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ADVOCAAT BELICHT TRAJECT

EEN ERNSTIG ONGEVAL. 
EN DAN?

Jan slaat met zijn trekker-oplegger-

combinatie rechtsaf op een rotonde. Hij 

mindert vaart, kijkt goed in zijn spiegels en 

ruiten. Hij ziet niets en rijdt zachtjes door.  

Op het moment dat hij bijna rechtsaf is 

geslagen, voelt hij dat hij iets raakt. Het blijkt 

een fietser te zijn. Het slachtoffer valt en 

overlijdt ter plaatse. Jan stapt uit en ziet dat 

het helemaal mis is. Hij raakt in shock. De 

verkeerspolitie komt ter plaatse en Jan wordt 

Na een verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel of dodelijke 
afloop volgt vrijwel altijd een strafrechtelijk onderzoek, waarbij de 
chauffeur in kwestie als verdachte wordt aangemerkt. Welk traject 

volgt er en wat kan een werkgever doen voor zijn werknemer?

JURIDISCH
Door

in beslag genomen. De politie wil uitzoeken of 

hij wellicht afgeleid was door telefoongebruik 

en of hij alcohol heeft genuttigd. Ook 

wordt het voertuig in beslag genomen voor 

onderzoek. Jan mag niemand meer bellen, 

maar wel een voorkeursadvocaat opgeven. 

Hij is nog nooit met politie of justitie in 

aanraking geweest en weet niet wat hem 

overkomt. Hij heeft niets te verbergen. Heeft 

hij dan rechtsbijstand van een advocaat 

nodig?

GESPECIALISEERD ADVOCAAT 
Jan heeft voorafgaand aan en 

tijdens zijn eerste verhoor recht op 

rechtsbijstand van een advocaat. Als hij 

geen voorkeursadvocaat opgeeft maar 

als verdachte aangemerkt ter zake van  

artikel 6 Wegenverkeerswet 1994. Dat wil 

zeggen dat hij ervan wordt verdacht dat een 

aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft 

plaatsgevonden, waarbij een ander wordt 

gedood. Het gaat bij ‘schuld’ ten minste om 

aanmerkelijke verwijtbare onvoorzichtigheid. 

Jan wordt door de verkeerspolitie 

aangehouden en meegenomen naar het 

politiebureau voor verhoor. Zijn telefoon wordt 
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toch rechtsbijstand wenst, dan zal hij een 

advocaat toegewezen krijgen, ook wel een 

‘piketadvocaat’ genoemd.  

Voor zowel de voorkeursadvocaat als 

de piketadvocaat geldt dat de bijstand 

in die beginfase (na aanhouding) 

veelal door de overheid wordt betaald. 

Regelmatig valt de rechtsbijstand in 

het verdere traject onder een door 

de transportonderneming afgesloten 

rechtsbijstandsverzekering. Rechtsbijstand 

van een verkeersstrafrechtadvocaat in een 

zo vroeg mogelijk stadium van de zaak is 

van groot belang.

EERSTE VERKLARING 
De eerste verklaring van Jan na het 

incident is namelijk van groot belang 

voor de beoordeling en mogelijk zelfs 

voor de uitkomst van de strafzaak. Jan 

heeft zelf geen juridische achtergrond, 

verkeert in shock en kan op dat moment 

de consequenties van zijn antwoorden 

niet goed overzien. Als hij samen met zijn 

advocaat het besluit neemt om te verklaren, 

dan is het veelal van belang om stapsgewijs 

te verklaren over routinehandelingen 

zoals zijn kijkgedrag in de specifieke 

situatie. Sommige handelingen zijn voor 

beroepschauffeurs als Jan nu eenmaal 

routinehandelingen waarover ze niet uit 

zichzelf zullen verklaren als er niet expliciet 

naar wordt gevraagd tijdens het verhoor. 

Dit kunnen echter essentiële aspecten zijn 

in de strafzaak. Het ligt op zo’n moment 

op de weg van de advocaat om tijdens het 

verhoor verduidelijkingsvragen te stellen of 

om dit goed voor te bereiden voorafgaand 

aan het verhoor. Als Jan namelijk niet goed 

zou verklaren over zijn kijkgedrag omdat 

dit voor hem vanzelfsprekend is, dan zou 

de rechtbank later ten onrechte kunnen 

aannemen dat de chauffeur niet goed heeft 

gekeken. 

Het kan ook voorkomen dat de chauffeur 

in shock verkeert en nog niet in staat is om 

direct een verklaring af te leggen. Dan ligt 

het op de weg van de advocaat om hierover 

overleg te voeren met de politie of officier 

van justitie.

CONTACT NABESTAANDEN 
In de dagen na afloop van het verhoor 

zal de advocaat zich samen met Jan zo 

mogelijk richten op het leggen van contact 

met de nabestaanden. Het versturen van 

een kaart is soms al een eerste stap. Ook 

zal de advocaat proberen om zo spoedig 

mogelijk het dossier te ontvangen via het 

Openbaar Ministerie, waarna kan worden 

nagedacht over het inschakelen van 

deskundigen en/of het opstellen van een 

sepotverzoek. Een sepotverzoek is een 

verzoek bij het Openbaar Ministerie tot 

beëindiging van de zaak.

ZITTING 
In een verkeersstrafzaak met dodelijke 

afloop zal het Openbaar Ministerie er veelal 

voor kiezen om de verdachte te dagvaarden. 

Dat wil zeggen dat de zaak van Jan in 

openbaarheid door de rechtbank wordt 

behandeld en beoordeeld. Een meervoudige 

kamer zal beoordelen of Jan ‘schuld’ heeft 

in juridische zin aan het verkeersongeval. 

Het is dan van belang om het voorgaande 

traject goed te doorlopen zodat er een 

gebalanceerd dossier aan de rechtbank 

wordt voorgelegd.

Handvatten voor werkgevers
• Zorg dat de contactgegevens van de gespecialiseerd advocaat binnen de 

onderneming bekend en binnen handbereik zijn (bijvoorbeeld in de vrachtwagen een 
kaartje);

• Vertel de chauffeurs dat en waarom het belangrijk is om rechtsbijstand te krijgen;
• Laat chauffeurs weten dat zij in die eerste fase op de werkgever kunnen rekenen en 

zich niet druk hoeven te maken om de financiën; 
• Bel zelf direct een gespecialiseerd advocaat bij het te horen van het bericht dat een 

chauffeur betrokken is geraakt bij een (ernstig) verkeersongeval;
• Deze advocaat kan uitzoeken op welk politiebureau de chauffeur verblijft en direct 

ter plaatse gaan of een gespecialiseerd collega in de buurt inschakelen; 
• De chauffeur heeft als verdachte een zwijgrecht en kan wachten met verklaren tot 

de gespecialiseerd advocaat ter plaatse is. 

SOMMIGE HANDELINGEN ZIJN VOOR 
CHAUFFEURS ROUTINE, WAAROVER ZE NIET 

UIT ZICHZELF ZULLEN VERKLAREN

Elisa Benhaim (elisa.benhaim@

legaltree.nl) heeft een praktijk op 

het gebied van het strafrecht voor 

ondernemingen, meer specifiek 

arbeidsongevallen, milieu- en 

verkeersstrafzaken. Zij staat ruim twaalf 

jaar beroepschauffeurs bij in strafzaken. 

Voor vragen over contractenrecht, 

vervoerrecht, algemene voorwaarden, 

aansprakelijkheden, debiteurenbeheer, 

huurrecht et cetera kunnen TLN 

Advocaten Jeroen van Velzen (jvvelzen@

tln.nl) en Marvin Langius (mlangius@ 

tln.nl) worden benaderd.
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