Een strafbeschikking of
sepotbeslissing ontvangen?
Zorg ervoor dat u geïnformeerd bent in drie stappen.
Strafbeschikkingen en sepotbeslissingen zijn strafrechtelijke beslissingen van
de overheid. Deze beslissingen kunnen grote gevolgen hebben. Het is belangrijk
dat u goed geïnformeerd bent, zodat u keuzes kunt maken over vervolgstappen.
Zorg er daarom voor dat:
• Stap 1: duidelijk is waar de beslissing over gaat
• Stap 2: wat de gevolgen zijn
• Stap 3: wat u hiertegen kunt doen

Strafbeschikking

Sepotbeslissing

Met een strafbeschikking legt het Openbaar Ministerie
(OM) straffen en maatregelen op, zoals een taakstraf,
een geldboete of het inleveren van bepaalde voorwerpen.

Een sepotbeslissing is een beslissing van het Openbaar
Ministerie (OM), waarin staat dat u niet (verder) wordt
vervolgd.

Lees hier hoe u in drie stappen
geïnformeerd wordt.

Lees hier hoe u in drie stappen
geïnformeerd wordt.

Wat doet de Nationale ombudsman?
De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar informatieverstrekking rondom strafbeschikkingen en sepotbeslissingen.
Burgers begrijpen namelijk niet altijd goed wat er op het spel staat, wanneer zij een strafbeschikking of sepotbeslissing
ontvangen. Dan is het lastig om keuzes over vervolgstappen te maken. Daarom heeft de Nationale ombudsman de overheid
gevraagd om burgers behoorlijk te informeren. Ook helpt de Nationale ombudsman burgers op weg door uit te leggen wat
ze zelf kunnen doen om duidelijkheid te krijgen over hun strafbeschikking of sepotbeslissing.
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Waar gaat het over?

Waar gaat het over?

In een strafbeschikking staat van welk strafbaar feit u
wordt verdacht. Er wordt verwezen naar een wetsartikel.
Ook staat in de strafbeschikking welke straf of maatregel
aan u wordt opgelegd.

In een sepotbeslissing staat waarom het OM u niet langer
(verder) wil vervolgen. Als reden wordt een sepotcode
genoemd.

Begrijpt u niet waar de strafbeschikking precies over
gaat? Neem dan contact op met het Juridisch Loket of
een strafrechtswinkel. Of bel het telefoonnummer dat
in de strafbeschikking staat.

Wilt u weten wat de sepotcode betekent en wat het
verschil is met andere sepotcodes? Neem dan contact
op met het Juridisch Loket of een strafrechtswinkel.
Ook het OM geeft informatie over sepotcodes.

STAP

STAP

2

2

Wat zijn de gevolgen?

Wat zijn de gevolgen?

Strafbeschikkingen en sepotbeslissingen hebben vaak
tot gevolg dat u een strafblad krijgt. Officieel heet een
strafblad een uittreksel Justitiële Documentatie. Wanneer
u een strafblad heeft, kan dat gevolgen hebben voor een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG is een
bewijs van goed gedrag. U vraagt bijvoorbeeld een VOG
aan wanneer u solliciteert of een visum nodig heeft.

Strafbeschikkingen en sepotbeslissingen hebben vaak
tot gevolg dat u een strafblad krijgt. Officieel heet een
strafblad een uittreksel Justitiële Documentatie. Wanneer
u een strafblad heeft, kan dat gevolgen hebben voor een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG is een
bewijs van goed gedrag. U vraagt bijvoorbeeld een VOG
aan wanneer u solliciteert of een visum nodig heeft.

Wilt u informatie over uw strafblad? Neem dan contact
op met de Justitiële Informatiedienst (Justid). Ook het
Juridisch Loket of een strafrechtswinkel geven algemene
informatie over het strafblad. Wilt u informatie over een
VOG? Neem dan contact op met screeningsautoriteit Justis.

Wilt u informatie over uw strafblad? Neem dan contact
op met de Justitiële Informatiedienst (Justid). Ook het
Juridisch Loket of een strafrechtswinkel geven algemene
informatie over het strafblad. Wilt u informatie over een
VOG? Neem dan contact op met screeningsautoriteit Justis.
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Wat kan ik er tegen doen?

Wat kan ik er tegen doen?

Wanneer u niet akkoord bent met de strafbeschikking,
laat dat dan binnen 14 dagen aan het OM weten.
Dit wordt ook wel het instellen van verzet genoemd.
Stel verzet in per brief of ga langs bij het arrondissementsparket. Na uw verzet kijkt het OM opnieuw naar uw zaak.
Het OM kan besluiten om de strafzaak in te trekken
of de strafbeschikking te wijzigen. De rechter kijkt naar
uw strafzaak, wanneer het OM u geen gelijk geeft.
Op een zitting kunt u dan uw verhaal doen.

Wanneer u het niet eens bent met de sepotcode in
de sepotbeslissing, dan kunt u het OM vragen om de
sepotcode te wijzigen. Hiervoor kunt u een brief sturen
naar de (hoofd)officier van justitie. Wanneer het OM
weigert om de sepotcode te wijzigen, dan hebt u
het recht om hierover een klacht in te dienen bij de
Nationale ombudsman.

Moet u een geldboete betalen? Dan is het belangrijk dat
u deze niet betaalt als u verzet instelt. Bij betaling vervalt
uw recht op verzet.
Wilt u informatie over het instellen van verzet?
Neem dan contact op met het Juridisch Loket of een
strafrechtswinkel. Ook het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het OM geven hierover informatie.

Juridisch Loket www.juridischloket.nl
OM www.om.nl
CJIB www.cjib.nl
Justis www.justis.nl/producten/vog
Justid www.justid.nl
Nationale ombudsman www.nationaleombudsman.nl

