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De raadsman die verzuimde hoger 
beroep in te stellen

Prof.mr. T. Kooijmans

HR 12 januari 2016, ECLI: NL: HR: 2016: 16, NJ 2016/117 m.nt. T.M. Schalken

1 Inleiding: fouten van de advocaat voor rekening 
van de verdachte?
In een recente bijdrage aan dit tijdschrift noteerde ik dat 
een binnen de appeltermijn bij de verkeerde ‘ketenpart-
ner’ binnengekomen brief van de verdachte waarin diens 
wens tot het aanwenden van een strafprocessueel rechts-
middel kan worden ontwaard, welke brief niet voldoet aan 
de aan een rechtsgeldige volmacht te stellen eisen, onder 
omstandigheden toch als een – aan de medewerker van de 
geëigende griffie gerichte – rechtsgeldige volmacht moet 
worden beschouwd.1 Dat is een staaltje klantvriendelijk-
heid van de strafvorderlijke overheid dat wordt verklaard 
door de omstandigheid dat de verdachte burger niet het 
slachtoffer mag worden van de (ingewikkelde) bevoegd-
heidsregelingen op het terrein van de rechtsbescherming, 
en dat verzuimen in de processuele wijze waarop die 
overheid schriftelijke stukken van de verdachte tegemoet 
treedt, niet ten nadele mogen strekken van de verdachte. 
Daarmee is nog niet de vraag beantwoord of ook fouten 
(niet van de overheid maar) van de advocaat van de ver-
dachte bij het aanwenden van een rechtsmiddel een ver-
gelijkbare coulante houding jegens de verdachte tot gevolg 
(kunnen) hebben. Deze vraag dient zich af en toe aan in de 
rechtspraktijk. Illustratief is een zaak die leidde tot een 
arrest van de Hoge Raad in 2005.2 De verdachte was in 

hoger beroep wegens een Opiumwetdelict veroordeeld tot 
47 maanden gevangenisstraf. Kennelijk had hij zijn advo-
caat verzocht om beroep in cassatie in te stellen. Door een 
ongelukkige samenloop van omstandigheden was het de 
advocaat3 ontschoten om tijdig ter griffie van het gerechts-
hof dit rechtsmiddel aan te wenden. Enkele dagen na het 
verstrijken van de cassatietermijn deed zij dat alsnog.

Kan de verdachte in een dergelijk geval in het tardief 
namens hem aangewende rechtsmiddel worden ontvan-
gen? Die vraag staat in deze bijdrage centraal. Zij wordt 
besproken aan de hand van een arrest van de Hoge Raad 
van 12 januari 2016. Hierna worden eerst de feiten in 
kaart gebracht (paragraaf 2). Vervolgens worden de over-
wegingen van de Hoge Raad weergegeven (paragraaf 3). 
Tot besluit wordt nader ingegaan op de genoemde vraag 
(paragraaf 4). 

2 De feiten
Bij vonnis van de Rechtbank Gelderland van 24 december 
2013 is de verdachte wegens onder meer belastingdelicten 
veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf. Uit de in 
hoger beroep door verdachtes raadsvrouw overgelegde 
pleitnota blijkt wat zich vervolgens in deze procedure 
heeft afgespeeld:

1 T. Kooijmans, ‘Met open armen ontvangen door 
de strafrechtsketen’, Ars Aequi 2016, p. 201-207 
(AA20160201).

2 HR 15 november 2005, ECLI: NL: HR: 2005: AU3460. 
Zie ook HR 25 februari 1986, NJ 1986/648 en 
HR 1 december 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 3428, 

NJ 2016/116 m.nt. T.M. Schalken.
3 Feitelijk was dit een andere advocaat. Zie de con-

clusie van advocaat-generaal Knigge bij het arrest.

http://www.arsaequi.nl/aacode/AA20160201
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‘Op 24 december 2013 is cliënt door de meervoudige kamer van de 
rechtbank alhier veroordeeld tot een gevangenisstraf van maar liefst 
8 maanden. Vervolgens heeft zich de nachtmerrie van elke advocaat, 
maar meer in het bijzonder van elke verdachte voltrokken.
Cliënt wenst zich namelijk, op zeer goede gronden, niet neer te leggen 
bij dit vonnis en verzocht zijn toenmalig advocaat om namens hem 
appel in te stellen. Daar heeft hij het niet bij gelaten; hij heeft zelfs bij 
zijn toenmalig advocaat geverifieerd of aan dat verzoek ook daadwer-
kelijk gevolg was gegeven.
Binnen de appeltermijn is zulks aan hem bevestigd, hetgeen ook kan 
worden afgeleid uit de schriftelijke bevestiging van 30 december 2013 
waarin een afspraak op kantoor wordt bevestigd “naar aanleiding van 
het door ons ingesteld rechtsmiddel”. Ik vertrouw u bekend met de 
inhoud van dat emailbericht. In januari 2014 heeft er ook daadwerke-
lijk een gesprek op kantoor plaatsgevonden waarin het vonnis en de 
te volgen strategie voor appel zijn besproken.
Bij cliënt was aldus de gerechtvaardigde verwachting gewekt dat 
namens hem op rechtsgeldige wijze appel was ingesteld tegen het 
veroordelend vonnis van 24 december 2013. Hij kón en mócht daar op 
vertrouwen.
U kunt zich wellicht voorstellen hoe groot de verbazing was op het 
moment dat hij bij een verkeerscontrole werd aangehouden en in 
de PI Lelystad werd geplaatst. Eerst toen werd duidelijk dat zijn 
toenmalig advocaat zich had verlaten op een kantoorgenoot, welke 
kantoorgenoot had verzuimd appel in te stellen.
In de PI Lelystad kreeg hij evenwel na 21 dagen een ontslagbrief. 
In die brief staat duidelijk vermeld dat de aan hem opgelegde straf 
met het parketnummer uit eerste aanleg is ondergaan. Ik vertrouw u 
eveneens bekend met de inhoud van dit bericht.
Gezien deze mededeling van een overheidsinstantie leefde cliënt in 
de veronderstelling dat het vonnis van de rechtbank alsnog niet ten 
uitvoer zou worden gelegd. Cliënt heeft bij diverse advocaten navraag 
gedaan en in augustus heb ik namens hem navraag gedaan over een 
mogelijke signalering.
Toen dat het geval bleek te zijn, heeft cliënt alsnog appel ingesteld. In 
zijn faxbericht aan de strafgriffie heeft cliënt nadrukkelijk de wens te 
kennen gegeven alsnog appel te willen instellen tegen het veroorde-
lend vonnis.
In die brief wordt niet expliciet aan de griffiemedewerker een bijzon-
dere volmacht in de zin van artikel 450 lid 3 Sv verleend, maar een 
adres voor de ontvangst van een afschrift van de dagvaarding staat 
wel in de brief vermeld. Het voorschrift is in het leven geroepen om 
betekeningsperikelen in appel te voorkomen. Het is dus niet geschre-
ven in het belang van een verdachte, maar in het belang van een 
effectieve en efficiënte werking van het strafrechtelijk apparaat (HR 
21 september 2010, LJN BM4427).
In het licht van die ratio meen ik dat een gemachtigd raadsvrouw ter 
zitting dat mogelijke gebrek opheft, nog daargelaten dat cliënt ook 
niet is gewezen op een mogelijk gebrek door een griffiemedewerker 
(vgl. HR 20 januari 2009, LJN BG5562, NJ 2009, 231).
Die brief kan aldus slechts worden verstaan als een bijzondere vol-
macht in de zin van artikel 450 Sv (ECLI: NL: HR: 2006: AW3629).
Dat zijn appel te laat is ingesteld, staat dus niet ter discussie. Cliënt 
meent evenwel dat gezien de zojuist geschetste gang van zaken, er 
sprake is van bijzondere, hem niet aan te rekenen omstandigheden 
die de termijnoverschrijding verontschuldigbaar doen zijn.
We hebben hier niet te maken met een spijtoptant die aanvankelijk 
heeft afgezien van hoger beroep en daar later op is teruggekomen, 
maar met een verdachte die kon en mocht vertrouwen op eerder aan 
hem gedane mededelingen omtrent het op rechtsgeldige wijze instel-
len van beroep. Gezien het grote belang van cliënt bij een dergelijke 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf, meen ik dat cliënt – gelet ook 
op artikel 6 EVRM – de mogelijkheid dient te hebben om zijn zaak 
alsnog inhoudelijk aan uw Hof voor te leggen.’

Het gerechtshof verklaarde de verdachte niet-ontvankelijk 
in het ingestelde hoger beroep en overwoog daartoe het 
volgende:

‘Verdachte was op 12 december 2013 in persoon aanwezig bij de 
behandeling van zijn zaak door de rechtbank Gelderland. Vervolgens 
is op 24 december 2013 door de rechtbank vonnis gewezen. Verdachte 
kon volgens de wet gedurende veertien dagen na de uitspraak van het 
vonnis, dus tot uiterlijk 8 januari 2014, daartegen hoger beroep instel-
len. Verdachte heeft eerst op 1 september 2014 hoger beroep tegen dit 
vonnis ingesteld.
Door de raadsvrouw is betoogd dat verdachte dient te worden ontvan-
gen in het beroep omdat bij hem door zijn toenmalige raadsman de 
gerechtvaardigde verwachting was gewekt dat er hoger beroep tegen 
het vonnis was ingesteld. Naar achteraf is gebleken heeft de toenma-
lige raadsman verzuimd hoger beroep in te stellen.
Vooropgesteld moet worden dat de wet bepaalt in welke gevallen te-
gen een rechterlijke uitspraak een rechtsmiddel kan worden ingesteld 
en binnen welke termijn dit kan geschieden; die termijnen zijn van 
openbare orde. Overschrijding van de termijn voor hoger beroep door 
de verdachte, zoals in het onderhavige geval, betekent in de regel dat 
deze niet in dat hoger beroep kan worden ontvangen. Dit gevolg kan 
daaraan uitsluitend niet worden verbonden, indien sprake is van 
bijzondere, de verdachte niet toe te rekenen, omstandigheden welke 
de overschrijding van de termijn verontschuldigbaar doen zijn.
De omstandigheid dat door verdachtes raadsman abusievelijk geen 
hoger beroep is ingesteld levert niet een zodanige bijzondere, verdach-
te niet toe te rekenen, omstandigheid op dat deze de overschrijding 
van de termijn verontschuldigbaar doet zijn.
Het feit dat verdachte na zijn ontslag uit detentie op 30 augustus 
2014 een brief heeft ontvangen waarin vermeld staat dat hij met 
betrekking tot parketnummer 05-986300-11 zijn opgelegde straffen en 
maatregelen heeft ondergaan maakt dit niet anders. Een dergelijke 
mededeling die ruim na afloop van de termijn die openstond voor het 
instellen van hoger is verstrekt, doet die termijn niet herleven. Het 
hof laat nog daar of verdachte aan deze mededeling het vertrouwen 
mocht ontlenen dat er hoger beroep was ingesteld in de onderhavige 
zaak, waarbij het hof opmerkt dat verdachte óók niet (alsnog) hoger 
beroep heeft ingesteld toen hij als gevolg van de executie van het 
onderhavige vonnis gedetineerd raakte.
Verdachte is daarom niet ontvankelijk in het hoger beroep.’

Kennelijk is het gerechtshof uitgegaan van de juistheid 
van de feitelijke stellingen van verdachtes raadsvrouw 
in hoger beroep: de verdachte heeft zijn advocaat ver-
zocht om hoger beroep in te stellen, hij heeft nog binnen 
de appeltermijn bij de betreffende advocaat geverifieerd 
of daadwerkelijk hoger beroep was ingesteld, en dat is – 
eveneens binnen de appeltermijn – aan hem bevestigd. 
Dan is het voor de verdachte nogal zuur dat hij uiteinde-
lijk niet-ontvankelijk wordt verklaard in het hoger beroep. 
De vraag is nu, of dit gevoel van ‘zuur’ ook juridisch 
voldoende gewicht in de schaal kan leggen om het oordeel 
van het gerechtshof te casseren.

3 Uit de overwegingen van de Hoge Raad
Het cassatiemiddel behelst de klacht dat het hof ten 
onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd de verdachte 
niet-ontvankelijk heeft verklaard in het hoger beroep. De 
Hoge Raad overweegt als volgt:

‘2.3. De wet bepaalt in welke gevallen tegen een rechterlijke uitspraak 
een rechtsmiddel kan worden ingesteld en binnen welke termijn dit 
kan geschieden; die termijnen zijn van openbare orde. Overschrijding 
van de termijn voor het instellen van hoger beroep door de verdachte, 
zoals in het onderhavige geval, betekent in de regel dat deze niet in 
dat hoger beroep kan worden ontvangen. Dit gevolg kan daaraan uit-
sluitend dan niet worden verbonden, indien sprake is van bijzondere, 
de verdachte niet toe te rekenen, omstandigheden welke de over-
schrijding van de termijn verontschuldigbaar doen zijn. Daarbij kan 
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worden gedacht aan binnen de beroepstermijn verstrekte ambtelijke 
informatie waardoor bij de verdachte de gerechtvaardigde verwach-
ting is gewekt dat de beroepstermijn op een ander tijdstip aanvangt 
of aan een zodanige psychische gesteldheid dat in verband daarmee 
het verzuim tijdig hoger beroep in te stellen niet aan de verdachte 
kan worden toegerekend (vgl. HR 6 januari 2004, ECLI: NL: HR: 2004: 
AN8587, NJ 2004/181). Uit de met betrekking tot de rechtsgeldigheid 
van de aanwending van een rechtsmiddel vereiste rechtszekerheid 
vloeit de noodzaak voort scherpe en vaste grenzen te trekken (vgl. HR 
4 februari 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 231, NJ 2014/108).
2.4. Het Hof heeft geoordeeld dat de omstandigheid dat door de 
raadsman van de verdachte abusievelijk geen hoger beroep is inge-
steld, terwijl door de raadsman het vertrouwen was gewekt dat hoger 
beroep tegen het vonnis was ingesteld, niet kan worden aangemerkt 
als een bijzondere omstandigheid in voormelde zin. Dat oordeel 
getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. 
Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de wet in art. 449 Sv aan 
de verdachte de bevoegdheid verschaft zelf hoger beroep of cassatie in 
te stellen, terwijl art. 450 Sv hem daarnaast de keuze laat het rechts-
middel in te stellen door tussenkomst van een gemachtigd raadsman 
of vertegenwoordiger, en dat, zoals het Hof heeft vastgesteld, de 
verdachte zijn wens om hoger beroep in te stellen slechts aan zijn 
raadsman – en niet aan de griffie van de Rechtbank – kenbaar heeft 
gemaakt. Dat de raadsman heeft nagelaten tijdig hoger beroep in te 
stellen, komt onder deze omstandigheden, gelet op hetgeen hiervoor 
onder 2.3 is vooropgesteld, voor risico van de verdachte. 
2.5. De beslissingen van het EHRM van 10 oktober 2002, nr. 38830/97 
(Czekalla tegen Portugal) en van 22 november 2011, nr. 48132/07 
(Andreyev tegen Estland) dwingen in een geval als het onderhavige 
niet tot een ander oordeel, mede in aanmerking genomen dat in het 
eerste geval centraal stond dat aan de raadsman niet de gelegenheid 
was geboden vormverzuimen in de schriftuur te herstellen, en in het 
tweede geval centraal stond dat de verdachte niet zelf, maar alleen 
zijn raadsman de mogelijkheid had het rechtsmiddel aan te wenden.
2.6. Het middel faalt.’

4 Zuur of (ook) rechtvaardig?
In zijn proefschrift over strafprocessuele rechtsmiddelen 
noteert De Hullu dat het voor de strafrechtspleging van 
groot belang is dat de termijnregeling strikt wordt nage-
leefd, en dat vanuit dit belang een zekere gestrengheid 
kan worden gerechtvaardigd. Dat heeft er volgens deze 
auteur mee van doen dat strafprocedures zo snel mogelijk 
moeten worden afgewikkeld en – misschien nog belangrij-
ker – dat er duidelijkheid moet bestaan over de status van 
strafrechtelijke beslissingen: vooral met het oog op de ten-
uitvoerlegging dient gemakkelijk bepaalbaar te zijn of een 
strafrechtelijke beslissing onherroepelijk is of niet.4 Deze 
gedachte representeert het geldende recht. Illustratief is 
de zo-even geciteerde rechtsoverweging 2.3 van de in deze 
bijdrage centraal staande uitspraak. Als we ons nu even 
niet beperken tot de regeling aangaande de rechtsmid-

deltermijnen, maar in breder verband een aantal regels en 
uitgangspunten in ogenschouw nemen omtrent formalitei-
ten die betrekking hebben op (het aanwenden van) straf-
processuele rechtsmiddelen, dan ontstaat het volgende 
beeld ten aanzien van onregelmatigheden waarbij ook de 
raadsman op enigerlei wijze kan zijn betrokken.

Als de verdachte (binnen de openstaande rechtsmiddel-
termijn5) het verkeerde rechtsmiddel aanwendt tegen een 
bepaalde beslissing – hij stelt bijvoorbeeld beroep in cas-
satie in terwijl hoger beroep had moeten worden ingesteld 
tegen het vonnis in eerste aanleg – dan vindt conversie 
plaats. In een dergelijk geval ‘verstaat’ de Hoge Raad dat 
de verdachte tegen het vonnis hoger beroep heeft inge-
steld en bepaalt de Hoge Raad dat de stukken van het 
geding zullen worden gezonden aan (de griffier van) het 
hof.6 Ook wanneer het de raadsman of raadsvrouw was die 
abusievelijk7 het verkeerde rechtsmiddel heeft ingesteld, 
vindt conversie plaats.8 Een dergelijke coulance wordt niet 
betracht jegens het Openbaar Ministerie in gevallen waar-
in een vertegenwoordiger van die instantie het verkeerde 
rechtsmiddel aanwendt.9 In een dergelijk geval wordt de 
officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard in het 
betreffende niet-openstaande rechtsmiddel. Deze oneven-
wichtigheid tussen verdediging en Openbaar Ministerie 
laat zich niet louter verklaren door de omstandigheid dat 
het Openbaar Ministerie van de regels aangaande het 
aanwenden van rechtsmiddelen op de hoogte behoort te 
zijn, want diezelfde eis kan worden gesteld aan een advo-
caat.10 Doorslaggevend zal daarom zijn dat een fout van 
de advocaat ten aanzien van de vraag welk rechtsmiddel 
openstaat, niet ten nadele van zijn cliënt mag strekken.

In 2009 oordeelde de Hoge Raad dat een advocaat door 
middel van een brief of fax een rechtsmiddel kan doen 
instellen.11 Daarbij stelde de Hoge Raad drie cumulatieve 
eisen aan de schriftelijke volmacht van een advocaat aan 
een griffiemedewerker om hoger beroep in te stellen: (i) 
de verklaring van de advocaat dat hij door de verdachte 
bepaaldelijk is gevolmachtigd tot het instellen van hoger 
beroep; (ii) de verklaring van de advocaat dat de verdachte 
instemt met het door de medewerker ter griffie aanstonds 
in ontvangst nemen van de oproeping voor de terechtzit-
ting in hoger beroep; en (iii) het adres dat door de ver-
dachte is opgegeven voor de toezending van het afschrift 
van de appeldagvaarding. Waar een gebrek op één of meer 
van de drie genoemde punten aanvankelijk leidde tot 
niet-ontvankelijkheid van de verdachte in het ingestelde 
hoger beroep, blijft dat rechtsgevolg inmiddels achter-
wege indien ter terechtzitting in hoger beroep wel de 

4 J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken 
(diss. Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1989, 
p. 365. Zie ook G.J.M. Corstens, Het Nederlands 
strafprocesrecht (achtste druk, bewerkt door M.J. 
Borgers), Deventer: Kluwer 2014, p. 944-945.

5 Vgl. HR 3 juli 2001, NJ 2001/533 en HR 9 mei 
2006, ECLI: NL: HR: 2006: AV6219.

6 Vgl. reeds HR 1 maart 1977, NJ 1977/364. 
7 Dat is wel een voorwaarde. Vgl. HR 18 juni 1991, 

NJ 1991/838 m.nt. Th.W. van Veen: het (kennelijk) 
willens en wetens aanwenden van een rechtsmiddel 
dat niet openstaat, leidt (niet tot conversie maar) 

tot niet-ontvankelijkheid in dat rechtsmiddel.
8 HR 30 juni 1998, NJ 1999/136: ‘Degene die tegen 

een vonnis een rechtsmiddel instelt moet in het 
algemeen geacht worden het volgens de wet daar-
tegen openstaande rechtsmiddel te hebben willen 
aanwenden. Nu niet blijkt van een omstandigheid 
op grond waarvan vorenstaande regel in de onder-
havige zaak uitzondering zou moeten leiden – de 
enkele omstandigheid dat het beroep is ingesteld 
door een raadsman kan niet gelden als een zoda-
nige omstandigheid – had het Hof in plaats van 
de verdachte niet-ontvankelijk te verklaren in het 

namens hem ingestelde beroep dat beroep moeten 
verstaan als beroep in cassatie en moeten bepalen 
dat de stukken van het geding ter behandeling 
van dat cassatieberoep aan de Griffier van de 
Hoge Raad zouden worden gezonden.’ Zie ook HR 
30 oktober 1984, DD 85.118 en HR 11 december 
1984, DD 85.168.

9 Zie HR 26 oktober 1993, NJ 1994/146.
10 Vgl. HR 22 december 2009, ECLI: NL: HR: 2009: 

BJ7810, NJ 2010/102 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 3.7.
11 HR 22 december 2009, ECLI: NL: HR: 2009: BJ7810, 

NJ 2010/102 m.nt. M.J. Borgers.
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verdachte of een gemachtigde raadsman is verschenen en 
deze aldaar – zo nodig daarnaar uitdrukkelijk gevraagd – 
heeft verklaard dat aan de verlening van de (onvolkomen) 
volmacht de wens van de verdachte ten grondslag lag om 
(op rechtsgeldige wijze) hoger beroep te doen instellen.12 
Ook hier is derhalve sprake van een zekere coulance, en 
wel ten aanzien van de formaliteiten die in acht moeten 
worden genomen bij het verstrekken door een advocaat 
van een schriftelijke volmacht aan een griffiemedewerker 
om hoger beroep in te stellen.

Degene die een rechtsmiddel heeft aangewend, kan dat 
intrekken. Na een dergelijke intrekking kan het betref-
fende rechtsmiddel niet opnieuw worden aangewend. 
Onherroepelijkheid van de gewraakte beslissing is der-
halve het rechtsgevolg van de intrekking.13 Intrekking kan 
blijkens artikel 453 Sv geschieden tot uiterlijk de aanvang 
van de behandeling van het beroep. Uit een arrest van de 
Hoge Raad uit 1993 kan wellicht worden afgeleid dat de 
verdediging ook nog na aanvang van de terechtzitting het 
betreffende rechtsmiddel kon intrekken.14 De soepelheid 
die op dit punt leek te gelden voor de verdachte, gold ook 
hier niet voor het Openbaar Ministerie: dat kon (en kan) 
na aanvang van het onderzoek ter terechtzitting in hoger 
beroep het ingestelde appel niet intrekken.15 Sinds de (ge-
faseerde) inwerkingtreding van de Wet stroomlijnen hoger 
beroep in 2007 liggen de kaarten inmiddels enigszins 
anders.16 Uit een uitspraak van de Hoge Raad uit 2011 
kan worden afgeleid dat de intrekking van het hoger be-
roep na aanvang van de terechtzitting in appel niet (meer) 
mogelijk is, maar dat dat ook niet (meer) nodig is omdat 
de rechter een specifieke voorziening tot zijn beschikking 
heeft – het uitspreken van de niet-ontvankelijkheid van 
het hoger beroep17 – waarmee een met de intrekking ver-
gelijkbaar resultaat kan worden geboekt.18

Het Wetboek van Strafvordering geeft de procespartijen 
de mogelijkheid om afstand te doen van het aanwen-

den van het rechtsmiddel.19 Hoewel de wet daarin niet 
uitdrukkelijk voorziet, is het doen van afstand onherroe-
pelijk: op een gedane afstand kan niet worden teruggeko-
men.20 Dat is althans het uitgangspunt. Een nuancering 
op dit uitgangspunt treft men in de rechtspraak aan voor 
situaties waarin de verdachte na het afleggen van een af-
standsverklaring binnen de (oorspronkelijk openstaande) 
rechtsmiddeltermijn alsnog het betreffende rechtsmiddel 
aanwendt en vervolgens aannemelijk wordt dat hij de 
strekking en de gevolgen van de afstandsverklaring niet 
heeft begrepen.21 Mij is geen rechtspraak bekend waarin 
de onherroepelijkheid van een door de officier van justitie 
gedane afstandsverklaring werd genuanceerd.

Deze verkenning van formaliteiten die betrekking heb-
ben op (het aanwenden van) rechtsmiddelen in strafzaken 
levert het volgende beeld op. Verzuimen van de verdachte 
bij het in acht nemen van dergelijke formaliteiten leiden 
niet per definitie (zonder meer) tot de niet-ontvankelijk-
heid in het aangewende rechtsmiddel. Dat geldt onder 
omstandigheden ook als het verzuim aan de advocaat van 
de verdachte kan worden toegeschreven. Maar in geval 
van overschrijding van de rechtsmiddeltermijn ligt dat 
als uitgangspunt anders. Gegeven de – legitieme – eisen 
van rechtszekerheid, die vergen dat (geen on)duidelijkheid 
bestaat over de status van strafrechtelijke beslissingen, is 
op dit punt voor coulance nauwelijks plaats. Bij deze stand 
van zaken laat zich goed verklaren dat voor het achter-
wege blijven van de niet-ontvankelijkheid in het aange-
wende rechtsmiddel in dergelijke gevallen slechts plaats 
is in zeer bijzondere situaties, zoals in gevallen waarin a) 
de verdachte gedurende de rechtsmiddeltermijn bijvoor-
beeld in een psychose verkeert,22 of b) binnen de rechts-
middeltermijn aan de verdachte ambtelijke informatie is 
verstrekt waardoor bij de verdachte de gerechtvaardigde 
verwachting is gewekt dat de beroepstermijn op een ander 
tijdstip aanvangt.23 In de in deze bijdrage centraal staan-

12 Zie o.a. HR 20 maart 2012, ECLI: NL: HR: 2012: 
BV6999, NJ 2012/426 m.nt. F.W. Bleichrodt 
en HR 19 maart 2013, NJ 2013/416 m.nt. M.J. 
Borgers. Een enigszins vergelijkbare coulance kan 
ook reeds worden aangetroffen in HR 14 mei 1991, 
NJ 1991/714.

13 Dat is slechts anders in situaties waarin één 
van beide procespartijen het rechtsmiddel heeft 
aangewend, dit binnen de openstaande rechtsmid-
deltermijn intrekt en de andere procespartij even-
eens binnen de openstaande rechtsmiddeltermijn 
harerzijds een rechtsmiddel tegen de betreffende 
beslissing heeft aangewend.

14 HR 19 oktober 1993, NJ 1994/69 m.nt. Th.W. van 
Veen. Daarbij leek als voorwaarde te gelden dat 
nog geen inhoudelijk onderzoek in de zaak was 
verricht.

15 Vgl. HR 29 januari 2008, ECLI: NL: HR: 2008: 
BC2313.

16 Wet van 5 oktober 2006 tot wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering met betrekking tot 
het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden 
van gewone rechtsmiddelen en het wijzigen van de 
telastlegging (stroomlijnen hoger beroep), Stb. 470.

17 Art. 416 lid 2 Sv.
18 HR 28 juni 2011, ECLI: NL: HR: 2011: BP2709, NJ 

2013/531 m.nt. P.A.M. Mevis.
19 Art. 453 lid 3, art. 381 en art. 397a Sv.

20 Zie o.a. J. Hielkema & H.M.E. Tebbenhoff Rijnen-
berg, ‘Aant. 4b bij Titel VI Boek 3 Sv’, in: C.P.M. 
Cleiren, J.H. Crijns & M.J.M. Verpalen (red.), 
Tekst & Commentaar Strafvordering (elfde druk), 
Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 1800.

21 Zie HR 20 september 1982, NJ 1983/220. Zie voorts 
HR 19 mei 1998, NJ 1998/663 waarin het hof 
had vastgesteld dat de verdachte had gedwaald 
omtrent de betekenis van haar afstandsverklaring; 
het hof was volgens de Hoge Raad genoodzaakt een 
nader onderzoek in te stellen naar de vraag of deze 
dwaling gelet op de omstandigheden van het geval 
verschoonbaar was. Naast situaties waarin de 
verdachte beweert te hebben gedwaald ten aanzien 
van de inhoud en reikwijdte van de afstandsver-
klaring, dienen zich af en toe zaken aan waarin de 
verdachte beweert überhaupt geen afstand te heb-
ben gedaan. Zie bijv. HR 15 september 2009, ECLI: 
NL: HR: 2009: BI8555, NJ 2009/446.

22 Zie o.a. HR 7 april 1998, NJ 1998/577 en HR 12 
juni 2001, NJ 2001/696 m.nt. J. de Hullu. In aan-
merking genomen dat art. 16 Sv de schorsing van 
de vervolging van de verdachte voorschrijft als de 
verdachte aan een zodanige gebrekkige ontwikke-
ling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens 
lijdt dat hij niet in staat is de strekking van de 
tegen hem ingestelde vervolging te begrijpen, 
ligt het voor de hand dat overschrijding van de 

rechtsmiddeltermijn in een situatie waarin de ver-
dachte in een vergelijkbare psychiatrische situatie 
verkeert, verontschuldigbaar is.

23 Zie o.a. HR 22 september 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 
2750. In (punt 3.8 van) zijn conclusie bij dit arrest 
merkt advocaat-generaal Harteveld treffend op: ‘De 
constatering van het Hof in het onderhavige geval 
“dat aan de dagvaarding een informatieblad is 
gehecht met betrekking tot onder meer het instel-
len van hoger beroep en de daartoe te ondernemen 
stappen” – waarbij het overigens de vraag is in 
welk verband die constatering van belang is geacht 
door het Hof – kan daaraan lijkt mij geenszins 
afdoen. Eerder (…) bleek al, dat de dagvaarding 
in eerste aanleg niet aan de verdachte in persoon 
was uitgereikt, zodat niet vastgesteld is dat hij 
van die informatie kennis kon nemen. Voorts is 
(…) daartegen in te brengen dat een medewer-
ker van het parket, zijnde instantie van wie de 
dagvaarding is uitgegaan, de verdachte telefonisch 
heeft meegedeeld maar een brief – kennelijk naar 
datzelfde parket – te sturen. De informatiever-
schaffing van overheidswege was dus bepaald niet 
eenduidig. Maar ook los daarvan kan aan de (grote) 
hoeveelheid kleine lettertjes die op het betreffende 
informatieblad zijn afgedrukt niet veel waarde 
worden toegekend’. Zie ook o.a. HR 1 december 
2015, ECLI: NL: HR: 2015: 3428.
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de uitspraak benadrukt de Hoge Raad het uitgangspunt 
van de gestrengheid ten aanzien van overschrijding van 
de rechtsmiddeltermijn – ‘[uit] de met betrekking tot de 
rechtsgeldigheid van de aanwending van een rechtsmiddel 
vereiste rechtszekerheid vloeit de noodzaak voort scherpe 
en vaste grenzen te trekken’ – onder verwijzing naar HR 
4 februari 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 231, NJ 2014/108. 
Een treffender verwijzing is nauwelijks denkbaar: in de 
zaak die leidde tot dat arrest van 4 februari 2014 was 
de verdachte op de laatste dag van de appeltermijn in 
de file terechtgekomen en werd (slechts) zes minuten na 
het verstrijken van de termijn hoger beroep ingesteld. De 
verdachte werd niet-ontvankelijk verklaard in het hoger 
beroep. Ook een zaak in de categorie ‘nogal zuur’. Daarvan 
gaf de Hoge Raad zich ook wel rekenschap:

‘De Hoge Raad merkt op dat de noodzaak tot het trekken van zo 
een scherpe en vaste grens voortvloeit uit de met betrekking tot de 
rechtsgeldigheid van de aanwending van een rechtsmiddel vereiste 
rechtszekerheid, ook indien in een uitzonderlijk geval als het onder-
havige de – op het eerste gezicht wellicht onbillijke – consequentie 
daarvan is dat een uiterst minieme overschrijding van die grens tot 
gevolg heeft dat de verdachte niet-ontvankelijk is in het beroep. Ook 
in zo een geval geldt derhalve dat dit gevolg daaraan uitsluitend niet 
kan worden verbonden indien sprake is van bijzondere, de verdachte 
niet toe te rekenen, omstandigheden welke de overschrijding van de 
termijn verontschuldigbaar doen zijn.’24

Het tardief aanwenden van het rechtsmiddel komt – 
behoudens in geval van de meergenoemde bijzondere 
omstandigheden – voor risico van de verdachte. Bij deze 
stand van zaken ligt het, althans in het licht van de in 
het Wetboek van Strafvordering vervatte regeling om-
trent het aanwenden van rechtsmiddelen, dan ook niet 
voor de hand om een verzuim (niet van de verdachte zelf 
maar) van de raadsman om tijdig het rechtsmiddel aan te 
wenden wel verontschuldigbaar te doen zijn. Natuurlijk is 
het in de zaak die in deze bijdrage centraal staat (extra) 
wrang dat de verdachte nog binnen de appeltermijn bij 
zijn advocaat had nagevraagd of deze inderdaad hoger 
beroep had ingesteld en de verdachte op deze vraag een 
bevestigend antwoord had gekregen. Toch kan aan de ver-
dachte (binnen de appeltermijn verstrekte) niet-ambtelij-
ke informatie niet op één lijn worden gesteld met onjuiste 
ambtelijke informatie (die wel aanleiding kan geven om 
overschrijding van de appeltermijn verontschuldigbaar te 
doen zijn). De rechtszekerheid staat daaraan in de weg, 
waarbij bovendien opmerking verdient dat bij een coulan-
tere bejegening van de verdachte op dit punt een zekere 
oeverloosheid op de loer ligt, omdat de verdachte ook 
anderen dan een advocaat kan machtigen om ten behoeve 
van hem een rechtsmiddel aan te wenden en ook deze 
anderen de verdachte daaromtrent onjuiste informatie 
zouden kunnen verschaffen. Zo bezien, is het arrest van de 
Hoge Raad goed verdedigbaar.

De vraag is nu – en deze vraag is in de cassatieschriftuur 
in de in deze bijdrage centraal staande uitspraak ook op-
geworpen – of artikel 6 EVRM en de rechtspraak van het 
EHRM dienaangaande een ander licht op de zaak werpen. 
Anders gezegd, kan het in artikel 6 EVRM vervatte recht 
op een fair trial met zich brengen dat het tardief aanwen-
den van een rechtsmiddel door de advocaat geen fatale 
consequenties heeft voor de verdachte als het gaat om de 
ontvankelijkheid in het aangewende rechtsmiddel?

Voor de beantwoording van deze vraag is van belang dat 
het EHRM – niettegenstaande het (ook) in Straatsburg 
gehanteerde uitgangspunt dat de handelwijze van de 
verdediging in essentie een zaak is tussen de verdachte en 
zijn raadsman – enige ruimte ziet voor de strafvorderlijke 
overheid om in te grijpen en de verdachte de helpende 
hand te reiken om diens recht op een eerlijk proces te 
verwezenlijken, en wel in situaties waarin ‘a failure by 
legal-aid counsel to provide effective representation is 
manifest or sufficiently brought to their attention in some 
other way’.25 De juridische basis voor een dergelijke inter-
ventie ontleent het EHRM aan het principe dat het EVRM 
‘is intended to guarantee not rights that are theoretical 
or illusory but rights that are practical and effective’.26 
Waar ligt, als het gaat om het aanwenden van rechtsmid-
delen, in Straatsburg de scheidslijn tussen enerzijds een 
door artikel 6 EVRM gevergde overheidsinterventie en 
anderzijds een verzuim van de raadsman dat voor risico 
van de verdachte komt omdat de strafvorderlijke overheid 
niet gehouden is om hem te hulp te schieten? Richting-
gevend zijn hier twee uitspraken van het EHRM, waarop 
ook de Hoge Raad in het hierboven weergegeven arrest de 
aandacht vestigt: de uitspraak in de zaak Czekalla en de 
uitspraak in de zaak Andreyev.27

In de zaak Czekalla had de advocate weliswaar een 
cassatieschriftuur tegen een veroordelend vonnis bij de 
Portugese Supreme Court ingediend, maar die schriftuur 
‘contained no submissions and did not indicate in what 
way the legal provisions whose breach it alleged should 
have been interpreted and applied’.28 Om die reden werd 
Czekalla in het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Het 
EHRM oordeelde dat artikel 6 EVRM was geschonden 
omdat de advocate had verzuimd ‘to comply with a sim-
ple and purely formal rule when lodging the appeal on 
points of law to the Supreme Court’. Daarbij kende het 
EHRM betekenis toe aan de omstandigheid dat ‘negligent 
failure to comply with a purely formal condition cannot 
be equated with an injudicious line of defence or a mere 
defect of argumentation’. In de optiek van het EHRM 
was hier sprake van ‘a “manifest failure” which called for 
positive measures on the part of the relevant authori-
ties. The Supreme Court could, for example, have invited 
the officially appointed lawyer to add to or rectify her 
pleading rather than declare the appeal inadmissible’.29 

24 R.o. 2.3 (cursivering dezerzijds; TK).
25 Zie o.a. EHRM 19 december 1989, appl.no. 

9783/82 (Kamasinski v. Austria), par. 65 en EHRM 
27 april 2006, appl.no. 30961/03 (Sannino v. Italy), 
par. 49.

26 Zie o.a. EHRM 19 december 1989, appl.no. 
9783/82 (Kamasinski v. Austria), par. 65.

27 EHRM 10 oktober 2002, appl.no. 38830/97 
(Czekalla v. Portugal) en EHRM 22 november 
2011, appl.no. 48132/07 (Andreyev v. Estonia).

28 EHRM 10 oktober 2002, appl.no. 38830/97 
(Czekalla v. Portugal), par. 28.

29 EHRM 10 oktober 2002, appl.no. 38830/97 
(Czekalla v. Portugal), par. 65 en 68.
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Waar enerzijds het Portugese Wetboek van Strafvorde-
ring strenge eisen aan de cassatieschriftuur stelde,30 was 
het anderzijds voor de Supreme Court eenvoudig geweest 
om – bij wijze van positive measure – de advocate in de 
gelegenheid te stellen om haar schriftuur aan te vullen 
en aan te passen.31

Waar de zaak Czekalla draaide om een verzuim in 
de cassatieschriftuur in een op zichzelf tijdig ingesteld 
beroep, heeft de zaak Andreyev betrekking op een ver-
zuim van de raadsman van de verdachte om tijdig cas-
satieberoep in te stellen tegen een uitspraak waarbij de 
verdachte tot zes jaren gevangenisstraf was veroordeeld. 
Daarmee vertoont het feitencomplex in de zaak Andreyev 
een grotere gelijkenis met de in deze bijdrage centraal 
staande uitspraak dan de zaak Czekalla. Het Wetboek van 
Strafvordering van Estland bepaalt dat cassatieberoep 
ingesteld kan worden door de raadsman.32 Nu de raads-
man had verzuimd dit tijdig te doen en aan Andreyev niet 
een nieuwe termijn werd gesteld om een rechtsmiddel te 
doen aanwenden en hem evenmin de mogelijkheid werd 
geboden om de zaak heropend te krijgen, overwoog het 
EHRM dat 

‘although the applicant was given State legal aid for filing an appeal 
with the Supreme Court, and despite the fact that he did everything 
that could have been expected for his part, the failure of his legal-aid 
lawyer to duly perform his duties and the lack of any subsequent 
measures to adequately remedy the situation deprived the applicant 
of his right of access to the Supreme Court.’33

Een verschil met de Nederlandse regeling betreffende 
het aanwenden van rechtsmiddelen is, dat in Estland 
het betreffende rechtsmiddel kennelijk slechts door de 
raadsman kon worden aangewend. Een verzuim dien-
aangaande van de raadsman leidt aldaar per definitie tot 
de niet-ontvankelijkheid van de verdachte in het aange-
wende rechtsmiddel. De verdachte is op dit punt volstrekt 
afhankelijk van het doen en laten van zijn raadsman. Zie 
ik het goed, dan beschouwt het EHRM het als een plicht 
van de strafvorderlijke overheid om – in een dergelijk 
geval waarin de raadsman zich niet goed van zijn taak 

heeft gekweten – compenserende, ‘positive measures’ te 
treffen teneinde verdachtes recht op toegang tot de rechter 
als onderdeel van zijn recht op een eerlijk proces te doen 
verwezenlijken.

Anders dan in Estland is de verdachte in Nederland niet 
volstrekt afhankelijk van een advocaat om een rechts-
middel aan te wenden. In de hierboven in paragraaf 3 
geciteerde overwegingen wijst de Hoge Raad daarop: het 
Wetboek van Strafvordering laat de verdachte de keuze 
om zelf een rechtsmiddel aan te wenden of om een ander 
– zoals een advocaat – voor hem een rechtsmiddel te laten 
aanwenden. Uit de Straatsburgse uitspraak in de zaak 
Andreyev kan wellicht worden afgeleid dat dit een door-
slaggevend verschil is.34 Zou Andreyev zelf de bevoegdheid 
hebben gehad om een rechtsmiddel aan te wenden, dan 
bestond er voor de strafvorderlijke overheid in Estland 
geen verplichting om in te grijpen in geval van een ver-
zuim van de advocaat. Daarom moet rechtsoverweging 2.4 
van de in deze bijdrage centraal staande uitspraak van 
de Hoge Raad ook niet zozeer aldus worden opgevat dat 
daarin de opdracht aan de verdachte besloten ligt om het 
doen en nalaten van zijn advocaat te controleren.35 Het 
ligt meer voor de hand om aan te nemen dat de Hoge Raad 
deze rechtsoverweging gebruikt als aanloop naar rechts-
overweging 2.5 waarin het rechtscollege een antwoord 
geeft op de (ook) door advocaat-generaal Vellinga aan de 
orde gestelde vraag of uit de Straatsburgse rechtspraak 
kan worden afgeleid dat het gerechtshof in de onderhavige 
zaak had moeten ingrijpen ten faveure van de verdachte. 
De verdachte heeft de keuze om te bepalen wie voor hem 
een rechtsmiddel aanwendt (r.o. 2.4) – en hoe dat moet 
geschieden – en daarom komt de onderhavige gang van 
zaken niet in strijd met verdachtes recht op een eerlijk 
proces (r.o. 2.5).36

Zuur maar op goede gronden gewezen en pragmatisch, 
zo laat deze uitspraak zich karakteriseren. Natuurlijk 
is de uitkomst zuur voor de verdachte die hoger beroep 
wilde instellen en zich door een verzuim van zijn advo-
caat geconfronteerd zag met een onherroepelijk vonnis 
dat hem een forse gevangenisstraf opleverde. Overigens 

30 Advocaat-generaal Knigge vat deze als volgt 
samen in zijn conclusie bij HR 15 november 2005, 
ECLI: NL: HR: 2005: AU3460: ‘[in de cassatieschrif-
tuur] moeten niet alleen “in detail” de “grounds of 
appeal” worden vermeld, maar moet die schriftuur 
bovendien eindigen met “submissions”, dat wil 
zeggen een puntsgewijze samenvatting van de 
beroepsgronden. Daarnaast dienen de wettelijke 
voorschriften te worden vermeld die zouden zijn 
geschonden. Daarbij moet niet alleen worden 
aangegeven wat er verkeerd is gegaan, maar 
ook hoe het wel had gemoeten. Aan deze eisen 
voldeed de schriftuur niet ten volle. De “submis-
sions” ontbraken en niet aangegeven was hoe de 
geschonden voorschriften wél hadden moeten 
worden toegepast’.

31 In deze zin ook advocaat-generaal Knigge in zijn 
conclusie bij HR 15 november 2005, ECLI: NL: 
HR: 2005: AU3460, die er terecht op wijst dat het 
vereiste dat klachten worden geformuleerd die 
zich voor bespreking in cassatie lenen, niet kan 
worden beschouwd als een simpele formaliteit: 

‘Het ontbreken van dergelijke klachten lijkt mij 
een wezenlijk gebrek, en niet een eenvoudig te 
herstellen gebrek in de vorm’.

32 Zie EHRM 22 november 2011, appl.no. 48132/07 
(Andreyev v. Estonia), par. 29.

33 EHRM 22 november 2011, appl.no. 48132/07 
(Andreyev v. Estonia), par. 77.

34 Vgl. EHRM 22 november 2011, appl.no. 48132/07 
(Andreyev v. Estonia), par. 70: ‘As concerns the 
applicant’s wish to pursue the proceedings before 
the Supreme Court, the Court notes that he duly 
notified the appellate court of his intention to 
appeal.’

35 Het zou ook niet getuigen van veel realiteitszin 
om van de ‘doorsnee verdachte’ te verlangen dat 
deze op de hoogte is van de rechtspraak van de 
Hoge Raad op het terrein van het aanwenden 
van rechtsmiddelen en dat hij zijn actuele kennis 
dienaangaande benut om zijn relatie met zijn 
advocaat vorm te geven.

36 Knigge drukt het in zijn conclusie bij HR 15 
november 2005, ECLI: NL: HR: 2005: AU3460 als 

volgt uit: ‘Het gaat bij het stellen van termijnen 
waarbinnen rechtsmiddelen moeten worden 
ingesteld, allerminst om formaliteiten. Dergelijke 
termijnen zijn niet voor niets van openbare orde. 
Dat houdt mede verband met de omstandigheid 
dat de onherroepelijkheid van een rechterlijke 
beslissing ondubbelzinnig moet kunnen worden 
vastgesteld ten behoeve van de rechtszekerheid 
en de uitvoerbaarheid van beslissingen. Dat 
argument is niet aan de orde in gevallen waarin 
tijdig een [rechtsmiddel] is aangewend, maar het 
beroepsschrift gebreken vertoont. (…) Ik zou het 
er derhalve op willen houden dat het belang dat 
is gemoeid met het handhaven van termijnen 
waarbinnen rechtsmiddelen kunnen worden 
ingesteld, dusdanig zwaar weegt dat de nalatig-
heid van de advocaat om tijdig namens zijn cliënt 
het rechtsmiddel in te stellen, voor rekening van 
de verdachte moet komen.’ De uitspraak van het 
EHRM in de zaak Andreyev geeft aanleiding om 
hier voor het Nederlandse strafprocesrecht anders 
over te denken.
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blijft daarmee in het midden of een wel ontvankelijk hoger 
beroep voor de verdachte een gunstiger uitkomst zou heb-
ben gehad; appelleren is nu eenmaal riskeren. De Hoge 
Raad is op goede gronden tot deze uitspraak gekomen 
omdat de verdachte verschillende mogelijkheden had om 
hoger beroep in te stellen en, nu deze mogelijkheden on-
benut zijn gebleven, aan de rechtszekerheid een dusdanig 
gewicht mag toekomen dat de niet-ontvankelijkheid in het 

ingestelde appel een passend rechtsgevolg is. Het oordeel 
van de Hoge Raad is bovendien pragmatisch. In geval van 
een coulanter oordeel zou daarvan namelijk de – hopelijk 
niet veel voorkomende – consequentie kunnen zijn dat een 
te laat ingesteld rechtsmiddel zou kunnen worden ‘gered’ 
door een proceshouding van de verdediging waarin tot 
uitdrukking komt dat het de advocaat was die tardief het 
rechtsmiddel heeft aangewend. 


