zich 
ervoor leent, de zaak in beginsel wordt afgedaan met een 
strafbeschikking. 
Voorop staat dat een strafbeschikking slechts kan worden 
opgelegd als er een schuldvaststelling aan vooraf is gegaan.
Bij de toepassing van de OM-Strafbeschikking voor 
jeugdigen wordt aangesloten bij het pedagogische karakter 
van het jeugdstrafrecht. Uitgangspunt daarbij is het zoveel 
mogelijk inzetten van interventies die gericht zijn op een 
positieve gedragsbeïnvloeding van de jeugdige en voorko-
ming van recidive.2

1 https://www.om.nl/onderwerpen/beleidsregels/aanwijzingen/executie/
aanwijzing-om-strafbeschikking-2021a002

2 Richtlijn en kader voor Strafvordering Jeugdigen.. Richtlijn en kader voor 
strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt (2021R001) | Beleid 
en Straffen | Openbaar Ministerie (om.nl)
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Proces minderjarigen

De officier van justitie roept de verdachte en zijn ouders of 
voogd op om gehoord te worden (art. 491 lid 2 Sv).

 - In art. 491 lid 2 Sv is bepaald dat de (jeugdige) verdachte 
aanspraak heeft op gefinancierde rechtsbijstand als de 
officier van justitie voornemens is om een strafbeschik-
king in de vorm een taakstraf van meer dan 32 uren op te 
leggen dan wel betalingsverplichtingen uit hoofde van een 
geldboete en schadevergoedingsmaatregel, die afzonder-
lijk of gezamenlijk meer belopen dan € 200,-.

 - NB In de praktijk zal bij de strafbeschikking – net als voorheen bij 
de transactie – steeds worden uitgegaan van het toevoegen van 
een advocaat als de voorgenomen taakstraf meer dan 20 uren    
en/of een geldboete van meer dan € 115,- is.3 

 - De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft een 
wettelijke taak tot advisering indien een minderjarige 
wordt vervolgd. Indien de officier van justitie bij wijze van 
strafbeschikking vervolgt, wint hij inlichtingen in bij de 
RvdK. Als de RvdK onderzoek doet, wordt een rapport 
opgemaakt. Daarin staat informatie over de persoonlijk-
heid en de levensomstandigheden van de minderjarige 
verdachte en een advies over de uit pedagogisch oogpunt 
gewenste afdoening.

 - In de strafbeschikking wordt opgenomen op welke wijze 
rekening is gehouden met het advies van de RvdK bij het 
opleggen van de straf (artt. 494 en 494b Sv).

 - Tijdens het horen gaat de officier van justitie in gesprek 
met de minderjarige verdachte, zijn ouders of voogd en de 
advocaat over de verdenking van het strafbare feit, de 
persoonlijke omstandigheden van de verdachte, het 
advies van de RvdK en de vordering van de benadeelde 
partij. Op basis van de informatie die tijdens het horen 
naar voren komt doet de officier van justitie een straf-
voornemen, waarbij de vraag centraal staat of de minder-
jarige verdachte daaraan kan voldoen en of hij daaraan wil 
voldoen. 

 - Als dat het geval is legt de officier van justitie de strafbe-
schikking op. Die kan bestaan uit de volgende elementen4:

3 Er is een wetswijziging in voorbereiding genomen teneinde de grens voor 
toekenning van rechtsbijstand in artikel 491, lid 2 te bepalen op ‘meer dan 20 uur 
taakstraf/115 euro’, in aansluiting bij de praktijk.

4 Zie voor concrete invulling de Aanwijzing en Richtlijn (voetnoot 2 en 3) 

Straffen en maatregelen 
 - Taakstraf (werkstraf en/of leerstraf) tot maximaal 60 uren 

(art. 77f lid 2 Sr), uit te voeren binnen een termijn van 9 
maanden. Deze termijn kan niet verlengd worden (art. 
6:3:8 Sv) 

 - Geldboete van maximaal € 300,- 5

 -  Ontzegging van de rijbevoegdheid voor maximaal zes 
maanden 

 - De verplichting tot betaling aan de staat van een som 
geld ten behoeve van het slachtoffer 
(schadevergoedingsmaatregel)

 
Een gedragsaanwijzing

 - In afwijking van art. 257a lid 3 onder e Sv kan op grond van 
art. 77f lid 1 Sr een gedragsaanwijzing in de vorm van 
jeugdreclasseringstoezicht opgelegd worden, uitgevoerd 
door de gecertificeerde instelling of een gedragsaanwij-
zing in de vorm van volwassenreclasseringstoezicht 
uitgevoerd door een volwassen reclasseringsinstelling (als 
de jeugdige ten tijde van het begaan van het strafbare feit 
16 of 17 jaar is). 
De duur hiervan is ten hoogste zes maanden.6

Verzet

 - De officier van justitie geeft informatie over de mogelijk-
heid om in verzet te gaan. Verzet tegen de strafbeschik-
king kan ingesteld worden binnen veertien dagen nadat 
de strafbeschikking in persoon is uitgereikt of nadat zich 
een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit blijkt dat de 
bestrafte bekend is met de strafbeschikking (art. 257e lid 1 
Sv).

 - Naar aanleiding van het verzet vindt een herbeoordeling 
van de zaak plaats. 

 - Op grond van art. 257f lid 1 Sv is de officier van justitie 
verplicht de zaak voor de rechter te brengen en de 
bestrafte en de advocaat daarvoor op te roepen, tenzij hij 
besluit de strafbeschikking in te trekken, te wijzigen met 

5 In de praktijk wordt deze zelden opgelegd, zie overwegingen hierover in de Richtlijn 
(voetnoot 2)

6 Dit betekent dat de persoonlijkheid en levensomstandigheden voldoende 
aanknopingspunten dienen te bieden voor het kunnen profiteren van een 
begeleidingstermijn van 6 maanden door de jeugdreclassering. Dit vraagt alertheid 
op ZSM; op grond van de beschikbare informatie zal het OM in afstemming met de 
ketenpartners beoordelen of de OM strafbeschikking een passende afdoening is.
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Aan de inhoud van deze factsheet kunt u geen rechten ontlenen.

instemming van de bestrafte of de bestrafte het verzet 
intrekt.

 
 - Als de bestrafte wordt opgeroepen voor een terechtzit-

ting, wordt de zaak behandeld als een gewone strafzaak.
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