Aanhouding Schiphol - verdenking overtreding Opiumwet
Informatie over uw strafzaak
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Aanhouding en inverzekeringstelling
U bent onlangs aangehouden op Schiphol op verdenking van overtreding van de Opiumwet.
Kort daarop bent u in verzekering gesteld. Hierbij werd u kort verhoord door de hulpofficier
van justitie. Er werd u verteld dat u nog 3 dagen langer in het detentiecentrum moest blijven.
Van de inverzekeringstelling is een kopie gestuurd naar de piketadvocaat. Dat ben ik. Ik heb
onmiddellijk na dit bericht een afspraak gemaakt om u te bezoeken. Ik heb met u kennis
gemaakt en u deze folder gegeven, zodat u later nog eens kunt nakijken wat wij hebben
besproken. U kreeg van mij ook een opdrachtbevestiging waarin u voor mij koos als ‘gekozen
raadsman’. Ik verzocht u een machtigingsformulier te ondertekenen waardoor ik, ook al heeft
u allang dit land verlaten, uw belangen kan vertegenwoordigen als ‘bepaaldelijk gekozen
raadsman’. Dit houdt in dat ik u later nog kan helpen als u bijvoorbeeld schadevergoeding eist
wegens onrechtmatige hechtenis, indien u teruggaaf wenst van tijdelijk in beslaggenomen
goederen, voor het instellen van hoger beroep en vooral dat ik u kan verdedigen bij uw
eventuele verblijf in het buitenland etc.
Vliegverbod
U ontving bij uw aanhouding een brief, waarin staat dat u door uw aanhouding 3 jaar niet
meer mag vliegen met luchtvaartmaatschappijen die vluchten onderhouden met de
Nederlandse Antillen of Suriname. Dit verbod gaat in op de dag dat u werd aangehouden en
eindigt 3 jaar later. Als u niet wordt vervolgd, of u wordt vrijgesproken kan ik dit vliegverbod
laten vernietigen. Als u terecht het verbod kreeg, kan ik tussentijds hulp bieden om bij
ernstige ziekte of overlijden van familieleden toch te mogen vliegen.
Verhoor
Hoogstwaarschijnlijk bent u al, of wordt u na ons gesprek verhoord door de politie. Meestal
zijn dit twee ambtenaren in burger, die met u gaan praten over wat er is gebeurd. U bent niet
verplicht om antwoord te geven op de vragen die zij u stellen, dit mag wel. Van uw verklaring
wordt een samenvatting uitgetypt. Let op dat u goed controleert of dat wat zij hebben
opgeschreven echt overeenkomt met uw verhaal!
Als u geen Nederlander bent, vraagt de politie of zij uw ambassade van uw aanhouding in
kennis moeten stellen. Als u heeft bekend, adviseer ik u uw ambassade hier niet van op de
hoogte te stellen. U kunt dan later misschien problemen krijgen in uw eigen land. Overigens
kan de ambassade niet echt veel voor u betekenen, deze bemoeit zich niet met uw strafzaak.
Voorgeleiding rechter-commissaris
U wordt ná de inverzekeringstelling binnen 3 dagen en 15 uur naar het kantoor (kabinet) van
de rechter-commissaris gebracht (voorgeleid). In deze kamer wordt u nogmaals verhoord
door de rechter-commissaris. U bent wederom niet verplicht om op vragen van deze rechter te
antwoorden, u mag dit uiteraard wel.
Deze rechter wordt geassisteerd door een griffier, die alles opschrijft. Bij deze bijeenkomst
ben ik, of is één van mijn kantoorgenoten namens mij, aanwezig. Nadat u een verklaring heeft
afgelegd, krijg ik het woord. Namens u vertel ik of uw arrestatie terecht was en wat uw
juridisch standpunt is.
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De rechter-commissaris spreekt met u op verzoek van de officier van justitie. De officier van
justitie verzoekt deze rechter om u na de inverzekeringstelling aansluitend 14 dagen langer
vast te houden. Dit heet in bewaring stellen. De inbewaringstelling duurt maximaal 14 dagen.
Deze rechter beoordeelt niet of u schuldig of onschuldig bent. Deze rechter bepaalt ook niet
uw straf. Deze rechter moet u volgens de wet langer vasthouden, als er op dat moment
voldoende verdenking bestaat dat u bijvoorbeeld wist of had kunnen weten dat u mogelijk
drugs bij u had.
Als de rechter heeft besloten dat u in bewaring wordt gesteld, brengt de politie u terug naar
uw cel. U krijgt in principe de mogelijkheid om daarna uw familie te bellen. Vraag of u een
telefoonkaart (ter waarde van € 5,-) krijgt of dat men u helpt collect-call te bellen (kan niet
naar mobiele nummers!).
Als u de telefoonnummers niet uit uw hoofd weet, vraagt u aan de bewaarder of u deze mag
opzoeken in uw mobiele telefoon. Als uw telefoonbatterij leeg is hebben ze een doos vol
opladers voor ongeveer alle merken.
Tenzij u door de officier van justitie of de rechter beperkingen opgelegd krijgt, mag u nu ook
bezoek ontvangen.
Raadkamer / gevangenhouding (bij meer dan 1500 gram of bij noodzaak NFI-rapportage)
Voordat de 14 dagentermijn van de
inbewaringstelling verloopt, vraagt de
officier van justitie aan de raadkamer
uw gevangenhouding.
In een rechtszaal op Schiphol (op de
1e of 2e woensdag na de
voorgeleiding bij de rechtercommissaris) ziet u 3 rechters (zie
afbeelding). Links daarvan (haaks op
de tafel) zit de officier van justitie en
rechts zit de griffier. U zit in het
midden (eventueel met een tolk) en
rechts, schuin achter u zit ik, of één
van mijn kantoorgenoten, in toga.
De rechter controleert uw naam, vertelt dat u niet tot antwoorden bent verplicht en zegt dan
dat tijdens deze zitting geluisterd wordt naar uw advocaat, uzelf en de officier van justitie.
Deze 3 rechters beslissen alléén of u maximaal 90 dagen tot aan het echte proces vast moet
blijven zitten in een huis van bewaring. Tijdens deze zitting wordt niet gesproken over schuld
of straf. Dit duurt ongeveer 10 minuten en de uitslag krijgt u de volgende dag schriftelijk.
Voordat de rechters gaan nadenken over de vraag of en hoe lang u op uw proces moet
wachten, vraag ik of uw zaak zo snel mogelijk kan worden behandeld. Ik probeer dan een
datum te laten vaststellen waarop u zult terechtstaan.
Als u voor uw aanhouding officieel in Nederland woonde, vraag ik om rapportage van de
reclassering (maatschappelijk werk van justitie). Zo’n rapport kan ervoor zorgen dat u
misschien op de echte zitting lager of anders wordt bestraft (bijvoorbeeld een werkstraf).
Als er drugs zijn aangetroffen moet u er vanuit gaan dat tot aan de echte zitting blijft
vastzitten, tenzij:
U niet officieel in Nederland woont;
U eerder bent veroordeeld wegens drugssmokkel, ook al woont u wel in Nederland;
U geen vast officieel adres hebt in Nederland, waar u tijdelijk kan verblijven.
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Zelfs als u familie in Nederland hebt waar u tijdelijk zou kunnen verblijven, blijft u vastzitten,
omdat u daar voor uw aanhouding niet officieel was ingeschreven als inwoner.
De raadkamer kan beslissen dat u tot de echte zitting naar huis mag, als de reclassering een
positief rapport hierover afgeeft. De reclassering kan positief rapporteren over de tijdelijke
schorsing van de voorlopige hechtenis, als u: officieel in Nederland woont, u de Nederlandse
nationaliteit hebt, u geen strafblad hebt en bijvoorbeeld wel een gezin en werk en u tot 1 kilo
cocaïne bij u had. Het opmaken van zo’n rapport kost wel al snel 6 weken!
Fouillering
Uw persoonlijke spullen zoals kleingeld, sieraden, huissleutels, bankpasjes enzovoorts,
worden in uw bijzijn in een fouilleringszak gestopt. Van alles wat erin wordt gestopt wordt op
de zak een lijstje gemaakt. Als u in een huis van bewaring komt, krijgt u een deel van de
spullen weer terug. De rest wordt in de zak in een kluis bewaard, tot u vrij wordt gelaten. Let
u goed op of de spullen in de zak genoemd staan op het lijstje op de zak, vóór u tekent. U
krijgt een strookje dat wordt afgescheurd van de zak, dit moet u goed bewaren. Als u iets
kwijt bent, meldt het dan meteen tegen de politie en ook tegen mij!
Let op dat als u van Schiphol vertrekt ook uw koffer en uw fouilleringszak meereizen! Als u
op Schiphol merkt dat dit niet goed gaat: vraag naar de ‘badmeester’. Een vreemde naam voor
een justitiemedewerker, maar hij zal hier wel werk van maken. Als u toch nog iets mist, maak
hier dan een lijstje van en stuur die meteen naar mij toe, dan zal ik er werk van maken. Hoe
langer u wacht, hoe moeilijker het wordt om uw spullen terug te vinden.
Beslag
Bepaalde spullen krijgt u niet terug. Deze worden in beslag genomen. Van alles wat er in
beslag wordt genomen, wordt aantekening gemaakt op een beslaglijst. Let op dat deze lijst
klopt vóór u tekent! De rechter zal op de echte zitting bepalen of u die spullen terugkrijgt.
Meestal worden in beslag genomen: paspoort(en), ticket(s), instapkaart(en), mobiele
telefoon(s), notities met (voor justitie) belangrijke gegevens en papiergeld. De officier van
justitie en ik geven tijdens de zitting onze mening over het wel of niet teruggeven van deze
spullen.
De volgende spullen kunt u terugkrijgen vlak voordat u wordt vrijgelaten of Nederland weer
verlaat, als deze aan de bepaalde voorwaarden voldoen:
Uw paspoort krijgt u altijd terug, mits deze echt en onbeschadigd is;
Uw mobiele telefoon krijgt u in principe terug, mits deze uw eigendom is en u deze
niet hebt gebruikt om met ‘de organisator’ te bellen;
Het geld krijgt u in principe terug, mits u kunt aantonen dat dit niets van doen heeft
met het misdrijf waarvan u wordt verdacht.
De rest van de spullen krijgt u in de regel niet terug van de rechtbank maar wordt vernietigd.
U leest het goed: uw paspoort krijgt u gegarandeerd terug, maar wat betreft de andere spullen
is er veelal een probleem.
Op Schiphol worden zoveel mensen aangehouden, waardoor de teruggaaf van de andere
spullen veelal lang duurt. Soms bent u al weer thuis eer de politie toekomt aan verwerking van
de teruggaaf van uw spullen. Ons kantoor doet er alles aan om deze wachtlijst te laten
verdwijnen.
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Wachten op de snelzitting
Laat u het onze secretaresse weten als u tussendoor verhuist naar een ander huis van
bewaring. Wij krijgen namelijk geen verhuisbericht (en uw familie ook niet)!
U krijgt tijdens de raadkamerzitting, of bij de rechter-commissaris per dagvaarding, te horen
wanneer u moet voorkomen. In deze periode rondt justitie het onderzoek in uw zaak af. Het
gerechtelijk laboratorium onderzoekt monsters van de in beslaggenomen drugs. Drugs
verwerkt in bijvoorbeeld vloeistoffen of kleding kosten veel tijd om te onderzoeken en dat
verlaat de datum waarop u moet terechtstaan. Als u met andere verdachten bent aangehouden
worden er soms nog aparte (getuigen)verhoren gehouden.
Ik bezoek u in deze periode regelmatig om met u de strategie van de verdediging te
bespreken. Ook zal ik u voorbereiden op de zitting waarin wordt bepaald of u schuldig of
onschuldig bent. Door middel van een plattegrond leg ik uit hoe de zitting zal verlopen. Ik
vertel u precies wat de rechter(s) en de officier van justitie gaan zeggen of mogelijk vragen.
Het blijft voor allen een spannende bijeenkomst, maar u bent op de zitting helemaal
voorbereid op dat wat gaat komen. En dat is tenslotte wat u wilt: weten waar u aan toe bent.
Familie
Alle benodigde adressen, telefoonnummers en routebeschrijvingen vindt uw familie en
vrienden op de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen: www.dji.nl. Voor een
routebeschrijving naar de rechtbank kunnen zij www.rechtspraak.nl raadplegen.
Mocht men naar de zitting willen komen, adviseer hen dan op tijd te komen en rekening te
houden met de dagelijkse verkeersdrukte rondom de luchthaven.
Achterin de folder is reisadvies te vinden voor openbaar vervoer naar de rechtbank op
Schiphol.
De Klerk & Rozemeijer Advocaten
Al ruim 20 jaar is ons kantoor gespecialiseerd in uw strafzaak. Onafhankelijk en deskundig
staan wij u bij met één doel: u zo snel mogelijk naar huis krijgen. De Nederlandse Staat staat
in voor onze vergoeding en stelt, behalve kwaliteitseisen, niets daartegenover. Wij hebben
geen binding met wie dan ook. Uw belang staat altijd voorop. Ons kantoor heeft een
vlekkeloze en vertrouwenwekkende reputatie, o.a. op de Rechtbank Schiphol, en beschikt
over de juiste contacten met politie en justitie om uw zaak snel en goed af te wikkelen.
De zitting
Een dag of 14 voor de zitting ontvangt u de dagvaarding. Daarin staat waarom, wanneer en
waar u terecht moet staan voor de rechtbank.
U kunt voor twee verschillende instanties terecht staan, namelijk de politierechter (1 rechter)
of de meervoudige strafkamer (3 rechters).
Tot een gewicht van ongeveer 1,5 kilo cocaïne staat u terecht voor de politierechter. Deze
alleensprekende rechter mag u maximaal 1 jaar gevangenisstraf opleggen.
Meestal staat u voor de meervoudige strafkamer terecht als er meer dan 1,5 kilo cocaïne bij u
werd aangetroffen.
Een uitzondering hierop kan worden gemaakt bij afwijkende zaken waarin bijvoorbeeld:
meerdere verdachten in één zaak zijn aangehouden, u wordt gekwalificeerd als organisator of
‘afhaler’, er een ander soort drugs is aangetroffen(zoals heroïne, XTC, cannabis of wiet), u
wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie (staat apart op de
dagvaarding) of als u al eerder werd veroordeeld voor overtreding van de Opiumwet.
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De straffen van de meervoudige strafkamer beginnen niet automatisch bij 1 jaar, maar lopen
op naarmate u meer cocaïne bij u had.
Zie hiervoor ook de tabel op de laatste pagina.
De zitting duurt meestal tussen de 20 en 45 minuten. Als u niet of niet voldoende Nederlands
spreekt, wordt er een tolk verzorgd.
De zitting verloopt als volgt:
Uw identiteit wordt gecontroleerd;
De officier van justitie draagt de zaak voor;
De rechter neemt met u de feiten en uw persoonlijke omstandigheden door;
De officier van justitie krijgt de gelegenheid om een straf tegen u te eisen;
Ik bepleit uw zaak;
U krijgt het laatste woord;
De rechter gaat nadenken over de uitspraak.
De zitting is openbaar, dit betekent dat iedereen van 16 jaar of ouder mag komen kijken en
luisteren.
Uw vervoer naar de rechtszaal wordt verzorgd. Hoe verder u van Schiphol vastzit, des te later
de zitting begint.
De uitspraak
De politierechter doet direct uitspraak. De meervoudige strafkamer doet altijd 14 dagen na de
zitting uitspraak. Ik adviseer u niet speciaal terug te komen voor deze laatstgenoemde
uitspraak. U zit dan waarschijnlijk de hele dag in een busje ‘op transport’ voor een uitspraak
die slechts een minuut of 5 duurt, waarbij u en ik niets mogen zeggen. Als u niet komt vindt
de rechter dat helemaal niet erg, integendeel, het wegblijven heeft geen enkele invloed op de
uitspraak. Ik informeer ’s middags naar de uitspraak en stuur u een brief met daarin het
resultaat.
Bent u veroordeeld tot een gevangenisstraf, dan bereken ik wanneer u ongeveer naar huis
mag. Als ik van de rechtbank een kopie van het vonnis heb ontvangen, stuur ik u een
(onvertaalde) kopie toe. De BSD-afdeling in uw inrichting wacht met het vaststellen van de
datum van vrijlating, tot zij zelf van de rechtbank een vonnis hebben ontvangen.
Strafonderbreking
Als u geen rechtmatig verblijf heeft in Nederland (u heeft geen verblijfsvergunning of bent
niet in afwachting daarvan) kan u strafonderbreking voor onbepaalde tijd worden verleend.
Dit betekent dat u niet de gehele straf hoeft uit te zitten, maar vervroegd kan worden
vrijgelaten. De voorwaarde die hieraan verbonden is, is dat u Nederland verlaat en in de
toekomst niet naar Nederland terugkeert. Indien u deze voorwaarde overtreedt en toch weer
naar Nederland komt, zal u opnieuw worden opgepakt en de straf weer worden hervat.
Indien u een straf is opgelegd van niet meer dan drie jaar, komt u in aanmerking voor
strafonderbreking indien u de helft van de straf heeft uitgezeten.
Indien u een straf is opgelegd van meer dan drie jaar, komt u in aanmerking voor
strafonderbreking indien u twee derde van de straf heeft uitgezeten.
Naar huis
Als u Nederlander bent, dan wordt u aan het einde van uw straf vrijgelaten. Dit betekent
letterlijk dat de deur voor u opengaat en u met uw spullen de inrichting verlaat. Als u dus op
de Antillen woont, betekent dit dat u zelf uw reis terug moet regelen.
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Als u geen Nederlander bent, komt u wellicht in aanmerking voor het strafonderbreking
beleid en hoeft u maar de helft van de straf uit te zitten.
Als u uw straf hebt uitgezeten, reist u terug naar Schiphol en vanuit het Justitieel Complex
Schiphol regelt de Dienst Terugkeer & Vertrek uw terugreis. U gaat dan in principe terug naar
uw eigen land. Als u met een geldige verblijfsvergunning in Europa woont, dient u dit aan te
tonen door middel van bewijzen (huurcontract, arbeidsovereenkomst etc.). Vraag dus zelf
meteen na uw aanhouding om deze bewijzen in uw Europese woonplaats aan de autoriteiten
aldaar of aan familie of vrienden.
Persona Non Grata
Als niet ingezetene van Nederland ontvangt u meestal na de uitspraak ook een brief van het
Ministerie van Justitie of de vreemdelingenpolitie. In deze brief staat dat u door uw
veroordeling een bepaalde tijd niet in de Europese Unie (Schengengebied) mag komen.
Hiertegen kan bezwaar worden gemaakt. Wilt u deze brief dan direct na ontvangst naar ons
laten faxen/opsturen. Ik zal dan een procedure starten om uw ‘ongewenstverklaring’ aan te
vechten.
Vragen
Mocht u nog vragen hebben: bel, mail of schrijf! Alle gegevens staan op het visitekaartje.
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Art. 2 onder A Opiumwet
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