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HOOFDSTUK 1

Inleiding en bepaling van de opzet van het onderzoek

1.1 Inteiding en onderwerp van onderzoek

Aan de handeling waardoor een rechtsmiddel in strafzaken wordt aangewend
is in de literatuur nauwelijks aandacht besteed. De rechtspraak hierover is
daarentegen omvangrijk te noemen. In het kader van de ontvankelijkheid van
het ingestelde rechtsmiddel geeft de rechter een oordeel over de wijze waarop
dit rechtsmiddel is aangewend. Meer in het algemeen is de laatste jaren het
aanwenden van een rechtsmiddel meer in de belangstelling geraakt. Enerzijds
kan worden gewezen op de rechtspraak van de Hoge Raad waar vormvoor-
schriften in steeds verdergaande mate lijken te worden gerelativeerd. Strikte

naleving van de voorgeschreven regels is niet meer doorslaggevend, belangrij-
ker is de veronderstelde bedoeling van met name de verdachte die een
rechtsmiddel heeft willen aanwenden. Anderzijds wordt in de discussie omtrent

de belasting van de rechterlijke macht en de toegang tot de rechter, de aandacht

gericht op de wijze waarop een rechtsmiddel moet worden aangewend. In de
Discussienota derde fase herziening rechterlijke organisatie wordt onder andere

aangegeven dat in deze fase tot een herijking van het stelsel van rechtsmiddelen
in de civiele en de strafrechtspraak moet worden gekomen. Aan het stelsel
van rechtsmiddelen en de processuele vormgeving daarvan zal gestalte moeten
worden gegeven: Vanuit dit gezichtspunt wordt het aanwenden van rechtsmid-
delen belicht in relatie tot het opwerpen van drempels.

In dit onderzoek zal het aanwenden van rechtsmiddelen in strafzaken
centraal staan. Voor de definitie van een rechtsmiddel sluit ik aan bij de eerste

definitie die De Hullu hanteert: 'Een rechtsmiddel kan worden gedefinieerd
als de wettelijke mogelijkheid voor de betrokken procespartijen om een
beslissing van de strafrechter, waar zij het niet mee eens zijn, ter toetsing voor
te leggen aan een rechterlijke instantie, die de bevoegdheid heeft om de
bestreden rechterlijke beslissing teniet te doen'.2 Hierbij  zal als uitgangspunt
worden genomen het aanwenden van gewone rechtsmiddelen tegen eind-

uitspraken.

1 Disc:ussienota derde fase herziening rechterlijke organisatie, aangebo(len bij brieven van

29 april 1994, TK 23 701, p 4
2       J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, diss. Gouda Quint Arnhem 1989, p. 2.
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Hoofdstuk 1

De huidige regeling van het aanwenden van een rechtsmiddel kan worden
teruggevoerd tot het instellen van cassatieberoep in het Wetboek van
Strafvordering van 1838. Gedurende de afgelopen anderhalve eeuw  is deze
wijze van instellen nauwelijks gewijzigd. De samenleving is daarentegen
aanzienlijk veranderd. Van belang voor dit onderzoek zijn bijvoorbeeld de
toegenomen mobiliteit en de toename van moderne communicatiemiddelen,
zoals de fax en het elektronisch verzenden van post.3 Behalve maatschappelijke
veranderingen, staan tegenwoordig de beperkte financiele middelen en de te
stellen prioriteiten hoog op de politieke agenda: In dit licht past de aanzet
tot discussie over eventueel op te werpen drempels in de toegang tot de
beroepsrechter: Bovenstaande geeft aanleiding tot de voor mij centrale
onderzoeksvraag: behoeft de huidige regeling van het aanwenden van gewone
rechtsmiddelen in strafzaken aanpassing en zo ja, welke verbeteringen zouden
kunnen worden aangebracht. Daartoe zal het geldende recht worden onderzocht
en worden weergegeven.

In de politieke visie dat de toegang tot de beroepsrechter in het strafrecht
overbelast is, moet het opwerpen van drempels in de toegang tot de rechter
als een verbetering worden gezien. Of dit voor de betrokken partijen een
verbetering zal zijn is een vraag die aan de orde zal komen.

In het kader van dit onderzoek zal een aantal aanpassingen worden
bekeken. Daarbij zal niet slechts worden ingegaan op de bestaande mogelijkhe-
den van het huidige strafrechtelijke stelsel, zoals bijvoorbeeld het indienen
van een schriftuur, maar zal ook worden gekeken naar het bestuursprocesrecht
en met name naar de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het aanwenden van
een rechtsmiddel zal worden vergeleken met het maken van bezwaar en het
instellen van beroep in het bestuursprocesrecht. In de volgende drie hoofd-
stukken zal na een strafrechtelijk deel een bestuursrechtelijk deel volgen,
waarna een vergelijking zal worden gemaakt. Het perspectief van waaruit zal
worden vergeleken zal het strafrechtelijke zijn. De keuze voor de Algemene
wet bestuursrecht en de vraag op welke punten de vergelijking zich zal
toespitsen zullen hierna aan de orde komen.

Dit onderzoek is afgesloten op 1 augustus 1997. In het wetsvoorstel
24 510 worden aan art. 450 Sv twee leden toegevoegd en wordt het huidige
artikel tot eerste lid vernummerd. Wat betreft de verwijzing naar art. 450 Sv
zal ervan uit worden gegaan dat dit wetsvoorstel is ingevoerd.

3         Bij het laatste denk ik aan de e-mail.
4          In dit onderzoek staat de te grote belasting van de strafrechter niet ter discussie. Dit wordt

als gegeven aangenomen.
5        Zie Discussienota derde fase herziening rechterlijke organisatie, TK 23 701, p. 23 en 24.
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Inleiding en bepaling van de opzet van het onderzoek

1.2 De keuze voor de Algemene wet bestuursrecht

Verschillende redenen hebben geleid tot een keuze voor een vergelijking met
de Awb. In de eerste plaats geeft de Awb een algemene regeling die van
toepassing is op de verschillende terreinen van het bestuursprocesrecht. Evenals
in het Wetboek van Strafvordering naar een evenwichtige regeling van de
inrichting van het strafproces is gestreefd, beoogt ook de Awb een even-
wichtige algemene regeling van het bestuursprocesrecht te geven. De
strafrechtelijke rechtsmiddelenregeling is een onderdeel van het strafproces,
dat in samenhang met de inrichting van het strafproces een eigen plaats heeft

gekregen. In deze zin is de Awb vergelijkbaar met het Wetboek van Straf-
vordering. Voorts is in de Awb gestreefd naar een algemene bestuursrechtelijke
regeling waar onderwerpen een plaats in het geheel moeten krijgen. Zowel
voor de rechtsmiddelenregeling in het strafrecht als voor de regeling van
bezwaar en beroep in het bestuursrecht geldt dat zij een plaats innemen, die
is afgestemd op de verdere inrichting van het proces.

Een vergelijking met de Awb is des te meer interessant nu wordt gekeken
of de huidige strafrechtelijke regeling voldoet aan de eisen van deze tijd. Door
te vergelijken met de Awb, een regeling die recent tot stand is gekomen, kan
wellicht duidelijk worden welke eisen de wetgever tegenwoordig stelt aan
de voorzieningen tegen een (rechterlijke) beslissing.

Het strafprocesrecht en het bestuursprocesrecht vertonen tot op zekere
hoogte verwante trekken. Beide regelingen zien op de betrekking tussen de

burger en de overheid c.q. het bestuur, nadat door de overheid (strafrechter)
of het bestuur een beslissing ten aanzien van de burger is genomen. Op dit

punt zal hierna nog worden ingegaan.
Het doel van de vergelijking met de Awb is tweeledig. In de eerste plaats

kan inzicht worden verkregen in de eisen die door de huidige wetgever, in
een bestuursrechtelijke context, worden gesteld aan het opkomen tegen een
besluit van het bestuur en het kenbaar maken van bezwaren tegen een dergelijk
besluit. In de tweede plaats kan de vergelijking met de Awb als inspiratiebron
dienen voor het aanbrengen van wijzigingen in de huidige regeling van het
aanwenden van een rechtsmiddel in strafzaken.

Alvorens zal worden aangeduid op welke punten de procesrechtelijke
regelingen zullen worden vergeleken, zullen eerst enkele algemene opmer-
kingen met betrekking tot de Awb worden gemaakt. De keuze de straf-
rechtelijke regeling te vergelijken met het bestuursrecht is mede ingegeven
door het feit dat recentelijk een algemene regeling in het bestuursrecht tot stand
is gekomen. In de Awb is gepoogd algemene regels te formuleren die van
toepassing zijn op de verschillende terreinen van het bestuurs(proces)recht.

3



Hoofdstuk I

Deze intentie van de wetgever blijkt uit de twee in de memorie van toelichting
geformuleerde hoofddoelstellingen, te weten: het uitvoering geven aan de in
de Grondwet vastgelegde opdracht tot het vaststellen van algemene regels
van bestuursrecht en het geven van een algemene regeling van het bestuurs-
procesrecht.6 De eerste hoofddoelstelling is nader uitgewerkt in vier subdoel-
stellingen: '(1) het bevorderen van eenheid binnen de bestuursrechtelijke
wetgeving; (2) het systematiseren en, waar mogelijk, vereenvoudigen van de
bestuursrechtelijke wetgeving; (3) het codificeren van ontwikkelingen, die
zich in de bestuursrechtelijke jurisprudentie hebben afgetekend; (4) het treffen
van voorzieningen ten aanzien van onderwerpen die zich naar hun aard niet
voor regeling in een bijzondere wet lenen'.7 Met name de derde doelstelling
toont dat de wetgever niet heeft willen breken met de bestaande bestuursrech-
telijke rechtspraktijk:

De per 1 januari 1994 in werking getreden Awb bevat nog niet alle
onderwerpen. De wetgever heeft namelijk voor het tot stand komen van deze
wet gekozen voor zogenaamde 'aanbouwwetgeving'. Dit betekent dat de Awb
in verschillende fasen, ook wel tranches genoemd, zal worden gerealiseerd.9
Per  1  januari  1994  zijn de eerste en de tweede tranche ingevoerd.  De  Awb
bevat nu regels over besluiten en in het bijzonder de beschikking, regels
omtrent de bezwaar- en beroepschriftprocedure (eerste tranche) en het
procesrecht voor de administratieve rechter (tweede tranche):0 In het kader
van dit onderzoek zijn met name de ingevoerde hoofdstukken 6 en 8 van
belang. Het zesde hoofdstuk bevat algemene regels over het instellen van zowel
het beroep op een bestuursorgaan als het beroep op de administratieve rechter,
door de belanghebbende. Hoofdstuk 8 ziet specifiek op het beroep bij de
administratieve rechter.

Een opmerking over de visie van de wetgever met betrekking tot de
verhouding bestuur-burger is hier op zijn plaats. De Awb-wetgever gaat uit,
zo blijkt uit de memorie van toelichting, van een veranderde verhouding tussen
bestuur en burger. Naar het oordeel van de wetgever heeft deze verhouding

6 BHTK 1988-1989,21 221, nr. 3, p. 2.
7 BHTK 1988-1989.21 221, nr. 3, p. 3.
8 BHTK 1988-1989,21  221, nr. 3, p.  11. Dit streven naar een codificatie betekent echter niet

dat het recht niet verandert. Zie de bijdrage van B.W.N. de Waard in Commentaar Algemene
wet bestuursrecht deel I, onder redactie van J.B.J.M. ten Berge, VUGA Den Haag, p. C- 1 -10.

9             Zie M. Scheltema, De algemene wet besmursrecht, NJB  1994, p. 3 en Commentaar Algemene
wet bestuursrecht, decl I, P.C. Gilhuis, p. C 3- I  e.v.

10      De eerste tranche is gepubliceerd in Stb 1992,315 en de tweede tranche in Stb 1993.650.
Het in de tweede tranche geregelde procesrecht voor de administratieve rechter is tot stand
gekomen in het kader van de eerste fase herziening rechterlijke organisatie wat heeft geleid
tot administratieve kamers bij de rechtbanken.
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in het bestuursrecht een ontwikkeling doorgemaakt." Aan het begin van deze
eeuw kon deze verhouding worden getypeerd als een verticale verhouding.
Het bestuur stond boven de individuele burger en kon min of meer eenzijdig
een beslissing nemen. In de memorie van toelichting wordt de verhouding
bestuur-burger aan het begin van deze eeuw als volgt verwoord: 'Uitgangspunt
was dat het bestuur tot taak heeft de op democratische wijze tot stand gekomen
wetten uit te voeren en daarvoor verantwoording af te leggen aan een vertegen-
woordigend lichaam. De bescherming die het recht aan de burger bood tegen
onjuiste bestuurshandelingen, bestond daarom uit de gebondenheid van het
bestuur aan de wet en soms uit de mogelijkheid een zaak in beroep aan een
hoger bestuursorgaan voor te leggen, terwijl de politieke verantwoordingsplicht
voor bestuurshandelingen moest zorgen voor een juist gebruik van de aan het
bestuur toegekende beleidsvrijheid'.12 De hedendaagse verhouding bestuur-
burger wordt volgens de memorie van toelichting gekenmerkt door weder-
kerigheid: 'Naar huidig inzicht is het bestuur niet meer te typeren als de
overheid die over de burger beslist zonder met diens zienswijze rekening te
houden. Weliswaar is het bestuur in de eerste plaats gebonden aan de regels
van de wetgever en aan de resultaten van de politieke besluitvorming, maar
binnen die grenzen moet het ook rekening houden met de belangen van de
bij de besluitvorming betrokken burger zoals die burger deze zelf ziet'.13 Deze
nieuwe verhouding tussen bestuur en burger wordt in het ontwerp beschouwd
'als een rechtsbetrekking tussen weliswaar naar hun aard verschillende partijen
- omdat het bestuur het algemene belang vertegenwoordigt en daarbij
dienstbaar is aan de uitvoering van democratisch genomen besluiten, terwijl
de wederpartij een individueel belang naar eigen inzicht mag behartigen - maar
toch een rechtsbetrekking waarin beide partijen in een wederkerige relatie
staan, zodat zij rekening moet houden met de positie en belangen van de andere
partij:14 Dit betekent dat tussen het bestuur en de burger een betere commu-
nicatie dan vroeger noodzakelijk is en dat het bestuursorgaan verplicht is
rekening te houden met de belangen en zienswijzen van de burger. Voor de
burger betekent de door wederkerigheid gekleurde rechtsbetrekking 'dat hij
(de burger, HE), voor zover hij wenst dat met zijn inzichten of belangen
rekening wordt gehouden, deze op de daartoe geschikte wijze naar voren moet
brengen en dat hij daaraan ook door het bestuur kan worden gehouden'.

I 5

Heeft de typering van de hedendaagse verhouding bestuur-burger in het
bestuursrecht als wederkerige rechtsbetrekking gevolgen voor de vergelijking

11      PG Awb I, p. 39.
12 BHTK 1988-1989,21 221, nr. 3, p. 11.
13 BHTK 1988-1989,21 221, nr. 3, p. 11-12.
14 BHTK 1988-1989,21 221, nr. 3, p. 12.
15 BHTK 1988-1989,21 221, nr. 3. p. 13.

i



Hoofdstuk 1

met het strafrecht? Deze vraag kan van belang zijn wanneer wordt aangenomen
dat de verhouding bestuur-burger in het bestuursrecht een fundamenteel andere
is dan de verhouding overheid-burger in het strafrecht. Indien er sprake zou
zijn van een fundamenteel verschil, dan zou hiermee rekening moeten worden
gehouden bij de vergelijking tussen het strafprocesrecht en het bestuursproces-
recht.

Voor de verhouding overheid-burger in het strafprocesrecht geldt dat
deze als een verticale verhou(ling wordt gezien, waarbij het openbaar ministerie
het algemeen belang dient te behartigen en de verdachte slechts voor zijn eigen
belang behoeft op te komen. 16 Cleiren stelt naar aanleiding van de vraag of
de verdachte als procespartij kan worden gezien 'dat als er al sprake zou zijn
van een rechtsbetrekking tussen de vervolgende overheid en de verdachte,
deze (...) een overwegend eenzijdige blijft. Immers hij (verdachte, HE) ontbeert
over de gehele linie het initiatief en is in de meest letterlijke zin structureel
genoodzaakt de verdedigende en niet de aanvallende 'procesdeelnemer' te
ZlJn.

,17

De betekenis van het begrip wederkerige rechtsbetrekking in het bestuurs-
recht is door de Awb-wetgever niet nader toegelicht. Door een aantal
Maastrichtse juristen is onderzoek gedaan naar de betekenis van de 'publiek-
rechtelijke wederkerige rechtsbetrekking'.18 Het gebruik van de civielrechtelijke
term 'wederkerige rechtsbetrekking' heeft tot een aantal vragen geleid die
door hen zijn onderzocht." Bij het opmaken van de balans blijkt geen
duidelijkheid te bestaan over de inhoud van de 'publiekrechtelijke wederkerige
rechtsbetrekking'.20 Dit begrip lijkt ongrijpbaar te zijn.

16          Zie A.L Melai, De posine van de verdachte in het strafgeding,  DD  10 (1980), p 533-537
enC.P.M. Cleiren, Een grensoverschr)'dende verdachte 7, in: Grensoverschrijdend strafrecht,
Gouda Quint Arnhem 1990, p. 141-165.

17 C.P.M. Cleiren, Een grensoverschrijdende verdachte 7, in: Grensoverschrijdend strafrecht,
GoudaQuint Arnhem 1990, p. 152 en 153. Voordetoekenning van hetpredikaatprocespartij
is volgens Cleiren essentieel dat er sprake is van een 'gelijkwaardigheid van de strijdende
partijen en een zekere wederkerigheid  in de rechtsbetrekking (...)', p.  149.

18 Zie onder redactie van E.C.H.J. van der Linden en A.Q.C. Tak, EenzO'dig en wederkerig 9,
Beschouwingenoverdewederkerigerechtsbetrekkingalsbasisconceptinhetbestuursrecht,
Kluwer Deventer  1995.

19 Zie vooreen rubricering van deze vragen A.Q.C. Tak, Inleiding, in: Eenzijdig en wederkerig?,
Beschouwingen over de wederkerige rechtsbetrekking als basisconcept in het bestuursrecht,
Kluwer Deventer  1995, p.  1-8 en met name vanaf p. 5.

20      Zie A.Q.C. Tak, Uitleiding, in: Eenzijdig en wederkerig?, Beschouwingen over de weder-
kerige rechtsbetrekking als basisconcept in het bestuursrecht, Kluwer Deventer 1995, p
333.
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De introductie in Nederland van het begrip 'publiekrechtelijke weder-
kerige rechtsbetrekking' wordt door Tak aan Hirsch Ballin toegeschreven. 2/

Zelf kenschetst Hirsch Ballin het wederkerige op een drietal punten. In de
eerste plaats 'kan de karakterisering van het bestuursrecht als 'wederkerig'
duidelijk maken dat ook de overheid in haar hele besluitvorming aan het recht
is gebonden'.22 In de tweede plaats 'bestaat wederkerigheid in de verhouding
tussen bestuursorgaan en burger, namelijk waar het gaat om de beoordeling
van de situatie waarop de te nemen beslissing betrekking moet hebben'.23 Dit
punt ziet op de communicatie tussen bestuur en burger. In de laatste plaats
zegt wederkerigheid 'ook iets over dat waartoe de burger - afgezien van de
als uitkomst van het besluitvormingsproces mogelijk aan de betrokkene op
grond van wettelijke voorschriften op te leggen verplichtingen - jegens
bestuursorganen gehouden is'.24 Over de wederkerige rechtsbetrekking  zegt
hij: 'het bestaan van verplichtingen tussen bestuursorgaan en burger, over en
weer, sluit immers niet uit dat met inachmeming van geschreven en ongeschre-
ven recht aan een der betrokken rechtssubjecten, namelijk het bestuursorgaan,
de bevoegdheid kan toekomen om bindend te beslissen over de rechts-
betrekking zoals deze voortaan zal bestaan'.25 Wanneer naar de (summiere)
invulling van het begrip wederkerige rechtsbetrekking in het bestuursrecht
wordt gekeken, lijkt de betekenis van dit begrip vooral te liggen in de fase
waarin door het bestuursorgaan een besluit moet worden genomen. De
invulling van dit begrip is naar mijn mening met name gericht op de 'open
communicatie tussen het bestuursorgaan en de burger ten behoeve van de
belangenafweging die het bestuursorgaan moet maken. Daarbij geldt voor
de burger dat, wanneer hij wil dat met zijn belangen en inzichten rekening
wordt gehouden, hij deze zelf adequaat naar voren moet brengen. Voor het
bestuursorgaan geldt dat het rekening moet houden met de door de burger
naar voren gebrachte belangen.

21       Zie A.Q.C. Tak, UWeWing, in: Eenzijdig en wederkerig?, Beschouwingen over de weder-
kerige rechtsbetrekking als basisconcept in het bestuursrecht, onder redactie van E.C.H.J.
van der Linden en A.Q.C. Tak, Kluwer Deventer 1995, p. 323. Zie ook E.C.H.J. van der
Unden, Rechtskracht en de publiekrechtelijke wederkerige rechtsbetrekking, eveneens
in: Eenzijdig en wederkerig?, Beschouwingen over de wederkerige rechtsbetrekking als
basisconcept in het bestuursrecht. p. 197.

22 E.M.H. Hirsch Ballin, Wederkeng bestuursrecht, Rechtsgeleerd magazijn Themis 1989,
afl.  1, p. 1-4. ook verschenen in: Rechtsstaat en beleid, Een keuze uit het werk van mr. E.M.H.
Hirsch Ballin, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1991, p. 261-265.

23     E.M.H. Hirsch Ballin, Wederkerig bestuursrecht, Rechtsstaat en beleid, W.E.J. Tjeenk
Willink Zwolle  1991, p.  263.

24      E.M.H. Hirsch Ballin, Wederkerig bestuursrecht,ln.· Rechtsstaat en beleid, W.E.J. Tjeenk
Willink Zwolle 1991, p. 263.

25      E.M.H. Hirsch Ballin, Wederkerig bestuursrecht,in: Rechtsstaat en beleid, W.E.J. Tjeenk
Willink Zwolle 1991, p. 264.
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Of deze hedendaagse verhouding tussen bestuur en burger al dan niet
als een 'wederkerige rechtsbetrekking' kan worden betiteld heeft naar mijn
mening geen invloed op de vergelijking tussen de strafrechtelijke regeling
waarop een rechtsmiddel moet worden aangewend en de in de Awb beschreven
wijze waarop bezwaar kan worden gemaakt ofberoep kan worden ingesteld.26
Voor die vergelijking is mijns ziens de feitelijke verhouding bestuur-burger
van belang, nadat het bestuursorgaan een besluit heeft genomen. Zowel voor
het bestuursrecht als voor het strafrecht geldt dat er sprake is van een
overheidsorgaan dat in deze fase een beslissing neemt ten aanzien van de
burger, waarbij de inhoud van de beslissing vaststaat. De feitelijke verhouding
bestuur-burger in de fase nadat het besluit is genomen is naar mijn mening
niet fundamenteel anders dan de verhouding overheid-burger nadat de
strafrechter in eerste aanleg een oordeel heeft gegeven.

27

Mijn laatste algemene opmerking heeft betrekking op de vraag welke
voorzieningen open staan tegen een door een bestuursorgaan genomen besluit
en aan wie die voorzieningen zijn toegekend. De Awb kent drie hoofdvormen
van voorzieningen. In de eerste plaats kan bezwaar worden gemaakt tegen
het besluit bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.28 De tweede
voorziening is het administratiefberoep dat kan worden ingesteld bij een ander
bestuursorgaan dan het orgaan dat het besluit heeft genomen. In de laatste
plaats kan beroep op een administratieve rechter worden gedaan.5 Deze laatste
twee vormen, het administratief beroep en het beroep op de administratieve
rechter worden aangeduid met de term 'beroep'.30

De beroepsmogelijkheden zijn toegekend aan de belanghebbende.In
de Awb is aangegeven dat onder een belanghebbende moet worden verstaan:
'degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken'.31  Met deze

26        Van Male heeft opgemerkt dat men zowel op het concept van de wederkerige rechtsbetrek-

king, als op het concept van de juridische eenzijdige besluitvorming kritiek kan hebben.
Van beide concepten kan worden gezegd dat ze onvoldoende aansluiten bij de realiteit van
alle dag. RM. vanMale, Enkele  aspecten van het begrip belanghebben<ie  in de  algemene
wet besmursrecht, in: VAR-reeks 108, De belanghebbende, preadviezen uitgebracht voor
de algemene vergadering van de vereniging vooradministratief recht op 15 mei 1992, Samson
H.D. Tjeenk Willink Alphen aan de Rijn 1992, p. 20-21.

27       Er moet wei worden opgemerkt dat het besluit genomen door een bestuursorgaan niet te
allen tijde kan worden vergeleken met een rechterlijk oordeel. Vanuit de gedachte van de
trias politica behoort het nemen van een besluit bij de uitvoerende macht en het geven van
een rechterlijk oordeel  tot de rechterlijke macht.   Zie  ook   E.C.H.J.   van der Linden,
Rechtskracht en de publiekrechtelijke wederkerige rechtsbetrekking. in·. Eenzijdig en
wederkerig?, Beschouwingen over de wederkerige rechtsbetrekking als basisconcept in het
bestuursrecht, Kluwer Deventer  1995. p. 191-221.

28      Zie art. 7:1 Awb.
29      Zie art. 8:1 Awb.
30      Zie art. 1:5, derde lid Awb.
31       Zie art. 1:2, eerste lid Awb.
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definitie wordt geen duidelijk omschreven groep aangegeven. In de Nota naar
aanleiding van het eindverslag wordt toegegeven 'dat aan het begrip belang-
hebbende een zekere vaagheid inherent is' en dat dit begrip een 'open begrip'
is.

32

Het begrip belanghebbende komt op verschillende plaatsen in het
bestuursrechtelijke proces ter sprake. Zo kan bijvoorbeeld een belanghebbende
een aanvraag indienen, moeten de belangen van de belanghebbende door het
bestuursorgaan zorgvuldig en gemotiveerd in de belangenafweging worden
betrokken en heeft de belanghebbende toegang tot de rechter.33 De wetgever
heeft het wenselijk geacht 'de groep van personen die bij de voorbereiding
van een besluit een bijzondere positie innemen, te laten samenvallen met de
groep die naderhand een procedure daartegen kan instellen.' Maar 'zolang
de regels van bestuursprocesrecht uiteenlopen bij de toekenning van het recht
van bezwaar en beroep, en zij met name dit recht niet aan iedere belang-
hebbende in de zin van de Awb toekennen, kan het voorkomen dat de groep
van belanghebbenden die bij de voorbereiding van een beschikking moet
worden betrokken, ruimer is dan die van degenen die ingevolge de bijzondere
wetgeving bezwaar kunnen maken en beroep kunnen instellen'.34 Van Male
wijst erop dat de wetgever heeft gekozen voor een eenduidige betekenis van
het begrip belanghebbende.35 Voor de invulling van dit begrip heeft de
wetgever aansluiting gezocht bij de kring van belanghebbenden in het
bestuursprocesrecht.36 De bepaling van de inhoud van het begrip 'belang-
hebbende' moet derhalve voor een deel nog worden ontwikkeld.37 Een aantal
hoofdlijnen is volgens Van Male echter al zichtbaar.38 Zo kan in de eerste plaats
als belanghebbende worden aangemerkt 'de geadresseerde van een besluit,
of van een uitdrukkelijke weigering om een besluit te nemen'.39 Daarnaast

32      Zie PG Awb I, blz. 153. Nota naar aanleiding van het eindverslag is BHTK 1990-1991,
21 221, nr. 8.

33 Zie Commentaar Awb, deel I, aantekening 2 op art.  1:2 Awb, onder redactie van J.B.J.M.
ten Berge, VUGA Den Haag 1988 -.

34      PG Awb I, blz. 147 en 148 (memorie van toelichting)
35       Commentaar Awb, deel I, aant. 3 op art. 1:2 Awb, onder redactie van J.B.J.M. ten Berge,

VUGA Den Haag, 1988-.
36      PG Awb I, blz. 147 en 148.
37    De rechtspraak met betrekking tot het begrip belanghebbende die onder de Awb is

verschenen, heeft tot nu toe niet tot veranderingen geleid.
38          Commentaar Awb, deel I, aant. 5 op art.  1 :2 Awb, onder redactie J.B.J.M. ten Berge, VUGA

Den Haag, 1988 -.
39      Commentaar Awb, deel I, aant. 6 op art. 1:2 Awb, onder redactie van J.B.J.M. ten Berge,

VUGA Den Haag 1988 -. Zie ook VAR-reeks 108, De belanghebbende, preadviezen
uitgebracht voor de algemene vergadering van de vereniging voor administratief recht op
15 mei 1992, Samsom H.D. Tjeenk Willink Alpen aan de Rijn 1992, met name de preadviezen

van R.M. van Male, Enkele aspecten van het begrip belanghebbende  in de  Algemene wet
bestuursrecht, en M.B. Koetser,  'Belanghebben£ie'  volgens  de  rechtsprekende  afdelingen
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kan als belanghebbende worden aangemerkt diegene die in zijn belang is
getroffen, waarbij de eis is gesteld dat er sprake moet zijn van eenprocesbelang
en dat het belang van voldoende kwaliteit moet zijn. Een belang is van
voldoende kwaliteit wanneer een eigen, objectief bepaalbaar, voldoende
acmeel, persoonlijk en rechtstreeks betrokken belang in het geding is. Deze
vereisten worden door Van Male nader uitgewerkt.40 Ook bestuursorganen
kunnen belanghebbende zijn. In art. 1:2, tweede lid Awb is bepaald dat de
belangen die aan een bestuursorgaan zijn toevertrouwd, als hun belangen
kunnen worden beschouwd.41

In de vergelijking tussen de strafrechtelijke regeling en de regeling van
de Awb wordt niet verder ingegaan op de eisen die aan een 'belanghebbende'
moeten worden gesteld. Wel moet bij de vergelijking worden bedacht dat in
het bestuursrecht, anders dan in het strafrecht, aan een ruimere kring van
personen de bevoegdheid is toegekend, een voorziening te vragen tegen een
door het bestuursorgaan genomen besluit. In het strafrecht is deze bevoegdheid
toegekend aan de verdachte en aan het openbaar ministerie.

1.3 Een vergelijkbare bestuursrechtelijke procedure

Om tot een vergelijking met de strafprocesrechtelijke regeling betreffende
het aanwenden van een rechtsmiddel te kunnen komen moet naar een
vergelijkbaar 'onderzoeksobject' in het bestuurprocesrecht worden gezocht.
Daarvoor moeten eerst de grenzen worden afgebakend waarbinnen de
vergelijking zal plaatsvinden. Deze afbakening is deels terminologisch van
aard; welke bestuursrechtelijke begrippen worden gekoppeld aan straf chtelij-
ke begrippen. Allereerst het strafrechtelijke begrip rechtsmiddel. Hiervoor
kwamen de bestuursrechtelijke voorzieningen al ter sprake: het bezwaar en
het beroep. Kunnen de strafrechtelijke rechtsmiddelen worden vergeleken
met het bezwaar en het beroep? Deze vergelijking stuit namelijk op een
ongelijkheid in de instantie die de bestreden beslissing moet beoordelen. In

van de R(tad van State.
40 Zie Commentaar Awb, deel I, aantt. 8 t/m 16 op art.  1 :2 Awb, onder redactie van J.B.J.M.

ten Berge, VUGA Den Haag 1988 -. Zie uitgebreider R.M. van Male. Enkele aspecten van
het  begrip  belanghebbende  in  de  Algemene  wet  bestuursrecht,  in·.  VAR-reeks  108,  De
belanghebbende, preadviezen voor de algemene vergadering van de vereniging voor
administratief rechtop 15 mei 1992, Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aande Rijn 1992,
p. 10 - 100.

41        Zie voor meer hierover R.M  van Male, Enkele aspecten van het begrip belanghebbende
in de Algemene wet besmursrecht, in: VAR-reeks  108, De belanghebbende, preadviezen
uitgebracht voor de algemene vergadering van de vereniging voor administratief recht op
15 mei 1992, Samsom H.D, Tjeenk Willink Alphen aan de Rijn 1992, p. 58 e.v.
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het strafrecht beoordeelt een rechterlijke instantie de bestreden beslissing.
Indien het bezwaar en beroep als bestuursrechtelijk onderzoeksobject wordt
aangemerkt, wordt een rechterlijke toetsing vergeleken met een toetsing door
een bestuursorgaan of een  rechterlijke  instantie.Dem ongelijkheidin de aard
van de toetsende instantie is, vanwege praktische gronden, geen reden om
de vergelijking met het bestuursrecht te beperken tot het beroep op de
administratieve rechter-een toetsing in het bestuursrecht dooreen rechterlijke
instantie. Het onderwerp van vergelijking is in bestuursrechtelijke termen de
wijze waarop een belanghebbende op grond van wettelijke voorschriften kan
opkomen tegen een besluit. Zowel het instellen van bezwaar of administratief
beroep als het instellen van beroep op de administratieve rechter, worden in
beginsel beheerst door dezelfde procesrechtelijke regels.42 De beperking tot
het beroep op de administratieve rechter zou inhoudelijk weinig nut hebben,
omdat de rechtspraak met betrekking tot het instellen van bezwaar en
administratief beroep niet onbesproken zou kunnen blijven. Mijn voorkeur
gaat er dan ook naar uit het maken van bezwaar en het instellen van beroep
- dat wil zeggen zowel het administratieve beroep als het beroep op de
administratieve rechter - als een geheel te behandelen.

Wanneer het aanwenden van een rechtsmiddel wordt vergeleken met
het maken van bezwaar en het instellen van beroep dan is daarmee ook gegeven
waartegen in het bestuursrecht een voorziening kan worden aangewend. In
art. 1:5 Awb is namelijk bepaald dat tegen een besluit bezwaar kan worden
gemaakt of beroep kan worden ingesteld.43 In art.  1:5 Awb is tevens bepaald
dat slechts op grond van een wettelijk voorschrift tegen een besluit, bezwaar
of beroep kan worden ingesteld. Voor het strafrecht geldt dit vereiste
eveneens.44 Tot slot moet er sprake zijn van een partij of persoon die gebruik
mag maken van de wettelijke bevoegdheid om bezwaar ofberoep in te stellen.
Deze bevoegdheid komt in het strafrecht toe aan de verdachte en het openbaar
ministerie. In het bestuursrecht is de belanghebbende hiertoe bevoegd.
Hiervoor is reeds op het begrip belanghebbende ingegaan.

Samengevat kan worden gezegd dat de wijze waarop de verdachte of
het openbaar ministerie in het strafrecht een rechtsmiddel kan aanwenden tegen
een rechterlijke beslissing, wordt vergeleken met de wijze waarop een belang-

42       Zowel op het bezwaar als op het beroep zijn de hoofdstukken  I en 6 Awb van toepassing.
Voor het beroep op de administratieve rechter zijn nog bijzondere bepalingen in hoofdstuk
8 Awb gegeven.

43 Een besluit in de zin van de Awb is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan,
inhoudendeeenpubliekrechtelijkerechtshandeling(art. 1:3 Awb). Zie bijvoorbeeld Commen-
taar op de Awb, deel I. art.  1:3 Awb onder redactie van J.B.J.M. ten Berge, VUGA Den
Haag, 1988-.

44      Zie voor het strafrecht bijvoorbeeld de artt. 399,404,425,427 Sv en de arit. 56,58,68
en 95 Wet RO.
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hebbende in het bestuursrecht bezwaar kan maken of beroep kan instellen
tegen een besluit. De vergelijking met het bestuursprocesrecht vindt met name
plaats in de volgende drie hoofdstukken.

1.4 Behandeling aan de hand van belangen

Na het lezen van de parlementaire stukken, de weinige literatuur en bestudering
van een aanmerkelijke hoeveelheid rechtspraak, werd steeds duidelijker dat
bij het vormgeven van de handeling tot het aanwenden van een rechtsmiddel
een drietal belangen een rol speelt.45 Deze belangen hangen sterk samen en
zijn soms moeilijk te onderscheiden. Het kunnen benoemen van deze belangen
was voor mij een belangrijk onderzoeksresultaat. Er is voor gekozen deze
belangen als leidraad te nemen voor het schrijven van deze dissertatie. Hierna
volgt een korte introductie van de genoemde belangen. In de afzonderlijke
hoofdstukken en met name in hoofdstuk twee, zal uitgebreider op deze
belangen worden ingegaan.

Om te beginnen het belang dat wordt aangeduid met de term authen-
ticiteit. Voor het aanwenden van een rechtsmiddel is mijns inziens van belang,
datdegene aanwie de wet een rechtsmiddel toekent.bijvoo beeld deverdachte,
beslist of hildit rechtsmiddel wil benutten. Het accent wordt bij dit belang
gelegd op de persoon die beslist. Het tweede belang dat wordt aangeduid met
de term wilsverklaring, geeft aan dat voor het aanwenden van een rechtsmiddel
van belang is dat kenbaar wordt gemaakt dat degene aan wie een rechtsmiddel
is toegekend, dit rechtsmiddel wil benutten. Met andere woorden, de beslissing
een rechtsmiddel te willen aanwenden moet worden geuit. Het derde belang,
de autoriteit hangt sterk samen met de overige twee. Aan de geuite wils-
verklaring kunnen slechts gevolgen worden verbonden, indien deze verklaring
wordt uitgesproken tegenover een instantie die rechtens gebonden is de
verklaring aan te nemen en dient te bewerkstelligen dat de beoogde procedure
in gang wordt gezet. De verklaring van bijvoorbeeld de verdachte een rechts-
middel te willen aanwenden kan slechts leiden tot een beroepsprocedure, indien
deze verklaring ten overstaan van een autoriteit wordt afgelegd. Deze belangen
geven op zichzelf echter nog niet aan op welke wijze een rechtsmiddel  moet
worden aangewend. De belangen moeten worden vertaald in concrete vereisten.
Deze vertaling is naar mijn mening tijdgebonden. In elke tijd zullen op een

eigen wijze eisen worden gesteld aan het instellen van een rechtsmiddel.

45     De belangen moeten mijns inziens worden gezien als waarden die een rol spelen bij het
vormgeven en het geven van inhoud aan de processuele handeling van het aanwenden van
een rechtsmiddel.
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Inteiding en bepating van de opzet van het onderzoek

De functie van het noemen van deze belangen is tweeledig. In de eerste

plaats geeft het structuur aan de beschrijving en ontwikkeling van het
aanwenden van strafrechtelijke rechtsmiddelen. In de tweede plaats kan het

richting geven aan mogelijke aanpassingen van de huidige strafrechtelijke
regeling.

1.5 Opzet van de dissertatie

De vraag ofde huidige regeling van het aanwenden van gewone rechtsmiddelen
in strafzaken aanpassing behoeft en zo ja, tot welke wijzigingen dit moet leiden,
heeft tot de volgende opzet geleid. In het tweede hoofdstuk staat de hoofdregel
van het aanwenden van een rechtsmiddel centraal. Deze hoofdregel ziet op
de situatie dat de partijen aan wie een rechtsmiddel is toegekend, dit
rechtsmiddel zelf aanwenden. In hoofdstuk drie zal worden ingegaan op het
aanwenden van een rechtsmiddel door een vertegenwoordiger. In het kader
van de ontvankelijkheidsvraag van het ingestelde rechtsmiddel stelt de wetgever
in sommige gevallen als vereiste dat een schriftuur moet worden ingediend.
Dit vereiste kan worden getypeerd als een motiveringsverplichting. In
hoofdstuk vier wordt dit motiveringsvereiste nader bekeken. Het indienen
van een schriftuur zal worden vergeleken met het vermelden van de gronden
in het bezwaar- of beroepschrift. Dit vereiste kan worden aangemerkt als een
drempel in de toegang tot de rechter. Aan het einde van het vierde hoofdstuk
zal worden getracht na te gaan waardoor een drempelwerking wordt
veroorzaakt.

Na deze drie hoofdstukken, waarin ruime aandacht wordt geschonken
aan het bestuursprocesrecht en de vergelijking daarvan met het strafprocesrecht,
ligt in het vijfde hoofdstuk de nadruk meer op het strafrecht. In dit hoofdstuk
wordt onder andere in afwijking van de hoofdregel, het op bijzondere wijze
aanwenden van gewone rechtsmiddelen en het aanwenden van de buiten-

gewone rechtsmiddelen behandeld. Bovendien zal worden ingegaan op de
negatieve keuze met betrekking tot het aanwenden van een rechtsmiddel, te
weten: het intrekken en afstand doen van een gewoon rechtsmiddel. Bij dit
onderwerp zal weer wel een vergelijking met het bestuursrecht worden

gemaakt. Tot slot zal in hoofdstuk vijf de Wet administratiefrechtelijke hand-
having verkeersvoorschriften worden behandeld. Deze voorheen strafrechtelijk
gehandhaafde verkeersovertredingen behoren sinds enige tijd tot het
bestuursrecht. Met name de opgeworpen drempels en de drempelwerking van
de zekerheidstelling zullen worden behandeld.

In het laatste hoofdstuk zal worden getracht een antwoord te geven op
de vraag of en zo ja, op welke wijze de huidige regeling van het aanwenden
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Hoofdstuk 1

van een rechtsmiddel aanpassing behoeft. Hierbij zal enerzijds worden gekeken
naar het gebruik van moderne communicatiemiddelen en anderzijds naar dewijze waarop drempels in de toegang tot de beroepsrechter kunnen worden
opgeworpen. Dit laatst punt ziet op een mogelijke oplossing voor de te grote
belasting van de beroepsrechter in strafzaken.
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HOOFDSTUK 2

Het aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte

2.1 Inleiding

Art. 449, eerste lid Sv schrijft voor dat een rechtsmiddel wordt aangewend
door het afteggen van een verklaring op de griffie van het gerecht door of bij
hetwelk de beslissing is gegeven. Bij deze wijze van aanwenden kan een drietal,
al eerder in § 1.4 benoemde, belangen worden onderscheiden, te weten de
authenticiteit, de wilsverklaring en de autoriteit. Het onderscheiden en
benoemen van deze belangen zalin de volgende paragraaf plaatsvinden. Daarna

zal vanaf § 2.2.3 worden ingegaan op de concrete invulling hiervan voor het
aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte. Daarbij zullen tevens

de ontwikkelingen die met name door de rechtspraak zijn ingezet worden

besproken. In § 2.3 zal de vraag aan de orde worden gesteld of een anonieme
verdachte rechtsgeldig een rechtsmiddel kan aanwenden. Aan het einde van

de jaren '80 werd deze problematiek actueel.
In § 2.4 zal vervolgens een tussenbalans worden opgemaakt, waarna

vanaf § 2.5 zal worden ingegaan op de wijze waarop in het bestuursrecht
bezwaar wordt gemaakt en beroep wordt ingesteld. Dit met het oog op een
vergelijking in § 2.5.3 tussen de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke regeling.
Tot slot volgt in § 2.6 de conclusie.

In dit hoofdstuk staat de wijze waarop de verdachte een rechtsmiddel
kan aanwenden centraal. Het aanwenden van een rechtsmiddel door het
openbaar ministerie zal in hoofdstuk 3 aan de orde komen.

2.2 De wijze waarop een rechtsmiddel moet worden aangewend

2.2.1 Inleiding

Bij het tot stand komen van het huidige Wetboek van Strafvordering (WvSv
1926) heeft de wetgever uitvoerig aandacht besteed aan de rechtsmid-

delenregeling.   In het wetboek   van   1838   was het aanwenden   van   een
rechtsmiddel onoverzichtelijk geregeld. De wet voorzag in afzonderlijke
regelingen van het hoger beroep in correctionele zaken en inzake policie-
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Hoofdstuk 2

overtredingen.' Het beroep in cassatie werd daarentegen in 66n titel behandeld. 2
In het wetboek van 1926 moest het aanwenden van een rechtsmiddel systemati-
scher worden geregeld. Dit voornemen heeft geleid tot een afzonderlijk boek
over rechtsmiddelen in het WvSv (1926).

Weliswaar was er sprake van een grondige ordening van de rechts-
middelen in het huidige wetboek, de wijze waarop een rechtsmiddel door de
verdachte moest worden aangewend bleef veelal hetzelfde.3 Al sinds  1838
dient een verdachte een rechtsmiddel aan te wenden door op de griffie een
daartoe strekkende verklaring af te leggen:

In deze paragraaf zal uitgebreid worden ingegaan op de wijze waarop
de verdachte een rechtsmiddel moet instellen en welke eisen in het verleden
hieraan zijn gesteld. Een aantal van deze vereisten is in de loop van de tijd
weer gerelativeerd. De behandeling van de vereisten voor het aanwenden van
een rechtsmiddel heeft een technisch karakter. Alvorens hierop in te gaan,
zal eerst worden bekeken of bij het aanwenden van een rechtsmiddel algemene
belangen kunnen worden onderscheiden en tot welke concrete vereisten voor
het aanwenden van een rechtsmiddel dit zal leiden (§ 2.2.2). In de daarop
volgende paragrafen zal worden ingegaan op de wijze waarop de verdachte
een rechtsmiddel moet instellen. In deze meer technische paragrafen zullen
onderwerpen aan de orde komen als de vorm van de verklaring (§ 2.2.3), de
inhoud van de verklaring (§ 2.2.4) en het relativeren van de inhoud van de
verklaring sinds het einde van de jaren '70 (§ 2.2.4.2 tot en met § 2.2.4.5).
Vanaf § 2.2.5 zal worden ingegaan op de plaats waar de verklaring moet
worden afgelegd: de griffie.

2.2.2 De belangen van authenticiteit, wilsverklaring en autoriteit

De  wetgever van 1926 heeft  in  art. 449, eerste  lid  Sv, de hoofdregel  voor het
aanwenden van een rechtsmiddel neergelegd: 'Het hooger beroep of het beroep
in cassatie wordt ingesteld door eene verklaring, af te leggen door dengene
die van het middel gebruik maakt, op de griffie van het gerecht door of bij
hetwelk de beslissing is gegeven'. Deze hoofdregel was zowel van toepassing
op het aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte of zijn vertegen-
woordiger, als op het aanwenden van een rechtsmiddel door het openbaar
ministerie.

1        Zie bijvoorbeeld de artt. 242,255 Sv (1838).
2       Titel 18 WvSv 1838.
3      Met betrekking tot het aanwenden van een rechtsmiddel namens de verdachte heeft de

wetgever wei gekozen voor Un wijze van vertegenwoordiging.
4        Zie de artt. 242,255 en 389 Sv (1838).
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Het aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte

Over de wijze waarop een rechtsmiddel moest worden aangewend is
in de parlementaire stukken weinig te vinden. In die tijd was het rechtsmiddel
hoger beroep een heet hangijzer. Op dit punt ging de memorie van toelichting
uitgebreid in: Aan de vijfde titel, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen,
wijdde de wetgever slechts enkele woorden. De memorie van toelichting
vermeldde: 'Uit het verband van deze artikelen volgt, dat de verklaring
betreffende het hoger beroep of beroep in cassatie (...), moet worden gedaan
in persoon, niet per brief of anderszins, evenals thans is voorgeschreven. Ter
griffie van het gerecht wijst op het bureau van den griffier. Onder bepaalde
omstandigheden b.v. als de griffie gesloten is, moet echter onder griffie worden
begrepen, elke plaats waar de griffier zich bevindt, bijv. diens huis, ter
terechtzitting enz. Deze opvatting wordt voor het bestaand wetboek ook
gehuldigd in de arresten van den Hoogen Raad (...)'.6

De eisen die de wetgever stelt aan het aanwenden van een rechtsmiddel,
worden door De Hullu geplaatst in de sleutel van een efficiente administratieve
afhandeling en een betrouwbare proceshandeling. Het vereiste dat de verklaring
in persoon moet worden afgelegd dient 'vermoedelijk meer de betrouwbaarheid
van de proceshandeling' en het vereiste dat de verklaring ten overstaan van
de griffier moet worden afgelegd 'past waarschijnlijk in een efficiente
administratieve afhandeling', aldus De Hullu:

Ofschoon een betrouwbare proceshandeling en een efficiente admini-
stratieve afdoening een rol spelen, raken deze twee begrippen mijns inziens
niet de kern van het aanwenden van een rechtsmiddel. Aan het stellen van
vereisten voor het aanwenden van een rechtsmiddel ligt naar mijn mening
ten grondslag dat op een betrouwbare wijze moet worden vastgesteld dat
degene aan wie een rechtsmiddel is toegekend, beslist of hiervan gebruik wordt
gemaakt en de overige procesdeelnemers hiervan op de hoogte dienen te raken
indien dit rechtsmiddel wordt benut. Over een rechtsmiddel dat aan de ver-
dachte is toegekend kan uitsluitend deze verdachte beslissen: Dit ligt ook
in de rede, immers tegen de verdachte is een vervolging ingesteld. Hij is degene
die met de gevolgen van de rechterlijke uitspraak wordt geconfronteerd, zodat
ook hij degene moet zijn die beslist of al dan niet iets tegen de rechterlijke
uitspraak wordt ondernomen.

Dat de verdachte beslist of een rechtsmiddel wordt aangewend kan mijns
inziens ook worden afgeleid uit de vereisten die gelden voor het instellen van

5           Zie BHTK 1913-1914,286, nr. 3, p. 149 en zieook BHTK 1909-1910,296, nrs 1-3 en BHTK
1910-1911,80, nr. 1, p. 1-4 en J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in stra,Aaken, Gou(la Quint
Arnhem, 1989, p. 37 e.v.

6 BHTK 1913-1914,286, nr 3, p. 155.
7        J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, Gouda Quint Arnhem, 1989, p. 361.
8         Zie voor het begrip verdachte § 2.3 en art. 27 tweede lid Sv.
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een rechtsmiddel door een vertegenwoordiger van de verdachte.9 Verricht een
advocaat of een derde de handeling tot het aanwenden van een rechtsmiddel
dan moet uit een volmacht blijken dat de verdachte een rechtsmiddel heeft
willen aanwenden. Uit de memorie van toelichting kan worden afgeleid dat
de wetgever het bezwaarlijk vond dat de verdachte door een ander in een
beroepsprocedure zou worden betrokken. In het kader van het cassatieberoep
wordt op het volgende gewezen: 'De bepaling dat, indien bij het vonnis of
arrest meerdere beklaagden zijn veroordeeld en slechts een of eenige hunner
zich in cassatie hebben beroepen, ingeval van vernietiging van de uitspraak,
zulks ten aanzien van allen geldt, heeft tengevolge dat de medebeklaagde, die
in zijn vonnis berust, ten slotte toch opnieuw terecht zal kunnen staan. Dit
leidt tot het overwegende bezwaar, dat een veroordeelde, die volkomen berust
in de te zijnen gedane uitspraak, tegen zijn wil genoodzaakt kan worden tot
het ondergaan eener nieuwe terechtstelling'.10

Wanneer als uitgangspunt wordt genomen dat op een betrouwbare wijze
moet worden vastgesteld dat degene aan wie de wet een rechtsmiddel toekent,
beslist of hiervan gebruik wordt gemaakt en de overige procesdeelnemers
hiervan op de hoogte dienen te raken indien het rechtsmiddel wordt benut,
zal dit uitgangspunt moeten doorwerken in de wijze waarop een rechtsmiddel
moet worden aangewend. In het licht van dit uitgangspunt kunnen mijns inziens
drie samenhangende belangen worden onderscheiden. In de eerste plaats is
van belang dat degene aan wie de wet een rechtsmiddel heeft toegekend,
bijvoorbeeld de verdachte, beslist of hij dit rechtsmiddel wil benutten. Dit
belang wordt aangeduid met de term authenticiteit. In de tweede plaats moet
degene die het rechtsmiddel wil benutten, zijn wil kenbaar maken. Dit tweede
belang wordt omschreven als de wilsverklaring. Het derde belang hangt sterk
samen met de overige twee belangen. Aan de geuite wilsverklaring kunnen
slechts gevolgen worden verbonden, indien deze verklaring wordt uitgesproken
tegenover een instantie die rechtens gebonden is de verklaring aan te nemen
en dient te bewerkstelligen dat de beoogde procedure in gang wordt gezet.
Dit derde belang wordt weergegeven door de term autoriteit.

De drie belangen tezamen; de authenticiteit, de wilsverklaring en de
autoriteit beheersen mijns inziens de handeling van het aanwenden van een
rechtsmiddel. Wanneer aan deze drie belangen is voldaan, mag worden
aangenomen dat degene aan wie de wet een rechtsmiddel heeft toegekend,
dit rechtsmiddel heeft aangewend en dat daaraan de door de wet bedoelde
gevolgen worden verbonden.

9         Zie art. 450, eerste lid Sv en hoofdstuk 3 waar het aanwenden van een rechtsmiddel namens
de verdachte aan de orde zal komen.

10 BHTK 1913-1914,286, nr. 3, p. 152
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Het aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte

De authenticiteit, de wilsverklaring en de autoriteit zijn abstract
geformuleerde belangen. Deze belangen geven nog niet aan op welke wijze
een rechtsmiddel moet worden aangewend. De belangen zullen derhalve
moeten worden vertaald in concrete vereisten die aan het aanwenden van een
rechtsmiddel worden gesteld. De wetgever heeft dit onder andere gedaan in
art. 449 Sv. In het eerste lid van dit artikel is de hoofdregel neergelegd. Een
rechtsmiddel wordt ingesteld door het afleggen van een daartoe strekkende
verklaring op de griffie van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft
gegeven. De verdachte dient persoonlijk ter griffie te verschijnen om daar te
verklaren dat hij een rechtsmiddel aanwendt. Bij deze voorgeschreven
handeling kunnen de genoemde belangen worden onderscheiden. Het vereiste
dat de verdachte persoonlijk dient te verschijnen ziet op het belang van de
authenticiteit. Het afteggen van de verklaring een rechtsmiddel te willen
instellen heeft betrekking op het belang van de wilsverklaring. De plaats waar
de verklaring moet worden afgelegd, de griffie, hangt samen met het belang
van de autoriteit.

De  wetgever  van 1926 heeft de genoemde belangen op bovenstaande
wijze geconcretiseerd.11 Het stellen van vereisten aan deze handeling is
tijdgebonden. Illustratief daarvoor is het in art. 449, eerste lid Sv gestelde
vereiste, dat de verdachte persoonlijk ter griffie dient te verschijnen. In het
belang van de authenticiteit dient de verdachte persoonlijk ter griffie te
verschijnen teneinde te verklaren een rechtsmiddel aan te wenden. Een
verklaring die door de verdachte in persoon is afgelegd, is immers onmis-
kenbaar afkomstig van de verdachte. De wetgever heeft zich dit vermoedelijk
ook gerealiseerd. In de memorie van toelichting stelde de wetgever uitdruk-
kelijk dat een verklaring niet schriftelijk kon worden afgelegd. Dit verbod
had waarschijnlijk ook met het geringe vertrouwen van de wetgever in de
posterijen te maken.12 Indien de post geen vertrouwen geniet, ligt het vereiste
van persoonlijke verschijning meer voor de hand. Vandaag de dag geniet de
post meer vertrouwen dan aan het begin van deze eeuw. Het afleggen van een
schriftelijke verklaring door middel van een brief is tegenwoordig dan ook
toegestaan. Ook bij het afleggen van een schriftelijke verklaring kan aan het
belang van de authenticiteit worden voldaan. Bijvoorbeeld door een onder-
tekende brief. De handtekening geeft in dat geval aan dat de verklaring is
afgelegd door degene die de brief heeft ondertekend.

Een strikte toepassing van art. 449, eerste lid Sv past niet goed in de
huidige tijd. Het aanwenden van een rechtsmiddel is dan 0014 met name door

11 Een concreet vereiste voor het aanwenden van een rechtsmiddel is niet altijd gemakkelijk
te herleiden tot een abstract belang van het aanwenden van een rechtsmiddel. Een concreet
vereiste kan soms op meerdere belangen zien.

12 BHTK 1934-1935,362, nr. 3, p. 73
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de rechtspraak aan de eisen van deze tijd aangepast. Daardoor bestaat
tegenwoordig vooriedere verdachte de mogelijkheid per brief een rechtsmiddel
aan te wenden. Op enkele punten heeft ook de wetgever de regeling aangepast.

Hierbij kan worden gewezen op de bijzondere regelingen voor de gedetineerde
verdachte en de bedreigde getuige.

13

In de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de concrete
invulling van de vereisten voor het aanwenden van een rechtsmiddel door
de verdachte. Daarbij zullen met name de ontwikkelingen die zich hebben
voorgedaan na de inwerkingtreding van het huidige wetboek aan de orde
komen. Allereerst zullen de vorm en de inhoud van de verklaring die door
de verdachte moet worden afgelegd ter sprake komen; daarna zal worden
ingegaan op de plaats waar de verklaring moet worden afgelegd, de griffie.

2.2.3 De vorm van de verklaring

In de memorie van toelichting werd uitdrukkelijk vermeld dat slechts door
een mondelinge verklaring een rechtsmiddel kon worden aangewend.14 Bij

persoonlijke verschijning van de verdachte stond immers buiten kijf dat de
verdachte een rechtsmiddel heeft willen aanwenden. Ook de Hoge Raad
besliste aanvankelijk in deze zin.15 Bij de bezuinigingswetten van 1935 kwam
hierin verandering. De mogelijkheid voor de verdachte per brief te verklaren
een rechtsmiddel aan te wenden werd door de Hoge Raad aan het einde van
de jaren '70 verder uitgebreid. Deze uitbreiding bracht een grote omslag
teweeg. De wijze waarop de verklaring door een verdachte kan worden
afgelegd zal in deze paragraaf centraal staan.

Door de economische malaise in de jaren dertig voelde de overheid zich
genoodzaakt fors te bezuinigen. Ook de rechtsmiddelen werden niet ontzien.
De omvang van het verzet en het hoger beroep werden beperkt. De exploiten
in strafzaken kwamen te vervallen, zodat het verzet op een andere wijze moest
worden aangewend. De wetgever koos ervoor het aanwenden van het verzet
zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de bestaande regeling, zodat het verzet

13 Zie deartt. 45 la en 451b Sv.
14 BHTK 1913-1914,286, nr. 3, p.  155. Kon een verdachte niet ter griffie verschijnen omdat

hij bijvoorbeeld gedetineerd was, dan ging de griffier naar de gedetineerde zodat een
mondelinge verklaring ten overstaan van de griffier kon worden afgelegd. Dit was de
zogenaamde descente. Zie art. 450, tweede lid Sv  (oud).  Bij  wet van 10 oktober  1978, S.
528 is dit artikellid vervallen. Zie BHTK 1977-1978,15019.

15 Zie bijvoorbeeld HR 25 juni 1928, NJ 1928, 1230 m n. vD. Het afleggen van een mondelinge
verklaring geldt nog steeds voor de advocaat en schriftelijk gemachtigde die namens de
verdachte een rechtsmiddel willen aanwenden. Zie hiervoor HR 18 oktober 1988, NJ  1989,
416.
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evenals het hoger beroep en het beroep in cassatie, moest worden aangewend
door het afteggen van een verklaring ter griffie. 16

Voorts introduceerde de wetgever een bijzondere wijze waarop een
rechtsmiddel door de verdachte kon worden aangewend. Art. 449, tweede
lid Sv creeerde voor de aangehouden verdachte, als uitzondering op de
hoofdregel van art. 449, eerste lid Sv, de mogelijkheid schriftelijk een
rechtsmiddel aan te wenden. Wanneer de verdachte ter uitvoering van een
niet onherroepelijk vonnis of arrest werd aangehouden, kon hij door middel
van een aangetekende brief de rechtsmiddelen verzet en hoger beroep
aanwenden. 17 De aangetekende brief moest worden verzonden naar de griffie
van het gerecht waarde mondelinge verklaringhad moeten worden afgelegd.18

Uitbreiding van art. 449, tweede lid Sv naar de niet-aangehouden verdachte
vond de wetgever niet wenselijk, omdat in die gevallen er geen ambtenaar
zou zijn die op de naleving van de vormvereisten zou kunnen toezien.19 Aan

het belang van de autoriteit zou dan niet worden voldaan.
Het afteggen van de verklaring per aangetekende brief was door de

wetgever bedoeld als uitzondering op de hoofdregel van art. 449, eerste lid
Sv. Het mag echter geen verbazing wekken dat ook in andere gevallen werd
geprobeerd per aangetekende brief een rechtsmiddel aan te wenden.20 Tot het
einde  van de jaren  ' 70 hadden dergelijke beroepen weinig resultaat. 21

In 1977 besliste de  Hoge Raad echter anders.22 Deze beslissing stond
aan het begin van een ontwikkeling die heeft geleid tot een enorme verruiming
van de mogelijkheid schriftelijk te verklaren een rechtsrniddel aan te wenden.

16 BHTK 1934-1935,362, nr. 3, p. 76.

17 BHTK 1934-1935,362, nr. 2, p. 11. Aanvankelijk gold deze uitzondering alleen voor het
verzet. Bij de nota van wijziging BHTK 1934-1935,362, nr. 8, p. 342 werd het ook mogelijk

op deze wijze hoger beroep aan te wenden. Het aanwenden van beroep in cassatie door middel
van een aangetekende brief werd bij wet van 10 oktober 1978, S. 528 mogelijk gemaakt.
Zie BHTK 1977-1978,15 019, nr 2, p. 3. Zie hierover ook HR 11 januari 1977, NJ 1977,
222 en HR 11 januari  1977. NJ  1977, 223 m.n. ThWvV.

18 Hof Leeuwarden 13 oktober  1977, NJ  1978,569; Hof Izeuwarden 25 november  1954, NJ
1955,432.

19 BHTK 1934-1935,362, nr. 6, p. 268.
20 Ktg Almelo 8 maart  1940, NJ  1940,418. De verdachte tekende per aangetekende expresse-

schrijven verzet aan, de kantonrechter oordeelde "dat dit schrijven geen verzetacte is in den
zin van art. 449 W. v. Sv. nu, gelijk is gebleken uit de verklaring van den Ambtenaar van
het O.M., verdachte niet ter uitvoering van het voormelde vonnis is aangehouden" en
verklaarde het ingestelde verzet nietig. Hof Den Bosch  1 mei  1963, NJ  1963, 493 waar hoger
beroep ingesteld bij aangetekende brief tegen een verstekvonnis niet-ontvankelijk werd
verklaard, nu niet was vast komen te staan dat de verdachte ter uitvoering van dat vonnis

was aangehouden.
21 Zie bijvoorbeeld HR  11 januari  1977. NJ  1977, 222 en HR 11 januari  1977, NJ  1977. 223

m.n. ThWvV.
22     HR 8 maart 1977, NJ 1977, 338 m.n. ThWvV.
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Een opperwachtmeester van de rijkspolitie had aan de verdachte een
verstekvonnis in persoon betekend. Blijkens het cassatiemiddel had de
opperwachtmeester aan de verdachte meegedeeld dat hij tegen het vonnis hoger
beroep kon aanwenden door ter plaatse een schriftelijke verklaring aangetekend
te verzenden. De verklaring van de verdachte was gehecht aan het ambtsedig
proces-verbaal van de opperwachtmeester, waarin was vermeld dat het vonnis
in persoon aan de verdachte was betekend en de mededeling dat verdachte
hoger beroep wilde instellen tegen het aan hem betekende vonnis. Dit geheel
werd naar de griffie gezonden en werd tijdig ontvangen. De verdachte stelde
dus op de wijze van art. 449, tweede lid Sv hoger beroep in, hoewel hij niet
was aangehouden ter uitvoering van een niet onherroepelijk vonnis. Het hof
verklaarde om die reden het ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk.

De Hoge Raad was echter van mening dat het ingestelde beroep
ontvankelijk had moeten worden verklaard. Overwogen werd: 'dat indien een
der in art. 586, tweede lid, Sv. bedoelde personen een bij verstek gewezen
vonnis aan de daarbij veroordeelde in persoon betekent en hem bij die gelegen-
heid, zonder tot aanhouding ter uitvoering van dat vonnis over te gaan,
mededeling doet dat het tegen dit vonnis openstaande rechtsmiddel kan worden
aangewend bij aangetekende brief gericht tot de griffie van het gerecht door
hetwelk het vonnis is gewezen, de veroordeelde er in het algemeen op mag
vertrouwen dat bedoelde mededeling op juistheid berust'. De Hoge Raad
vervolgt dat de veroordeelde in zo'n geval 'in gerechtvaardigd vertrouwen
op de juistheid van de mededeling, het geeigende rechtsmiddel tijdig op de
door die mededeling aangegeven wijze aanwendt, in dat rechtsmiddel behoort
te worden ontvangen'.23 De door de Hoge Raad geformuleerde vertrou-
wensregel houdt in dat een verdachte mag afgaan op informatie die hij heeft
verkregen van een 'functionaris die is belast met het uitvoeren van voor-
schriften van het Sv.'.24

Enige tijd later oordeelde de Hoge Raad dat een verdachte die niet in
gerechtvaardigd vertrouwen had gehandeld ook per brief een rechtsmiddel
kon aanwenden. Daarbij deed zich eerst de bijzondere situatie voor dat een
in hetbuitenland gedetineerde verdachte perbriefeen rechtsmiddel probeerde
aan te wenden.25 Aan de verdachte, die in een Duitse gevangenis verbleef,
was een verstekmededeling in persoon uitgereikt. De verdachte stuurde in
antwoord op deze verstelanededeling een ongedateerde brief aan de griffie,
waarin hij kenbaar maakte cassatieberoep te willen aanwenden. Op de griffie
wist men kennelijk niet goed wat er met deze brief moest gebeuren. Ofschoon

23        Zie ook Hof Lauwarden 25 oktober 1977, NJ  1978,570; HR 9 oktober 1979, NJ  1980,
58; HR 19 februari 1980, NJ 1980, 383 en HR 20 januari 1981, NJ 1981,350 mn. ThWvV.

24 Benaming ontleend aan Van Veen,  noot bij  HR 8 maart  1977, NJ  1977,  338.
25      HR 24 oktober 1978, NJ 1979, 52 m.n. ThWvV.
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er geen cassatie-akte is opgemaakt, is er toch cassatieberoep ingesteld en zijn
de stukken met de brief naar de Hoge Raad gezonden. Die verklaarde het
cassatieberoep ontvankelijk.

De grond voor deze ontvankelijkverklaring werd niet gezocht in het
handelen in gerechtvaardigd vertrouwen, maar in een bijzondere wijze van
aanwenden van een rechtsmiddel. De Hoge Raad sloot hiermee aan bij het
bestaande systeem. Er werd namelijk overwogen: 'dat zodanig beroep op
regelmatige wijze namens de req. is ingesteld, nu diens voormelde, vddr afloop
van de cassatietermijn ter griffie van het Hof ingekomen brief - gelet op de
inhoud ervan en het feit dat de req. tijdens het schrijven ervan verbleef in een
in het buitenland gevestigde detentie-inrichting - redelijkerwijs moet worden
opgevat als een bijzondere volmacht in de zin van art. 450, eerste lid, onder
b van meergemeld wetboek (Sv., HE)'.26 De brief van de verdachte  werd
aangemerkt als een bijzondere schriftelijke volmacht in de zin van art. 450,
eerste lid sub b Sv. Deze volmacht was gericht aan de griffier, die namens
de verdachte het juiste rechtsmiddel had moeten aanwenden.

Opmerkelijk is dat de Hoge Raad met deze uitspraak het schriftelijk
aanwenden van een rechtsmiddel op een geheel andere leest schoeit. Bij het
handelen in gerechtvaardigd vertrouwen werd aangesloten bij het aanwenden
van een rechtsmiddel op de wijze van art. 449, tweede lid Sv. De verdachte
kon een schriftelijke verklaring afleggen waardoor (rechtstreeks) een
rechtsmiddel werd ingesteld. Bij de hierboven genoemde uitspraak is art. 449,
tweede lid Sv niet van toepassing, maar de artt. 450, eerste lid sub b en 449,
eerste lid Sv. De brief van de verdachte is niet meer een verklaring in de zin
van art. 449 Sv, maar een bijzondere schriftelijke volmacht gericht aan de
griffier. De griffier moet vervolgens namens de verdachte een rechtsmiddel
aanwenden.27 Dit betekent in principe dat de griffier op de griffie moet
verklaren dat hij namens de verdachte een rechtsmiddel wil aanwenden, waarbij
de griffier een bijzondere schriftelijke volmacht moet overleggen. Deze
constructie van de Hoge Raad doet enigszins gekunsteld aan. In de praktijk
zal de griffier waarschijnlijk niet ten overstaan van een collega of zichzelf
verklaren dat hij namens de verdachte een rechtsmiddel aanwendt, om
vervolgens een akte rechtsmiddelen op te maken. Hij zal vermoedelijk direct
die akte opmaken. De brief van de verdachte blijft dan in de praktijk gelden
als een schriftelijke verklaring van de verdachte.

26      HR 24 oktober 1978, NJ 1979.52 m.n. ThWvV.
27       Het is enigszins vreemd om aan te nemen dat iemand die wordt gemachtigd, verplicht is

tot het aanwenden van een rechtsmiddel. Een volmacht biedt irnmers in het algemeen een

bevoegdheid tot handelen, maar niet een verplichting. In het geval van de griffier is dit anders

vanwege de bijzondere functie van de griffier met betrekking tot het aanwenden van een
rechtsmiddel. Zie § 2.2.5.3.
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Nu de Hoge Raad de brief van de verdachte aanmerkt als een bijzondere
schriftelijke volmacht gericht aan de griffier, is het vereiste van art. 449, tweede
lid Sv, dat de brief aangetekend moet worden verzonden, niet meer van
toepassing. In hoofdstuk drie zal op het aanwenden van een rechtsmiddel
namens de verdachte nog uitgebreid worden ingegaan.

Het per brief kunnen aanwenden van een rechtsmiddel gold echter niet
alleen voor een in het buitenland gedetineerde verdachte. Twee jaar later bleek
ook een door de verdachte aan de griffie gezonden brief waarin de verdachte
meedeelde niet te willen berusten in de verstekmededeling, te worden opgevat
als een bijzondere schriftelijke volmacht gericht aan de griffie. 28 Het feit dat
de verdachte zich niet in het buitenland bevond en niet was gedetineerd deed
kennelijk niet ter zake.

Deze ontwikkeling is in 1984 door de Hoge Raad gecompleteerd.29 In
deze zaak had de verdachte een brief naar de griffie gestuurd waarin hij
meedeelde dat hij in hoger beroep wilde komen tegen het hem betekende
vonnis. Het hof had de verdachte niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroep,
omdat de verdachte niet had gehandeld volgens de duidelijke instructie op
de "mededeling uitspraak (OV)" en hij de doorde griffie toegezonden volmacht
niet tijdig, ondertekend had teruggestuurd. De Hoge Raad maakte korte metten
met deze niet-ontvankelijkverklaring. Ambtshalve wordt door de Hoge Raad
overwogen: 'Deze brief, (...) kan slechts worden verstaan - en had derhalve
moeten worden aangemerkt - als een bijzondere volmacht in de zin van art.
450 sub b Sv (...). Het door het hof overwogene doet aan het vorenstaande
niet af, immers: a. de door het hof bedoelde op de "mededeling uitspraak (OV)"
vermelde instructie, inhoudende dat de veroordeelde het rechtsmiddel kan
aanwenden door middel van een verklaring afgelegd door een door de
veroordeelde bij bijzondere volmacht schriftelijk gemachtigde, behoefde voor
de verdachte geen aanleiding te zijn te veronderstellen dat een brief als door
hem geschreven niet als een bijzondere volmacht zou worden opgevat, mede
in aanmerking genomen hetgeen omtrent de uitleg van brieven als de
onderhavige in de rechtspraak van de HR van de laatste jaren is geoordeeld;
b. mede gelet op het onder a overwogene behoefde de verdachte geen
aanleiding te vinden zich voor inlichtingen tot de griffie te wenden, ook al
was hij van plan naar het buitenland te gaan; c niet terzake doet dat de griffie
van de Rb. bij brief van 14 febr.  1983 een volmacht ter ondertekening en
terugzending aan de verdachte heeft toegezonden, noch of die brief en de
daarbij toegezonden volmacht de verdachte voor afloop van de appeltermijn
en voor of na zijn vertrek naar het buitenland hebben bereikt (...), omdat

28     HR 7 april 1981, NJ 1981, 430 m.n. ThWvV.
29      HR 3 april 1984, NJ 1984,634, m.n. ThWvV.
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gegeven dat de brief van de verdachte van 8 febr. 1983 (reeds) als bijzondere
volmacht kon gelden, een nadere of anders geformuleerde volmacht overbodig
was'.30 Uit deze uitspraak volgt onmiskenbaar dat de verdachte vandaag de
dag zowel mondeling als per brief een rechtsmiddel kan aanwenden.

De ontwikkeling dat een verdachte per brief kan verklaren een rechts-
middel aan te wenden, moet mijns inziens positief worden gewaardeerd. Het
op deze wijze aanwenden van een rechtsmiddel sluit aan bij de hedendaagse
communicatiemiddelen. In het maatschappelijk verkeer is het immers
gebruikelijk schriftelijk te communiceren. Bovendien kunnen de belangen
van authenticiteit, wilsverklaring en autoriteit worden gewaarborgd bij een
per brief ingesteld rechtsmiddel. Uit een doorde verdachte ondertekende brief
kan worden afgeleid dat deze van de verdachte afkomstig is. De ondertekening
ziet op het belang van de authenticiteit. Uit de inhoud van de brief moet de
wilsverklaring blijken.

De rechtspraak omtrent het per brief aanwenden van een rechtsmiddel
kent Edn belangrijke beperking. Slechts de verdachte kan per brief een verkla-
ring afteggen. De vertegenwoordigers van de verdachte en van het openbaar
ministerie dienen nog steeds persoonlijk ter griffie te verschijnen teneinde
te verklaren een rechtsmiddel aan te wenden.

Hoewel een in persoon afgelegde verklaring mijns inziens in beginsel
geen extra waarborgen biedt boven een per brief afgelegde verklaring, kan
persoonlijke verschijning ter griffie zinvol blijken. Bijvoorbeeld indien niet
duidelijk is waartegen de verdachte een rechtsmiddel wil aanwenden. De
griffier is bij persoonlijke verschijning in de gelegenheid te informeren naar
de precieze bedoeling van de verdachte. Deze kwestie ziet op de inhoud van
de verklaring. Hierop zal in de volgende paragraaf uitgebreid worden ingegaan.

2.2.4 De inhoud van de verklaring

2.2.4.1 Inleiding

Over de inhoud van de verklaring heeft de wetgever zich nauwelijks uitgelaten.
Dit neemt niet weg dat naar mijn mening die inhoud van groot belang is voor
het aanwenden van een rechtsmiddel. Daaruit moet immers blijken of de
verdachte een rechtsmiddel heeft willen aanwenden tegen de bestreden
beslissing. Zoals in § 2.2.2 reeds bleek is de wil van de verdachte van beslis-
send belang voor het aanwenden van een rechtsmiddel.

In de rechtspraak werden aanvankelijk enkele vereisten geformuleerd
met betrekking tot de inhoud van de verklaring. Zo werd de op zichzelf voor

30     HR 3 april 1984, NJ 1984,634. m.n. ThWvV.
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de hand liggende eis gesteld dat de verdachte moest aangeven tegen welke
uitspraken hij een rechtsmiddel wilde aanwenden:' Voorts gold lange tijd
het vereiste dat de verdachte behoorde aan te geven welk rechtsmiddel hij wilde
aanwenden.32 Werd het verkeerde rechtsmiddel ingesteld, dan volgde een niet-

ontvankelijkverklaring. Deze rechtspraak leidde in sommige gevallen tot
onbevredigende situaties. Dit gold met name wanneer de verdachte had
vertrouwd op - achteraf gebleken - onjuiste informatie van bijvoorbeeld de
rechter. Remmelink, Melai en Van Veen probeerden aan het begin van de jaren
' 70 een passende oplossing voor deze onbevredigende situaties te vinden.  Aan
het einde van de jaren '70 biedt de Hoge Raad de verdachte een uitweg, door
het onjuist aangewende rechtsmiddel te converteren in hetjuiste rechtsmiddel.

In deze paragraaf zullen de eisen worden behandeld, die sinds de
invoering van het Wetboek van Strafvordering (1926) aan de inhoud van de
verklaring zijn gesteld. Behalve de ontwikkeling van de conversie-rechtspraak
(vanaf § 2.2.4.2) zal ook het bepalen van de omvang van het beroep aan de
orde komen (§ 2.2.4.5).

2.2.4.2 Het verkeerde rechtsmiddel aangewend ten gevolge van onjuiste

voorlichting door rechter of ambtelijke  instantie

'Indien de verdachte bij het uitspreken van het vonnis tegenwoordig is, geeft
de voorzitter hem daarbij mondeling kennis van het rechtsmiddel, dat tegen
het vonnis openstaat, en van de termijn binnen welke dat rechtsmiddel kan
worden aangewend'.33 Deelde de rechter het verkeerde rechtsmiddel mee en
werd ten gevolge daarvan het verkeerde rechtsmiddel aangewend, dan werd
het rechtsmiddel niet-ontvankelijk verklaard. Dit leidde zo nu en dan tot
schrijnende situaties. Illustratief is het arrest van de Hoge Raad van 4 mei
1942.34 Aan de verdachte die door de economische politierechter was
veroordeeld voor twee cumulatief tenlastegelegde feiten, werd meegedeeld
dat tegen het eerste feit hoger beroep en tegen het tweede feit cassatieberoep
kon worden ingesteld. De raadsman van de verdachte stelde enkel tegen het
tweede feit cassatieberoep in. Nadat dit beroep was ingesteld bleek uit een
arrest van de Hoge Raad dat in het onderhavige geval geen cassatieberoep,
maar hoger beroep had moeten worden aangewend. De Hoge Raad verklaarde
het beroep niet-ontvankelijk en overwoog daartoe: 'dat de mededeeling door

31 Zie bijvoorbeeld HR 20 april 1931, NJ 1931, 1013; HR 21 maart 1932, NJ 1932.680 en
HR 20 november 1933, NJ 1934,79.

32 Zie bijvoorbeeld HR 4 mei 1942, NJ 1942,631; HR 7 januari  1969, NJ  1969.252 en HR
29 februari 1972, NJ 1973, 1 m.n. ALM.

33     Art. 364 Sv.
34      HR 4 mei 1942, NJ 1942,631.
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den Econ. Rechter blijkens het proces-verbaal der terechtzitting aan den req.
na de uitspraak van dat vonnis gedaan, (...), hierin (de rechtsmiddelenbedeling,
HE) geen verandering kan brengen, aangezien zoodanige mededeeling den
Hoogen Raad niet bevoegd kan maken van een beroep in cassatie kennis te
nemen in een geval, dat volgens de wet zoodanig beroep niet openstaat'.35

Dergelijke onbevredigende situaties kwamen vaker voor.  In  1972 boog
A-G Remmelink zich in een conclusie over de vraag of deze voor de verdachte
teleurstellende uitkomst kon worden vermeden.36 Ook in die zaak had de
verdachte het verkeerde rechtsmiddel aangewend, vertrouwend op de
informatie van de rechter. Een mogelijke oplossing die Remmelink voorstelt
is dat de rechter gaat werken met een fictie. 'Wie onder deze omstandigheden
een 'verkeerd' beroep heeft aangetekend wordt geacht alstoen een 'juist'
beroep te hebben ingesteld in welk geval verwijzing dient te volgen naar de
'bevoegde' rechter met verzoek de zaak op basis van het (juiste) beroep te
willen berechten'.37

Remmelink zelf meent  dat deze 'eigenmachtige',  niet  door  de  wet
voorziene beslissing van de rechter te ver gaat, mede gelet op de vraag of de
verdachte dat andere beroep wel heeft willen instellen. De enige oplossing
die Remmelink dan nog ziet is dat de verdachte na afdoening in cassatie
onmiddellijk hetjuiste rechtsmiddel kan aanwenden. Het juist aangewende
rechtsmiddel zou vervolgens echter op grond van termijnoverschrijding niet-
ontvankelijk moeten worden verklaard. Remmelink bepleit deze termijnover-
schrijding te pardonneren wegens verontschuldigbare dwaling, nu de verdachte
heeft vertrouwd op onjuiste informatie van de rechter. 38

De oplossing van Remmelink stuit op weerstand bij annotator Melai:
het is niet de verdachte die heeft gedwaald, maar de rechter. Melai komt tot
een oplossing die naar zijn mening geen inbreuk maakt op het stelsel van
rechtsmiddelen. In de eerste plaats bekijkt hij de status van art. 364 Sv. Dit
artikel heeft tot doel de verdachte op het voor hem openstaande rechtsmiddel
te wijzen, aangezien deze in het algemeen niet zelf het juiste rechtsmiddel
zal kunnen bepalen. De verdachte moet dus zonder meer op de informatie
van de rechter kunnen vertrouwen, ook al blijkt die informatie onjuist te zijn.
Artikel 364 Sv maakt deel uit 'van de wettelijke regels die tesamen bepalend

35 Zie bijvoorbeeld ook HR 7 januari  1969,  NJ  1969,252; HR 29 februari  1972, NJ  1973,
lm.n. ALM.

36          HR 29 februari  1972, NJ  1973,  1  m n. ALM. Remmelink wijst op de soepeler rechtspraak
van de Hoge Raad met betrekking tot door de griffier gemaakte fouten, zie bijvoorbeeld
HR 17 oktober 1951, NJ 1951,259; HR 22 december 1964, NJ 1965, 181 en HR 1 december
1970, NJ 1971,110.

37          Conclusie bij  HR 29 februari  1972, NJ  1973,  1  m.n. ALM.
38 Remmelink verwijst daarbij naar het Duitse recht, par. 44 St. P.O., waar gesproken wordt

van 'unabwendbarer Zufall, art. 84 lid 2 Beroepswet en art. 340 Rv.
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zijn voor de regelmatige instelling van een rechtsmiddel', aldus Melai. Deze
regels behoren strikt te worden toegepast. Art. 364 Sv houdt dan ook meer
in dan een vrijblijvend gebaar jegens de verdachte. Melai meent derhalve dat

een misslag van de rechter niet voor rekening van de verdachte behoort te
komen. Dit betekent dat de Hoge Raad de requirant ontvankelijk zou moeten
verklaren in het door hem onjuist ingestelde rechtsmiddel, voor zover requirant
klaarblijkelijk heeft vertrouwd op de kennisgeving van de rechter in eerste

aanleg. Daarna zou de Hoge Raad 'a de betrokken kennisgeving moeten
aanmerken als een handeling als bedoeld in de aanhef van art. 99, eerste lid
Wet RO; b de sub a bedoelde handeling wegens de daarin begane misslag
moeten vernietigen; c met vermijding van zinloze terugverwijzing moeten
doen wat de feitelijke rechter had behoren te doen (en wat deze nog slechts
zou kunnen doen): bepalen dat req. binnen 14 dagen na de dag van het arrest
in cassatie (alsnog) hoger beroep kan instellen'.

Zowel tegen de oplossing van Remmelink als van Melai heeft Van Veen
een aantal bezwaren.39 Het voorstel van Melai is naar de mening van Van Veen
bezwaarlijk, omdat de verdachte niet tegen de onjuiste mededeling van de
rechter cassatieberoep heeft ingesteld, maar tegen het vonnis. Bovendien stelt
de wet de termijnen voor het aanwenden van een rechtsmiddel en niet de
rechter. De bezwaren van Melai tegen de oplossing van Remmelink deelt Van
Veen niet. Van Veen is van mening dat een rechter die dwaalt, niet uitsluit,
maar juist insluit dat de verdachte dwaalt. Tegen het voorstel van Remmelink
heeft Van Veen echter andere bedenkingen. Zo vraagt hij zich af of de lagere
rechter de vrijheid heeft buiten de wettelijke voorschriften om het beroep van
de verdachte te redden wanneer de Hoge Raad dat zelf niet doet. Van Veen
is wel van mening dat de termijnoverschrijding die aan een rechterlijke
vergissing is te wijten, niet aan de verdachte kan worden tegengeworpen. Hij
zoekt de oplossing in het eerste door Remmelink geopperde voorstel, namelijk
dat de rechter gaat werken met de fictie dat de verdachte het 'juiste' beroep
heeft ingesteld.40

Voor deze oplossing voert Van Veen een aantal argumenten aan. In de
eerste plaats stelt hij:  'Als men uitgaat van de gedachte, dat het een beginsel
van strafprocesrecht behoort te zijn dat vergissingen, door het apparaat
gemaakt, niet mogen gaan ten koste van de processuele positie van de
verdachte, heeft de eerste rechter, die met de zaak te maken heeft nadat de
vergissing is ontdekt, tot taak de door de vergissing ontstane processuele

ontsporing weer ongedaan te maken'. In de tweede plaats deelt Van Veen niet

39     Th.W. van Veen, Het verkeerde rechtsmiddel meegedeeld - 364 Sv., NJB 1973. afl. 7, p.
201 -204.

40        Remmelink zelf vond deze oplossing te ver gaan. Zie conclusie bij  HR 29 februari  1972,
NJ 1973, 1 m.n. ALM.
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het bezwaar dat Remmelink zelf tegen zijn fictie inbracht, namelijk dat niet
altijd duidelijk zou worden of de verdachte ook daadwerkelijk het juiste
rechtsmiddel zou hebben willen instellen. Van Veen meent dat het van belang
is dat wordt geconstateerd 'dat de verdachte is misleid en met zijn bezwaar
bij de appdlrechter thuishoort' en niet 'dat een appal in cassatie wordt
beschouwd als een hoger beroep'.41 Voorts kan de verdachte wanneer hij geen

prijs stelt op herstel, het verwezen rechtsmiddel alsnog intrekken. Bovendien
acht Van Veen het een voordeel dat de Hoge Raad zich niet over de
ontvankelijkheidsvraag behoeft te buigen en zich niet werkelijk over de zaak
behoeft uit te laten. De Hoge Raad dient slechts na te gaan door welke
vergissing de verdachte het verkeerde rechtsmiddel heeft aangewend, teneinde
hem de juiste weg naar de bevoegde rechter te wijzen. Tot slot noemt Van
Veen nog rechtspraak waar, terwille van een goede rechtspleging, de Hoge
Raad beschikkingen verwees.

In 1977 gaat de Hoge Raad om.42 Aan een verdachte, door de kanton-
rechter veroordeeld tot een geldboete van veertig gulden, werd meegedeeld
dat hij cassatieberoep kon aanwenden tegen het vonnis. Art. 44 lid 2 Wet RO
was echter kort daarvoor gewijzigd. De apptlgrens voor de verdachte was
verhoogd van tien naar vijftig gulden boete. In art. V van de wijzigingswet
was bepaald dat deze wijziging geen gevolgen had voor hoger beroep in
strafzaken die voor de dag van inwerkingtreding aanhangig waren gemaakt.
In dit geval was de zaak voordien aanhangig gemaakt, zodat voor de verdachte
het rechtsmiddel hoger beroep openstond. De kantonrechter had dus aan de
verdachte het verkeerde rechtsmiddel meegedeeld.

A-G Kist bepleit in zijn conclusie de oplossing van Van Veen, een
eenvoudige verwijzing door de Hoge Raad. Deze oplossing is volgens Kist,
naast de al eerder genoemde voordelen, doelmatig, geeft de verdachte de
tweede instantie waar hij recht op heeft en maakt minder inbreuk op de wet
dan het voorstel van Melai. Kist concludeert tot een niet-ontvankelijkverklaring
van het ingestelde beroep met een verwijzing van de zaak naar de rechtbank
die de zaak vervolgens in hoger beroep kan afdoen.

De Hoge Raad besliste enigszins anders. In plaats van het beroep niet-
ontvankelijk te verklaren, zoals door de A-G werd voorgesteld, geeft de Hoge
Raad een 'tussenbeslissing', waarbij het ingestelde cassatieberoep wordt
verstaan als hoger beroep. Deze conversie-beslissing van de Hoge Raad is
gebaseerd op de volgende overweging: 'dat naar luid van het p.-v. van de
terechtzitting de Ktr. evenwel aan req. heeft kennis gegeven, dat deze binnen

41   Th.W. van Ween, Het verkeerde rechtsmiddel meegedeeld - 364 Sv..N]B 1973, afl. 7, p.

203.

42          HR  1  maart  1977, NJ  1977, 364 m.n. ThWvV.
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veertien dagen beroep in cassatie tegen het vonnis kon instellen; dat het doen
van deze onjuiste kennisgeving kennelijk is voortgevloeid uit een onjuiste
opvatting nopens de voormelde wijzigingswet en deze misslag blijkbaar ten
gevolge heeft gehad, dat req. - in wiens belang het bepaalde in art.  364 j °  art.
398 Sv. is voorgeschreven en die er dan ook op mocht vertrouwen en er
kennelijk inderdaad op vertrouwd heeft, dat de Ktr. hem op grondslag van
juiste wetsopvatting kennis zou geven van het tegen het gewezen vonnis
openstaande rechtsmiddel - bij zijn tot het instellen van hogere voorziening
tegen dat vonnis (...) heeft gerept van het rechtsmiddel van beroep in cassatie,
terwijl het aannemelijk is, dat hij toen tegen het vonnis hoger beroep zou
hebben ingesteld, indien hem door de Ktr. kennis ware gegeven dat alleen
dat rechtsmiddel tegen het vonnis openstond'.43 De Hoge Raad herstelt de
gevolgen van de niet aan de verdachte toe te rekenen misslag door: 'het ervoor
te houden, dat req. (...) hoger beroep tegen het vonnis van de Ktr. heeft willen
instellen en dat zijn alstoen ter griffie van het Ktg. afgelegde verklaring in
die zin moet worden verstaan; dat zulks medebrengt, dat de zaak op dat hoger
beroep zal dienen te worden behandeld en afgedaan door de Rb (...) tenzij
dat rechtsmiddel alsnog v66r die behandeling zou worden ingetrokken, en
dat de stukken van het geding ter fine van die behandeling en afdoening alsnog
op de voet van art. 409 j °  art. 425 Sv. moet worden gezonden aan de griffier
van die Rb'.

De Hoge Raad baseert deze conversie-beslissing derhalve op het
gerechtvaardigd vertrouwen van de verdachte op door de rechter verstrekte
informatie. Met betrekking tot de afdoening geeft de Hoge Raad de verdachte
de mogelijkheid het geconverteerde rechtsmiddel alsnog in te trekken.44 De
conversie-beslissing van de Hoge Raad sluit aan bij de voorstellen van
Remmelink en Van Veen.

De door de Hoge Raad geYntroduceerde conversie-beslissing past voorts
bij de eerder genoemde belangen van authenticiteit en wilsverklaring. Het
is de verdachte die beslist of hij een rechtsmiddel wil aanwenden, zodat hij
niet tegen zijn wil in een beroepsprocedure zal worden betrokken. Maakt de
verdachte abusievelijk kenbaar het verkeerde rechtsmiddel te willen

43     HR 1 maart 1977, NJ 1977.364 m.n. ThWvV.
44          In HR 24 mei  1977,  NJ  1977,558 m.n. ThWvV deed zich het geval voor dat de verdachte

ten onrechte cassatieberoep had ingesteld in plaats van verzet. Een conversie-beslissing zoals
de Hoge Raad die in HR  1  maart  1977, NJ  1977, 364 heeft geformuleerd, zou tot problemen
leiden, omdat de verdachte op grond van art. 400 Sv op de eerst volgende gewone rechtszitting
gedagvaard zou moeten worden. Deze zittingsdag was echter al verstreken. De Hoge Raad
gaat ervan uit dat de verdachte geacht moet worden te zijn verhinderd om op de terechtzitting
in art. 400 Sv. genoemd te verschijnen. Op grond van art. 402, tweede lid Sv. moet een nadere
terechtzitting worden bepaald om de verdachte in de gelegenheid te stellen alsnog het
onderzoek ter terechtzitting bij te wonen.
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aanwenden, dan komt deze fout niet voor zijn rekening, indien hij deze
verklaring heeft afgelegd vertrouwend op bijvoorbeeld een mededeling van
de rechter. Hoewel dit uit bovenstaande beslissing nog niet duidelijk blijkt,
volgt uit latere rechtspraak van de Hoge Raad dat wordt aangeknoopt bij de
veronderstelde wil van de verdachte. Uit de verklaring van de verdachte dat
hij een rechtsmiddel wil aanwenden, mag worden afgeleid dat de verdachte
het juiste rechtsmiddel heeft willen aanwenden. De mogelijkheid het
geconverteerde rechtsmiddel alsnog in te trekken, duidt er ook op dat bij de
wil van de verdachte moet worden aangesloten.

2.2.4.3 'Zelfstandige' onjuiste keuze van een rechtsmiddel

Vooralsnog kon alleen een verkeerd aangewend rechtsmiddel worden
geconverteerd indien de verdachte had vertrouwd op onjuist verkregen
informatie van een ambtelijke instantie, zoals de rechter ter terechtzitting of
de griffier.45 Het geval deed zich echter voor dat een verdachte een verkeerd
rechtsmiddel aanwendde zonder dat hij had vertrouwd op onjuist verkregen
informatie van een ambtelijke instantie. De conversie-rechtspraak die was
gebaseerd op handelen in gerechtvaardigd vertrouwen, bood hier geen uitkomst.
De verdachte had immers 'zelfstandig' het verkeerde rechtsmiddel aangewend.
De Hoge Raad kwam in 1980 ook deze verdachte tegemoet.

De verdachte, die door de politierechter was veroordeeld voor zowel
een overtreding als een misdrijf, verklaarde ter griffie dat hij hoger beroep
wilde instellen tegen het vonnis van de politierechter. Het hoger beroep tegen
de overtreding werd niet-ontvankelijk verklaard. Ter zake van het misdrijf
werd de verdachte veroordeeld. Tegen dit arrest stelde de verdachte vervolgens
cassatieberoep in. A-G Haak bepleitte het ingestelde hoger beroep tegen de
overtreding te converteren in beroep in cassatie. De Hoge Raad besliste
weliswaar in deze lijn, maar met een kleine nuancering.

De Hoge Raad gaat ervan uit dat degene die tegen een vonnis een
rechtsmiddel instelt 'in het algemeen geacht moet worden het volgens de wet
daartegen openstaande rechtsmiddel te willen instellen'.46 Het hof had dan
ook onderzoek moeten doen naar de bedoeling van de, ter terechtzitting
verschenen, verdachte. Had de verdachte een rechtsmiddel tegen de overtreding
willen aanwenden, dan had het hof het hoger beroep moeten converteren in
beroep in cassatie.

45 Zie bijvoorbeeld HR 10 april 1979, NJ 1979,432; HR 24 mei 1977, NJ 1977,558 m.n.
ThWvV; HR 13 september 1977, NJ 1978, 529 en HR 13 maart 1979, NJ 1979,305.

46      HR 5 februari 1980, NJ 1980,301 m.n. ThWvV.
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Opvallend is dat de Hoge Raad deze conversie-beslissing niet baseert
op handelen in gerechtvaardigd vertrouwen, maar op de kennelijke bedoeling
van de verdachte. Bovendien overwoog de Hoge Raad, dat degene die een
rechtsmiddel aanwendt in het algemeen de bedoeling zal hebben gehad het
juiste rechtsmiddel in te stellen. De bedoeling van de verdachte was in deze
situatie echteronvoldoende duidelijk. Het hofhad derhalve onderzoek moeten
doen naar de bedoeling van de verdachte. Er was hier namelijk sprake van
een bijzondere situatie, nu de verdachte op grond van art. 407, tweede lid Sv
ook in de veroordeling ter zake van de overtreding had kunnen berusten. 47

Uit deze beslissing van de Hoge Raad blijkt mijns inziens dat dexil van de
verdachte bepalend is voor de vraag of tot conversie kan worden overgegaan.

Van Veen merkt in de noot onder dit arrest op dat de opdracht aan het
hof onderzoek te doen naar de bedoeling van de verdachte, moeilijkheden
kan opleveren indien de verdachte niet ter terechtzitting verschijnt. Het hof
is dan niet in de gelegenheid geweest de verdachte iets te vragen omtrent zijn
bedoelingen. Van Veen stelt terecht dat uitstel van behandeling van de zaak
onpraktisch en tijdrovend zou zijn. Hij stelt voor dat de rechter met de volgende
fictie zou kunnen werken: indien de verdachte niet ter terechtzitting verschijnt,
wordt het onbeperkt ingestelde hoger beroep opgevat als beperkt tot de
veroordeling wegens het misdrijf en berust de verdachte in de veroordeling
ter zake van de overtreding. Bij deze fictie komt het feit dat de rechter geen
onderzoek kan doen naar de bedoelingen van de verdachte voor diens risico.48

Deze kwestie zal in § 2.2.4.4 nog verder aan de orde komen.
Blijkens deze beslissing relativeert de Hoge Raad het jarenlang gestelde

vereiste dat de verdachte diende aan te geven welk rechtsmiddel hij wilde
instellen. De conversie-rechtspraak betekent mijns inziens evenwel niet dat
het belang van de wilsverklaring is gerelativeerd.49 Aan dit belang moet nog
steeds worden voldaan. De verdachte zal immers kenbaar moeten maken dat
hij een rechtsmiddel wil aanwenden. Hij behoeft echter niet meer op straffe

47     Zie § 2.2.4.4.
48 Deze fictie staat naar mening enigszins op gespannen voet met de veronderstelling van de

Hoge Raad dat de verdachte in het algemeen het juiste rechtsmiddel zal willen aanwenden.
De verdachte zal er waarschijnlijk geen weet van hebben dat hij (ten dele) een verkeerd
rechtsrniddel heeft aangewend. Door het enkel niet verschijnen ter terechtzitting kan de
verdachte een rechtsmiddel verspelen. Het lijkt mij niet terecht slechts op grond van het
feit dat de verdachte niet ter terechtzitting is verschenen, te veronderstellen dat de verdachte
in de veroordeling ter zake van de overtreding heeft willen berusten. De rechter zou ook
andere feiten en omstandigheden in de beoordeling kunnen meenemen, bijvoorbeeld bezwaren
die tegen de beslissing zijn aangevoerd.

49          De inhoud van de verklaring die door de verdachte wordt afgelegd moet namelijk niet worden
verward met het belang van de wilsverklaring. Aan het (abstracte) belang van de
wilsverklaring moet worden voldaan, zodat kan worden vastgesteld dat de verdachte een
rechtsmiddel heeft willen aanwenden.
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van niet-ontvankelijkheid aan te geven welk rechtsmiddel hij wil aanwenden.
Met andere woorden, een vormvereiste ter concretisering van het belang van

de wilsverklaring is gerelativeerd, maar niet het belang van de wilsverklaring
zelf.

Nagenoeg elk verkeerd gekozen rechtsmiddel zou kunnen worden gecon-
verteerd op grond van de kennelijke bedoeling van de verdachte om het juiste
rechtsmiddel in te dienen. Het is echter niet zo dat er geen grens is gesteld
aan de conversie. Een grens ligt mijns inziens daar, waar blijkt dat de verdachte
niet hetjuiste rechtsmiddel heeft willen aanwenden. Denkbaar is bijvoorbeeld
een geval waar de verdachte alleen de zaak aan de Hoge Raad wil voorleggen.
In de rechtspraak zijn twee gevallen bekend, die als grensgevallen kunnen
worden aangemerkt.

Het eerste geval speelde in 1981.50 Daar had de verdachte het rechts-
middel verzet aangewend, terwijl dit hoger beroep had moeten zijn. De
kantonrechter converteerde het rechtsmiddel niet, maar verklaarde het beroep
van de verdachte niet-ontvankelijk. De redenen hiervoor waren: 'a. de
veroordeelde is in zijn functie van hoofd van het parketsecretariaat afdoende

op de hoogte van het instellen van rechtsmiddelen in strafzaken, althans
behoort daarvan op de hoogte te zijn; b. de veroordeelde heeft ter terechtzitting
overtuigend blijk gegeven van het feit, dat hij zeer wel op de hoogte is van
de wijze waarop rechtsmiddelen moeten worden ingesteld alsmede hoe deze
moeten worden ingesteld'. Het verweer van de verdachte dat hij ter griffie
verkeerde informatie had verkregen, mocht hem niet baten. De Hoge Raad
oordeelde evenwel anders. Dit verweer van de verdachte 'kan bezwaarlijk
anders worden begrepen dan als een verklaring van de verdachte dat hij (...)
tegen het vonnis van de Ktr. het rechtsmiddel wilde aanwenden dat daartegen
openstond, te weten hoger beroep'. Vermeende kennis omtrent de rechts-

middelenregeling staat aan conversie niet in de weg. In dit geval was een
conversie-beslissing op zijn plaats geweest.

In 1987 deed zich een tweede grensgeval voor.51 De verdachte was door
de politierechter veroordeeld tot vijfmaal twee weken hechtenis ter zake van

(vijfmaal gepleegd) handelen in strijd met de Opiumwet. Tegen dit vonnis
van de politierechter werd namens de verdachte hoger beroep ingesteld. De
raadsman van de verdachte voerde ter terechtzitting bij het hof primair aan
dat verdachte recht had op hoger beroep, ook al kende de Wdt hem dat recht
niet toe.52 Subsidiair stelde de raadsman dat, als de bepleite behandeling in

50      HR 9 juni 1981, NJ 1981, 508 m.n. ThWvV.
51     HR 18 februari 1986, NJ 1987, 62.
52          Art.  56 lid 4 Wet RO was op grond van art.  13  lid  1  Opiumwet j °  artt.  10 lid  1  en  11  lid

1 Opiumwet daarop van toepassing zodat de verdachte geen recht had op hoger beroep.
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hoger beroep niet zou worden gehonoreerd, het hof het ingestelde hoger beroep
diende te converteren in beroep in cassatie.

Het hof verwierp het verweer op een recht van hoger beroep. Het
subsidiaire verzoek tot conversie wees het hof ook af omdat de raadsman
uitdrukkelijk had verklaard hoger beroep te willen instellen. Er bestond geen
twijfel over de bedoeling van de verdachte, aldus het hof, zodat het onmogelijk
was het ingestelde hoger beroep te verstaan als een beroep in cassatie. De
verdachte stelde tegen dit arrest cassatieberoep in en klaagde onder meer over
het niet-converteren van het hoger beroep in beroep in cassatie. Dit middel
slaagde niet.

Bij deze laatste uitspraak bleek de grens van de conversie te zijn bereikt.
Wanneer welbewust een verkeerd rechtsmiddel wordt aangewend, is conversie
van dit rechtsmiddel niet op zijn plaats. De mogelijkheid voor de rechter een
onjuist aangewend rechtsmiddel te converteren wordt mijns inziens terecht
begrensd door de wil van de verdachte. Wendt de verdachte een rechtsmiddel
aan in de veronderstelling het juiste rechtsmiddel te hebben ingesteld, dan
sluit een conversie-beslissing aan bij de bedoeling van de verdachte. Wenst
de verdachte daarentegen een rechtsmiddel in te stellen dat hem door de wet
niet is toegekend, dan is naar mijn mening uitsluitend een niet-ontvan-
kelijkverklaring op zijn plaats. Het is immers niet zijn bedoeling geweest het
juiste rechtsmiddel in te stellen.

2.2.4.4 Conversie van een gedeeltelijk onjuist aangewend rechtsmiddel

De kennelijke bedoeling van de verdachte waarop de conversie-beslissing
wordt gebaseerd, levert problemen op indien deels het juiste en deels het
verkeerde rechtsmiddel is aangewend. In dat geval doet zich namelijk een
bijzondere situatie voor; het gaat dan niet alleen om de vraag welk rechtsmiddel
de verdachte heeft willen aanwenden, maar ook waanegen de verdachte een
rechtsmiddel heeft willen aanwenden.

Deze bijzondere situatie zal zich slechts in enkele gevallen voordoen,
namelijk indien de verdachte wordt veroordeeld voor cumulatief tenlastege-
legde misdrijven en overtredingen. Veelal staan tegen de misdrijven hoger
beroep open en tegen de overtredingen cassatieberoep. Stelt alleen de verdachte
hoger beroep in, dan zal het hof moeten aangeven hoe zij dit beroep aanmerkt.
Er zijn twee mogelijkheden denkbaar.  Het hof kan het beroep van de verdachte
op grond van art. 407, tweede lid Sv beperkt opvatten. Dit betekent dat de
verdachte berust in de veroordeling ter zake van de overtredingen. Het beroep
kan daarentegen ook onbeperkt worden opgevat, zodat het hoger beroep ter
zake van de overtredingen moet worden geconverteerd. De beroepsinstantie
dient dus de omvang van het beroep te bepalen. In de vorige paragraaf kwam
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deze kwestie reeds ter sprake.53 Daar besliste de Hoge Raad dat het hof
onderzoek had moeten doen naar de bedoeling van de, ter terechtzitting
verschenen, verdachte.

Voor het antwoord op de vraag of het beroep beperkt dan wel onbeperkt
was ingesteld, leek lange tijd van belang te zijn wie het (onbeperkte) rechtsmid-
del had aangewend. Stelde de advocaat namens de verdachte beroep in, dan  
was in beginsel het beroep beperkt ingesteld.54 De Hoge Raad ging er kennelijk 
vanuit dat een advocaat, die juridisch is geschoold, het juiste rechtsmiddel
voor de verdachte zal hebben aangewend. Onder bepaalde omstandigheden
zou een door een advocaat ten dele onjuist aangewend rechtsmiddel kunnen
worden geconverteerd. De verdachte of zijn raadsman zou dan de bedoeling
van de verdachte aan de rechter kenbaar moeten maken.55 Bijvoorbeeld door
op de terechtzitting of in een schriftuur hierop te wijzen. Het initiatief voor
conversie lag derhalve bij de verdachte of diens raadsman.

Stelde de verdachte zelfstandig onbeperkt beroep in, dan nam de Hoge
Raad een soepeler standpunt in.56 De Hoge Raad overwoog in een dergelijk
geval: 'Aangezien degene die tegen een vonnis een rechtsmiddel instelt in
het algemeen geacht moet worden het volgens de wet daartegen openstaande
rechtsmiddel te willen instellen en de stukken van het geding niets inhouden
waaruit zou kunnen worden afgeleid dat sprake zou zijn geweest van een
omstandigheid op grond waarvan in het onderhavige geval anders zou moeten
worden geoordeeld, had het hof- nu uit de hiervoren onder 4.1. bedoelde akte
niet kan blijken dat de verdachte het hoger beroep uitdrukkelijk tot de
veroordelingen ter zake van het misdrijf had beperkt - de door de verdachte
ter griffie van de Rb. afgelegde verklaring aldus moeten verstaan, dat deze
daarmee hoger beroep tegen de veroordelingen ter zake van de bij inleidende
dagvaarding onder I en IV ten laste gelegde misdrijven en beroep in cassatie
tegen de veroordelingen ter zake van de onder II, III, V en VI ten laste gelegde

overtredingen heeft willen instellen'.   Het   feit  dat de verdachte  op  de
terechtzitting van de politierechter het juiste rechtsmiddel is meegedeeld doet
niet ter zake. Uit deze overweging kan worden afgeleid dat slechts dan i
conversie niet op zijn plaats is, indien de verdachte uitdrukkelijk heeft l

aangegeven het beroep te willen beperken.

53        Zie HR 5 februari 1980, NJ  1980,301 m n ThWvV. Zie bijvoorbeeld ook HR 22 december

1987, NJ 1989, 88.
54      HR 20 oktober 1988, NJ 1988,264 m.n. ThWvV. Zie ook HR 18 juni 1991, NJ 1991, 838

met een kritische noot van Van Veen.
55      Zie HR 4 maart 1980, NJ 1980,416 m.n. ThWvV.
56      HR 22 december 1987, NJ 1989, 88.
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Sinds eind 1995 lijkt het niet meer van belang te zijn  of een advocaat
of de verdachte onbeperkt beroep heeft ingesteld.57 Een advocaat had namens
de verdachte onbeperkt hoger beroep ingesteld, terwijl tegen een deel van het
vonnis cassatieberoep openstond. Het hof verklaarde bij verstek, het hoger
beroep ten dele niet ontvankelijk, 'mede gelet op de omstandigheid dat het
hoger beroep is ingesteld door een rechtsgeleerd raadsman'. De Hoge Raad
casseerde dit deel van het arrest ambtshalve en overwoog daartoe: 'Degene
die tegen het vonnis een rechtsmiddel instelt, moet in het algemeen geacht
worden het volgens de wet daartegen openstaande rechtsmiddel te hebben
willen aanwenden. Nu niet blijkt van een omstandigheid op grond waarvan
vorenstaande regel te dezen uitzondering zou moeten leiden, 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 in zoverre ter behandeling van
dat cassatieberoep aan de Griffier van de Hoge Raad zouden worden gezonden.
Daaraan doet niet af dat het Hof, zoals blijkt uit het hiervoor onder 4.2.
weergegevene, heeft overwogen dat het hoger beroep namens de verdachte
was ingesteld door een raadsman'. Opmerkelijk is dat de Hoge Raad
ambtshalve tot deze beslissing komt. Door of namens de verdachte was

1   hierover niet geklaagd. Deze soepele benadering geldt niet voor het openbaar
ministerie. Bij het aanwenden door het openbaar ministerie moet worden
vermeld welk rechtsmiddel het openbaar ministerie instelt. Een verkeerd
gekozen rechtsmiddel wordt in beginsel niet geconverteerd.58

De veronderstelde wil van de verdachte wordt door de Hoge Raad ruim
gernterpreteerd. Slechts indien de verdachte uitdrukkelijk te kennen geeft het
beroep te willen beperken, is een conversie-beslissing niet op zijn plaats. De
beslissing van de Hoge Raad lijkt aan te sluiten bij de wil van de verdachte.
Conversie van een ten dele onjuist aangewend rechtsmiddel op grond van de
veronderstelde wil van de verdachte biedt naar mijn mening echter nauwelijks
enig houvast. 1'heoretisch wordt bij de wil van de verdachte aangesloten, maar
of de verdachte daadwerkelijk onbeperkt beroep heeft willen instellen blijft
onduidelijk. Dit klemt temeer in het onderhavige geval, waar de verdachte
niet ter terechtzitting in hoger beroep was verschenen en in cassatie geen
middelen zijn aangevoerd. Ik geef toe dat het in deze bijzondere situatie
moeilijk is de wil van de verdachte te bepalen, omdat uit de omstandigheid
dat de verdachte een rechtsmiddel heeft aangewend niet kan worden afgeleid
dat de verdachte tegen het gehele vonnis een rechtsmiddel heeft willen
aanwenden. Conversie zonder nader onderzoek naar de bedoeling van de

57          HR 17 oktober  1995, DD 96.065.
58     Zie § 3.6.3.
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verdachte, bergt echter het gevaar in zich dat, anders dan de bedoeling van
de verdachte, tegen een deel van het vonnis een rechtsmiddel wordt aangewend.
Het omgekeerde is daarentegen ook denkbaar. Indien niet geconverteerd zou
worden, blijft de kans bestaan dat anders dan de bedoeling van de verdachte,
geen rechtsmiddel wordt aangewend tegen dat deel van het vonnis. De
mogelijkheid het geconverteerde rechtsmiddel alsnog te kunnen intrekken
doet wellicht recht aan de bedoeling van de verdachte, maar sluit niet aan bij
de wil van de verdachte met betrekking tot het aanwenden van een rechtsmid-
del. De grens van de belangen van authenticiteit en wilsverklaring lijkt hier
te zijn genaderd:9

Het zou naar mijn mening aanbeveling verdienen indien wordt getracht
de omvang van het beroep vddr de terechtzitting te bepalen. Bij het mondeling
aanwenden van een rechtsmiddel zou de reikwijdte van het beroep op de griffie
kunnen worden bepaald. Indien de verdachte schriftelijk een rechtsmiddel
aanwendt kan dit problemen opleveren, omdat de griffier niet in de gelegenheid
is de verdachte enige vragen te stellen. Verschijnt de verdachte of diens
raadsman ter terechtzitting dan zou de rechter kunnen informeren naar de
bedoeling van de verdachte. Voor het geval een schriftuur is ingediend, zou
met het oog op de aangevoerde bezwaren de omvang van het beroep kunnen
worden bepaald. Bestaat na deze inspanningen nog steeds onduidelijkheid
over de reikwijdte van het beroep, dan zou naar mijn mening in deze bijzondere
gevallenao het ingestelde beroep beperkt moeten worden opgevat. De verdachte
had zijn wil in dit geval duidelijker kenbaar moeten maken. Mijns inziens vloeit
dit voort uit de belangen van het aanwenden van een rechtsmiddel.

2.2.4.5 De omvang van het beroep bij tussenuitspraken

De omvang van het beroep komt, behalve bij het ten dele onjuist aangewende
rechtsmiddel, ook ter sprake bij het aanwenden van een rechtsmiddel tegen
tussenuitspraken. Deze kwestie is relevant, indien de rechter naast een
einduitspraak 66n of meerdere tussenbeslissingen heeft gegeven.

61

In de artikelen 406 en 428 Sv is voorgeschreven dat een rechtsmiddel
tegen een tussenuitspraak slechts gelijktijdig met het beroep tegen de eind-

59      Of is wellicht reeds overschreden.
60     Namelijk het geval waarin niet duidelijk is of een beperkt beroep is ingesteld, of een

onbeperkt beroep dat ten dele onjuist is aangewend.
61         Deproblematiek van de tussenuitsprakendoetzichalleen voorbij hethogerberoep en beroep

in cassatie. Bij het verzet wordt de gehele zaak opnieuw behandeld.
Beroep tegen een tussenbeslissing is niet mogelijk indien de einduitspraak niet berust op
een gewezen tussenbeslissing. Dit kan zich voordoen indien de terechtzitting opnieuw
aanvangt wegens gewijzigde samenstelling van het college, nadat een tussenbeslissing is
gewezen. Zie bijvoorbeeld HR 20 februari  1996, DD 96.227.
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uitspraak kan worden ingesteld. De wetgever heeft ervoor gekozen de behan-
deling van het beroep te concentreren. Deze concentratie werd noodzakelijk
geacht, omdat 'het met eene behoorlijke procesorde in strijd (zou) zijn, toe
te laten, dat de gang van het onderzoek wordt belemmerd of vertraagd, door
telkens van ter terechtzitting gegeven beslissingen onmiddellijkhoogerberoep
(in te stellen)'.62

Geruime tijd werd in de rechtspraak het vereiste gesteld dat het beroep
tegen een tussenuitspraak uitdrukkelijk diende te geschieden. Dit moest uit
de akte rechtsmiddelen blijken. Zo overwoog de Hoge Raad bijvoorbeeld:
'dat middel 1 uitdrukkelijk uitsluitend is gericht tegen de blijkens het p.-v.
van de terechtzitting van het Hof van 26 okt.  1973 (...) genomen beslissing,

(...); dat blijkens de in middel 2 vervatte grieven en de daarop gegeven
toelichting ook dit middel alleen betrekking heeft op evengenoemde beslissing;
dat die op de terechtzitting van 26 okt. 1973 uitgesproken beslissing is een
arrest dat geen einduitspraak is, zodat ingevolge art. 428 Sv het beroep in
cassatie daartegen slechts gelijktijdig met dat tegen de einduitspraak was
toegelaten; dat echter blijkens de enige akte van cassatie de req. alleen tegen
het door het Hof op 9 nov.  1973 als einduitspraak gewezen arrest beroep in
cassatie heeft ingesteld, zodat de middelen 1 en 2 niet tot cassatie kunnen
leiden'.63

Deze formalistische opvatting hield lange tijd stand. Gelet op de
deformaliseringstendens in de rechtspraak met betrekking tot het afleggen
van de verklaring tot het aanwenden van een rechtsmiddel, zou aan het einde
van de jaren'70 een versoepeling kunnen worden verwacht. Deze kwam echter

niet duidelijk uit de verf. De Hoge Raad, maar ook de lagere rechtspraak, bleef
veelal op het standpunt dat tegen een tussenuitspraak slechts beroep kon
worden ingesteld, indien dit expliciet werd vermeld. In een enkel geval breidde
de Hoge Raad het beroep uit. Dit omvatte dan tevens de tussenbeslissing,
hoewel daartegen niet uitdrukkelijk beroep was ingesteld.64

Evenals bij het schriftelijk aanwenden van een rechtsmiddel en de
conversie-rechtspraak, werd de Hoge Raad ook met betrekking tot de
tussenuitspraken op verschillende manieren op de wenselijkheid van een
relativering gewezen. Met name Leijten reikte de Hoge Raad een duidelijk
concept aan, dat wel de doorwerkingsleer wordt genoemd.65 In zijn conclusie

62 BHTK 1913-1914,286, nr.  3, p  150. Zie ook p.  153 met betrekking tot het cassatieberoep.
63          HR  14 mei  1974, NJ  1974,468  met zeer uitgebreide noot van A.L.M.
64 Zie bijvoorbeeld HR 22 september 1981, NJ 1981,648. Anders 23 juni 1987, NJ 1988,

450.

65        HR 28 juni  1983, NJ 1983,798 an. ThWvV. Ifijten doelt hier op HR 22 september 1981,
NJ 1981, 648. In HR 28 juni 1983, NJ 1983,798 m.n. ThWvV doet zich iets dergelijks
ook voor.

38



Het aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte

voor HR NJ 1983, 798 bespreekt Leijten de kwestie waarom op tussen-

beslissingen moet worden ingegaan, hoewel daartegen niet uitdrukkelijk beroep

is ingesteld. De eerste reden die hij noemt is dat 'een interlocutoire beslissing,
die doorwerkt in de einduitspraak (...) ook door beroep in cassatie tegen -
alleen - de einduitspraak, ter discussie (dient) te kunnen worden gesteld'.66

Met betrekking tot het begrip "doorwerken" merkt hij op: 'hoewel het begrip
"doorwerken" zeker niet scherp omlijnd is, zou ik toch menen, dat het een
"werkbaar" begrip is, met name ook omdat het extensief kan worden uitgelegd,
wat m.i. in veel gevallen een op volstrekt formele - door weinigen gekende -
grond mislukken van het cassatieberoep kan voorkomen'.67 De tweede reden
die Leijten aanvoert om de regel te doorbreken dat tegen tussenuitspraken

expliciet beroep moet worden aangewend is dat een formalistische houding
met betrekking tot tussenuitspraken niet past bij een rechtsmiddel dat door
een gedetineerde verdachte op de wijze van art. 45 la Sv is aangewend. Van
een gedetineerde verdachte kan niet worden verwacht dat hij weet dat tegen
tussenuitspraken expliciet een rechtsmiddel moet worden ingesteld. Bovendien

is  bij het aanwenden  van een rechtsmiddel  ex  art.  451 a  Sv geen griffier
aanwezig, die de gedetineerde verdachte op dit vereiste kan wijzen.

Met name op de eerste reden die door Leijten is aangevoerd, de
zogenaamde doorwerkingsleer, is herhaaldelijk een beroep gedaan.68 Deze
doorwerkingsleer is mijns inziens nooit met zoveel woorden aanvaard.69 De

Hoge Raad liet echter geruime tijd onduidelijkheid bestaan over de vraag
waarom in sommige gevallen het beroep wel een tussenbeslissing omvatte
en in andere gevallen niet, terwijl voor alle gevallen gold dat uit de akte rechts-
middelen niet bleek dat tegen een tussenbeslissing beroep was ingesteld. Deze
houding van de Hoge Raad leidde tot onzekerheid.

Hoewel de Hoge Raad het beroep zo nu en dan ruim opvatte, bleef de

lagere rechtspraak de opvatting huldigen dat een rechtsmiddel tegen een
tussenvonnis expliciet moest worden aangewend.  In 1989 beoordeelde de
Hoge Raad deze formalistische zienswijze:'De raadsman had in hoger beroep

66 Zie conclusie voor HR 28 juni 1983, NJ 1983, 798 m.n. ThWvV.
67       HR 28 juni 1983, NJ 1983, 798 m.n. ThWvV.
68 Zie bijvoorbeeld het cassatiemiddel in HR 19 februari 1985, NJ 1985, 581 m.n. ThWvV

en HR 10 januari 1989, NJ 1989, 517.
69 Zie bijvoorbeeld HR 18 november 1986, NJ 1987, 276 m.n. 'tH. Enigszins anders J. de

Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, Gouda Quint Arnhem 1989, p. 410 en G.J.M.
Corstens. Het Nederlands stra*rocesrecht, Gouda Quint Amhem. 1995, tweede druk, p.
686.

70 Zie bijvoorbeeld HR 30 oktober 1984, NJ 1985, 316 m.n. ThWvV en HR 16 juni 1987,
NJ 1988, 542.

71           HR 21 maart  1989, NJ  1989, 865 m.n. ThWvV. Zie bijvoorbeeld ook HR 16 april  1996,
NJ 1997,331.
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ter terechtzitting aangevoerd, dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk
had moeten worden verklaard in verband met mogelijke formele gebreken
bij de sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek. Het hof had dit verweer
verworpen door te overwegen: 'dat de beslissing van de Rb. hieromtrent een
tussenbeslissing betreft, van welke de verdachte ingevolge art. 406 Sv hoger
beroep had moeten instellen; dat verdachte dit blijkens de appelakte heeft
nagelaten, zodat deze beslissing niet aan het oordeel van het hof is onderwor-
pen'. De Hoge Raad deelde deze opvatting niet en overwoog daartoe: 'Voor
het oordeel of het hoger beroep mede is ingesteld tegen tussenbeslissingen
moet niet slechts acht worden geslagen op de inhoud van de akte van hoger
beroep, maar is tevens van belang of door of namens de verdachte in hoger
beroep over die beslissing wordt geklaagd'.72 Deze uitspraak bracht duidelijk-
heid voor zowel het hoger beroep als het beroep in cassatie tegen tussenbe-
slissingen.

Teneinde de omvang van het beroep te bepalen is niet uitsluitend de
inhoud van de akte rechtsmiddelen beslissend, maar ook of door of namens
de verdachte over de tussenbeslissing is geklaagd. Deze opvatting sluit aan
bij de bedoeling van de verdachte en bij de ratio van de artt. 406 en 428 Sv.
Het uitgangspunt dat het beroep tegen de tussenuitspraak samen met het beroep
tegen de einduitspraak moet worden behandeld, blijft ongewijzigd. Of de
verdachte ook tegen een tussenbeslissing beroep heeft willen instellen behoeft
echter niet meer uitsluitend uit de akte rechtsmiddelen te blijken.73 In hoeverre
het beroep zich ook uitstrekt tot tan of meerdere tussenbeslissingen kan
bijvoorbeeld worden opgemaakt uit verweren die ter terechtzitting zijn gevoerd
of bezwaren die blijken uit ingediende schrifturen.

2.2.5 De griffe, de plaats waar de verklaring moet worden afgelegd

2.2.5.1 Inleiding

Op de griffie van het gerecht door of bij hetwelk de beslissing is gegeven, dient
de verklaring een rechtsmiddel aan te wenden te worden afgelegd. Uit de
memorie van toelichting bleek dat de wetgever met de griffie bedoelde: 'het
bureau van den griffier'. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als de griffie
was gesloten, moest 'griffie' worden verstaan als: 'elke plaats waar de griffier

72          A-G Meijers wijst in zijn conclusie voor dit arrest op een uitspraak van de Hoge Raad waarin
de  Hoge  Raad ook stelt dat niet alleen de verklaring ex art. 45 la Sv van belang is bij  de
beoordeling van de omvang van het beroep.

73 Mijns inziens moet wei worden voldaan aan de drie belangen voor het aanwenden van een
rechtsmiddel, te weten de authenticiteit, de wilsverklaring en de autoriteit.
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zich bevindt, bijv. diens huis, ter terechtzitting enz.'.74 De griffier heeft met
betrekking tot het aanwenden van een rechtsmiddel een bijzondere functie,
hij vervult het belang van de autoriteit. Aan de verklaring een rechtsmiddel
te willen aanwenden kunnen in beginsel slechts gevolgen worden verbonden,
indien deze verklaring ten overstaan van de griffier is afgelegd. Op de griffie
dient vervolgens van deze verklaring een akte te worden opgemaakt.75 De
griffie en de wettelijke handelingen die hier moeten worden verricht zullen
in de volgende twee paragrafen worden besproken.

De betekenis van de griffie is in de loop van de tijd veranderd. Dit heeft
met name te maken met maatschappelijke veranderingen en de hien'oor
besproken deformaliseringen, zoals de conversie-rechtspraak en het schriftelijk
aanwenden van een rechtsmiddel. In § 2.2.5.4 zal aan de orde komen in
hoeverre deze veranderingen gevolgen hebben gehad voor de griffie en de
handelingen die daar worden verricht.

2.2.5.2 De griffie, de plaats waar de verklaring moet worden afgelegd

Uit de memorie van toelichting bleek dat de griffie min of meer werd
vereenzelvigd met de persoon van de griffier. Deze opvatting van de wetgever
had evenwel tot gevolg dat bijvoorbeeld  ' s avonds  laat,  bij de griffier thuis,
nog een rechtsmiddel kon worden aangewend.   In   1963   deed   zich   ook
daadwerkelijk zo'n geval voor. De Hoge Raad die hierover oordeelde, beperkte
de betekenis van het begrip griffie door te overwegen dat 'de wettelijke
mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden is gebonden aan de uren, waarop
de griffie geopend is, althans geopend behoort te zijn'.76 Bovendien werd
aangegeven dat indien het aanwenden van een rechtsmiddel niet zou worden
gebonden aan de openingstijden van de griffie, dit tot willekeur zou kunnen
leiden. De verdachte moest dan immers maar afwachten of de griffier bereid
zou zijn 's avonds een akte op te maken.

A-G s'Jacob wees in zijn uitgebreide conclusie voor dit arrest reeds op
de noodzaak de betekenis van het begrip griffie te beperken. Hij was van
mening dat de tot dan toe gehuldigde opvatting van het begrip griffie niet meer
paste in het maatschappelijk bestel van die tijd (1963).77 Moderne verkeers-
middelen maakten het de verdachte of zijn raadsman mogelijk om tijdens de
openingsuren van de griffie een rechtsmiddel aan te wenden. Bovendien was

74 BHTK 1913-1914,286, nr. 3, p. 155.
75      Zie art. 451 Sv.
76          HR 15 januari  1963, NJ  1963, 229 m.n. van Berckel. Zie over openingstijden van de griffie

ook HR 15 april 1997. nr. 104.385 E.
77 Die opvatting hield in dat de verdachte tot middernacht, eventueel bij de griffier thuis nog

een rechtsmiddel kon aanwenden.
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er een toename van het aantal strafzaken, zodat de kans dat de griffier thuis
bezoek zou krijgen teneinde een rechtsmiddel aan te wenden, ook sterk kon
toenemen. Dat het in de praktijk niet vaak voorkwam was volgens de A-G
te danken aan de onbekendheid met deze jurisprudentie van de Hoge Raad.
Bovendien achtte de A-G het als vanzelfsprekend aanvaard, dat alle kantoren
van openbare diensten gedurende bepaalde uren voor het publiek waren
geopend. Het aanwenden van een rechtsmiddel tijdens kantooruren was volgens
hem dan ook geen beperking van de termijn een rechtsmiddel aan te wenden,
maar moest worden gezien als een nadere bepaling van het begrip griffie.

In 1963 werd de betekenis van het begrip griffie beperkt met het oog
op de eisen van die tijd. Aan het einde van de jaren '90 lijken maatschappelijke
ontwikkelingen wederom een reden te zijn voor een nadere bepaling van het
begrip 'griffie'. Sinds het einde van de jaren  ' 80 is het gebruik van een fax
bij het verrichten van proceshandelingen steeds meer in zwang geraakt. Het
is tegenwoordig niet ongebruikelijk een schriftuur per fax in te dienen.78 Ook
zou de verdachte per fax een rechtsmiddel kunnen aanwenden.1 De vraag
die vervolgens rijst is of een verklaring per fax, die na sluitingstijd op de griffie
is binnengekomen, als tijdig moet worden beschouwd. De Hoge Raad besliste
recentelijkdat een verzoekschrift, waaraan geen bijzondere vormvoorschriften
worden gesteld, per fax tot 24.00 uur op de griffie kan worden ingediend.80

De Hoge Raad overwoog daartoe: 'nu ervan mag worden uitgegaan dat op
de griffies aanwezige faxapparaten in de regel voldoen aan de voorwaarde
dat zij in staat zijn om dag en uur van ontvangst van binnengekomen faxen
zelfstandig en precies te registreren, voor deze wijze van indienen van
verzoekschriften (i.c. een gratieverzoek, HE) ter griffie het beste wordt voldaan
aan de eisen van rechtszekerheid en het niet verkorten van aan rechtzoekenden
ter beschikking staande termijnen, indien wordt aanvaard dat de griffies van
de gerechten het ontvangen van faxen na sluitingstijd mogelijk moeten maken,
alsmede dat een per fax verzonden verzoekschrift dat blijkens evenbedoelde
zelfstandige registratie bij het gerecht is begonnen binnen te komen vddr 24.00
uur op de laatste dag van een termijn, geldt als binnen deze termijn ter griffie
ingediend'.8'  De Hoge Raad gaat nog verder door een regeling te treffen voor
de griffies die niet zijn uitgerust met een fax met zelfstandige tijdsregistratie.

78 Zie bijvoorbeeld HR 13 september 1988, NJ 1989, 13 m.n. ThWvV. Zie ook § 4.5.2.
79 Deverdachte zoueenbriefwaarinhij verklaarteenrechtsmiddelte willenaanwenden, kunnen

faxen naar de griffier.
80       HR 16 februari 1996, NJ 1997,55 mn. HJS. Zie ook J.H.F. Schultz van Haegen, Gerecht

kan niet heen om na sluitingstijd gefan processtuk, Staatscourant 1  maart 1996, nr. 44,
p. 1 en Hoge Raad accepteenfaxen rot middernacht, Computable 5 april  1996. Zie ook
HR 15 april 1997, NJB 1997, afl. 25, nr. 91.

81      HR 16 februari 1996, NJ 1997, 55 m.n. HJS.
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In die gevallen moet 'bij wege van tijdelijke regel worden aangenomen dat
een per fax verzonden verzoekschrift dat wordt aangetroffen bij het openen
van de griffie op de dag volgende op de laatste dag van een termijn, wordt
aangemerkt en behandeld als vddr 24.00 uur van de laatste dag van de termijn
te zijn binnengekomen'.82 De Hoge Raad maakt tot slot nog een opmerkelijke
uitzondering op de regel dat processtukken per fax kunnen worden ingediend.
Deze regel geldt namelijk niet voor de door of namens de verdachte in te dienen
schrifturen bij de Hoge Raad. Voor die gefaxte schriftuur geldt 'het vereiste
dat een dergelijke schriftuur ook dan uiterlijk moet zijn ingekomen op de dag
vddr die ter terechtzitting v66r sluiting van de gri ffie  van de Hoge Raad'.83

De Hoge Raad geeft voor deze uitzondering geen verklaring. Die is mijns
inziens ook moeilijk te geven.84 Waarom zou ook niet een cassatieschriftuur
per fax tot twaalf uur middernacht, bij de griffie van de Hoge Raad kunnen
worden ingediend? Art. 433, tweede lid Sv stelt mijns inziens geen bijzondere
vormvereisten aan de indiening van een cassatieschriftuur.

Het begrip griffie is in de loop der tijd aangepast aan de maatschappelijke
ontwikkelingen. Aanvankelijk kon de griffie worden vereenzelvigd met de
persoon van de griffier. Sinds het begin van de jaren '60 is de griffie de voor
het publiek toegankelijke plaats waar een rechtsmiddel kan worden aangewend.
De verklaring een rechtsmiddel aan te wenden kon sindsdien slechts tijdens
kantooruren worden afgelegd. Gelet op de huidige elektronische en technische
mogelijkheden is het denkbaar dat tegenwoordig in veel gevallen tot 24.00
uur processtukken ter griffie kunnen worden ingediend.85 Aan het op deze
wijze afleggen van een verklaring behoeven naar mijn mening geen ernstige
bezwaren te kleven. Hierbij zou niet slechts aan de fax kunnen worden gedacht,
maar ook nog aan de e-mail.86 Indien met behulp van de techniek op
betrouwbare wijze kan worden vastgesteld dat voor middernacht een processtuk
is ingediend, zie ik geen reden hierop geen acht te slaan. De beperking van
het begrip griffie in de jaren '60 was begrijpelijk. Het is ondoenlijk van de
griffier te verlangen 's avonds laat nog een akte rechtsmiddelen op te maken.
Maar nu het tijdstip van indienen niet door de griffier persoonlijk behoeft te
worden vastgesteld, is er mijns inziens niets op tegen de termijn van indiening
uit te breiden tot 24.00 uur. Deze termijn geldt echter uitsluitend voor de

82      HR 16 februari 1996, NJ 1997,55 m.n. HJS.
83      HR 16 februari 1996, NJ 1997,55 m.n. HJS.
84       Zie ook J. Boorsma, Het venun en de staan, NJB 19 april 1996, afl. 16, p. 603. Hij probeert

de uitzondering die de Hoge Raad voor zichzelf maakt te verklaren, maar slaagt daar mijns
inziens niet in.

85         Of dit ook het geval TAI zijn is naar mijn mening niet geheel duidelijk. Zie HR 15 april 1997,
nr. 104.385 E. De gegevens in dit arrest zijn naar mijn mening onvoldoende duidelijk om
tot vergaande conclusies te komen.

86      Zie §§ 2.6 en 6.2.3.
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indiening van een processtuk per fax.87 Alleen bij een op deze wijze ingediend
processtukkan tijdsregistratie plaatsvinden. Wordt daarentegen een brief voor
middernacht bij de griffie bezorgd, dan is de indiening van dat processtuk
tardief, omdat bij deze wijze van indiening geen tijdsregistratie heeft
plaatsgevonden.88 Dit lijkt mij ook redelijk. Er kan namelijk niet worden
nagegaan of deze brief voor of na 24.00 uur is bezorgd.

Het aanwenden van een rechtsmiddel dient op de door de wet aangewezen
griffie te geschieden, namelijk op de griffie van het gerecht door of bij hetwelk
de beslissing is gegeven.  De keuze voor deze griffie lag gelet op de
administratieve afhandeling voor de hand. De stukken van het geding bevinden
zich immers op de griffie van dit gerecht. Indien een rechtsmiddel wordt
aangewend, behoort deze griffie ervoor te zorgen dat de gedingstukken naar
de beroepsinstantie worden gezonden.w Met het oog op de administratieve
afdoening van het ingestelde rechtsmiddel kan aan deze keuze niet worden
getornd. Het instellen van beroep bij de griffie van bijvoorbeeld de beroepsin-
stantie zou naar mijn mening tot chaotische toestanden leiden. Op de griffie
van de beroepsinstantie zal eerst moeten worden uitgezocht welk gerecht de
bestreden beslissing heeft gegeven, waarna het dossier kan worden
opgevraagd.91 Deze handelwijze is omslachtig en zal waarschijnlijk zeer
tijdrovend zijn. Het aanwenden van een rechtsmiddel behoort mijns inziens
dan ook plaats te vinden op de griffie van het gerecht door of bij hetwelk de
te bestrijden beslissing is gegeven.

2.2.5.3 Op de griffle te verrichten handelingen

Hiervoor is uitvoerig ingegaan op de plaats van de griffie en wat daaronder
moet worden verstaan. Deze plaats is met het oog op de autoriteit van belang.
Na het afleggen van deze verklaring dient de griffier een aantal administratieve
handelingen te verrichten. Art. 451 Sv schrijft deze voor. Tegenwoordig
worden aan het niet-naleven daarvan nauwelijks gevolgen verbonden, dit in
tegenstelling tot de periode net na de inwerkingtreding van het wetboek.

87        Dit zou ook kunnen gelden voor de e-mail.
88       Het is niet ondenkbaar dat ook hier een tijdregistratie plaats zou vinden. Bijvoorbeeld door

een mechanisme in de brievenbus te plaatsen die de post van voor 24.00 uur scheidt van
de post die later is bezorgd.

89      Zie art. 449, eerste lid Sv. Zie bijvoorbeeld ook HR 30 januari 1996, NJ 1996,477 m.n.
Sch.

90      Zie de am. 409, eerste lid en 433, derde lid Sv.
91 Bovendien kunnen er problemen rijzen omtrent de vraag of er een rechterlijke beslissing

is waartegen een rechtsmiddel openstaat en of de termijnen in acht zijn genomen. Het zoeken
naar het dossier zou wel eens het zoeken naar een speld in de hooiberg kunnen zijn.
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De belangrijkste handeling die de griffier moest verrichten was het
opmaken van een akte rechtsmiddelen.'2 Deze akte moest zowel door de
griffier, als door degene die de verklaring had afgelegd, worden ondertekend.
Indien degene die de verklaring had afgelegd de akte niet kon ondertekenen,
werd de reden hiervan in de akte vermeld. Wordt een rechtsmiddel namens

de verdachte, door een bijzonder schriftelijk gemachtigde aangewend, dan
wordt deze volmacht aan de akte gehecht. Vervolgens dient de akte bij de
processtukken te worden gevoegd. Wendde de verdachte op de wijze van art.
449, tweede lid Sv een rechtsmiddel aan dan vermeldde de griffier onverwijld
de dag en het uur van ontvangst op de aangetekende brief. Er behoeft in dit
geval geen akte te worden opgemaakt. De aangetekende brief wordt bij de
processtukken gevoegd.

Tot slot is het de taak van de griffier om ieder aangewend rechtsmiddel
in een register aan te tekenen. Dit register ligt op de griffie ten behoeve van

de belanghebbenden ter inzage. Bij belanghebbende kan worden gedacht aan
de 'tegenpartij' en aan de benadeelde partij. Zij kunnen aan de hand van dit

register nagaan in welke zaak en door wie een rechtsmiddel is aangewend.
Zou dit register ontbreken, dan zou hierover geen informatie kunnen worden
verschaft, omdat de akte rechtsmiddelen of de aangetekende brief met de
processtukken is verzonden.

In de visie van de wetgever was door het afleggen van een verklaring ten
overstaan van de griffier nog geen rechtsmiddel aangewend. Om dit te
bewerkstelligen moest de griffier een akte rechtsmiddelen opmaken:3 Door
deze akte kreeg de afgelegde verklaring gestalte. De akte gold als het bewijsstuk
waaruit bleek wie op welke wijze en binnen welke termijn een rechtsmiddel

had aangewend. Deze opvatting blijkt bijvoorbeeld uit het voorschrift dat de

griffier aanvankelijk van elke verklaring een aparte akte moest opmaken. Werd
66n akte opgemaakt ter zake van meerdere verklaringen, dan werd een aantal
beroepen niet-ontvankelijk verklaard.w De wetgever en aanvankelijk ook de

rechtspraak zagen het opmaken van de akte als een substantieel vereiste voor
het aanwenden van een rechtsmiddel.'5 De Hoge Raad overwoog indertijd:
'al wordt in art. 449 Sv. niet met zoovele woorden gezegd, dat van de
verklaring, in dat artikel bedoeld, eene akte, op de wijze als in art. 451 Sv

92      Ook van een inlevering van een bezwaarschrift moet een akte worden opgemaakt.
93 Zie bijvoorbeeld HR 19 december 1932, NJ  1933,160 m.n. T en HR 14 juni 1937, NJ  1938,

139 m.n. T.
94 Zie bijvoorbeeld HR 20 april 1931, NJ 1931,1013; HR 21 maart 1932, NJ 1932,680 en

HR 20 november 1933, NJ 1934,79.
95 Zie buvoorbeeld HR 19 december 1932, NJ 1933,160 m.n. T en HR 14juni 1937, NJ  1938,

139 m.n. T.
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aangegeven, moet worden opgemaakt, dit niettemin kennelijk de bedoeling
van den wetgever is geweest' en 'dat derhalve het instellen van hooger beroep
of van beroep in cassatie niet slechts bestaat in het afleggen van een verklaring
door dengeen, die van het middel gebruik maakt, doch mede in het onder-
teekenen, zoo door den Griffier als door dengeen, die de verklaring doet, van
eene door den griffier opgemaakte, de verklaring behelzende, akte'.96 Werd
er geen of niet tijdig een akte opgemaakt, dan leidde dit tot een niet-
ontvankelijkverklaring van het aangewende rechtsmiddel. De akte zelf moest
ook aan een aantal vormvereisten voldoen. Fouten in het opmaken van de akte

97kwamen voor rekening van degene die het rechtsmiddel wilde aanwenden.
Het op juiste wijze aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte was
derhalve geen sinecure.

Al   vanaf 1949 vertoont de rechtspraak met betrekking  tot  de   akte
rechtsmiddelen een minder formalistisch beeld. Het niet voldoen aan de
vormvereisten van de akte rechtsmiddelen had geen fatale gevolgen meer.
Het ontbreken van de handtekening van de griffier onder de akte rechts-
middelen leidde bijvoorbeeld niet meer tot een niet-ontvankelijkverklaring
van het ingestelde rechtsmiddel. De Hoge Raad overwoog daartoe: 'immers
dat art. 409 van genoemd Wetboek voorschrijft dat de Griffier van de
Rechtbank, nadat hoger beroep is ingesteld, de stukken van het geding,
waaronder de akte, zo spoedig mogelijk zendt aan den Griffier van het
Gerechtshof en het Hof te Leeuwarden in de onderhavige zaak van die toezen-
ding kennis nemende en de zaak in hoger beroep berechtende, uit die
toezending had behoren  af te leiden  dat aan  de  door art.  451 van genoemd
Wetboek geeiste waarborgen op voldoende wijze was voldaan, waaraan niet
afdoet dat, kennelijk tengevolge van een vergissing, de ondertekening door
den Griffier achterwege bleef.98 Aanvankelijk werden alleen de vormvereisten
van de akte rechtsmiddelen gerelativeerd. Aan het einde van de jaren '70 bleek
ook het opmaken van een akte te zijn gerelativeerd. Hoewel de akte rechts-
middelen ontbrak werd het rechtsmiddel ontvankelijk verklaard. Deze situatie
deed zich voor het eerst voor bij een in het buitenland gedetineerde verdachte
die per brief een rechtsmiddel had aangewend. Ofschoon een akte rechts-
middelen had moeten worden opgemaakt, werd uit de brief de wil van de
verdachte afgeleid. De Hoge Raad oordeelde dat het ontbreken van een
cassatie-akte niet voor rekening van de verdachte mocht komen.w

96      HR 19 december 1932, NJ 1933,160 m.n. T.
97      HR 4 december 1939, NJ 1940,452 m.n. T.
98      HR 8 november 1949, NJ 1950,130 m.n. BVAR.
99      HR 24 oktober 1978, NJ 1979, 52 m.n. ThWvV.
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Het lijkt mij redelijk dat in een dergelijk geval minder zwaar aan het niet-
opmaken van een akte wordt getild:00 Uit de brief van de verdachte blijkt
immers zijn bedoeling een rechtsmiddel te willen aanwenden. Doordat een
schriftelijke verklaring is afgelegd, hangt deze verklaring niet in de lucht zoals
dat het geval zou zijn geweest bij een mondelinge verklaring. Nu de verklaring

op schrift staat, kan de rechter op deze wijze kennisnemen van de bedoeling
van de verdachte.

De eis van het opmaken van de akte is naar mijn mening geheel gerela-
tiveerd toen het ontbreken van de akte geen gevolgen had bij een mondeling

afgelegde verklaring. De Hoge Raad overwoog in een dergelijk geval: 'dat
Mr. Van Oostrum toen aldaar een verklaring heeft afgelegd als bedoeld in
art. 450 aanhef en onder a in verband met art. 449, eerste lid Sv. Aldus blijkt
uit  ' s Hofs vaststellingen dat het hoger beroep tijdig is ingesteld. Daaraan  kan
niet afdoen dat door de weigering van de ter griffie dienstdoende ambtenaar
het opmaken van een akte als bedoeld in art. 451, eerste lid van genoemd
wetboek achterwege is gebleven:'01 Hieruit volgt dat de akte als bewijsstuk
voor het aanwenden van een rechtsmiddel geen exclusieve waarde meer heeft.

Het relativeren van de akte rechtsmiddelen betekent mijns inziens geen
relativering van de genoemde belangen. De akte is naar mijn mening geruime
tijd beschouwd als het bewijs dat aan de belangen van wilsverklaring,
authenticiteit en autoriteit was voldaan. Tegenwoordig behoeft dit niet meer
uitsluitend uit de akte rechtsmiddelen te blijken. Dat het belang van de
autoriteit nog steeds geldt volgt uit een arrest van de Hoge Raad waar blijkt
dat een advocaat die namens de verdachte een rechtsmiddel wil aanwenden,
persoonlijk ter griffie dient te verschijnen. 102

2.2.5.4 De gevolgen van de deformaliseringen voor de griffie

Sinds het einde van de jaren '70 zijn de wettelijke eisen omtrent het aanwenden
van een rechtsmiddel door de verdachte aanzienlijk gerelativeerd. Vandaag
de dag kan de verdachte schriftelijk kenbaar maken een rechtsmiddel te willen
instellen en door de conversie-rechtspraak behoeft een onjuist of ten dele

100      Van het per aangetekende brief aanwenden van een rechtsmiddel behoeft immers ook geen
akte te worden opgemaakt. Nu mag de brief van de verdachte, gelet op de rechtspraak van

de Hoge Raad, niet worden vergeleken met de aangetekende brief ex art. 449, tweede lid
SV, maar het geeft wei een indicatie dat indien iets op schrift staat, het opmaken van een
akte minder zwaar mag tellen.

101       HR 27 januari  1981, NJ  1981,535 m.n. GEM. Uithet cassatiemiddel kan worden afgeleid
dat een brief van de griffier in het dossier zat waaruit kon worden afgeleid dat de advocaat
zich ter griffie had vervoegd om hoger beroep in te stellen. Zie ook HR 4 december  1984.
NJ 1985,380.

102 HR 18 oktober 1988, NJ 1989,416.
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onjuist aangewend rechtsmiddel niet meer tot een niet-ontvankelijkverklaring
te leiden. In deze paragraaf zal worden ingegaan op de gevolgen van deze
rechtspraak voor de griffie.

Tegenwoordig kan iedere verdachte per briefeen rechtsmiddel instellen. 103

Aanvankelijk kon de verdachte slechts schriftelijk een rechtsmiddel aanwenden
indien hij had gehandeld in gerechtvaardigd vertrouwen. '04 Korte tijd later
verliet de Hoge Raad deze opvatting en knoopte voor het schriftelijk
aanwenden van een rechtsmiddel aan bij de figuur van de bijzondere
schriftelijke volmacht.'05 De brief van de verdachte, waaruit bleek dat hij een
rechtsmiddel wilde aanwenden, moest worden aangemerkt als een bijzondere
schriftelijke volmacht gericht aan de griffie. De griffier diende vervolgens
namens de verdachte een rechtsmiddel aan te wenden.

Met betrekking tot het schriftelijk aanwenden van een rechtsmiddel zijn
twee kwesties van belang. In de eerste plaats de verplkhung voor de griffier
een rechtsmiddel aan te wenden indien hij van de verdachte een brief ontvangt,
die als een bijzondere schriftelijke volmacht moet worden aangemerkt. In feite
is dit merkwaardig. Een volmacht geeft in beginsel de gemachtigde de
bevoegdheid te handelen, maar verplicht hem daar niet toe.106 Voor de griffier
is dit kennelijk anders. Hij neemt een bijzondere positie in. Deze bijzondere
positie is mijns inziens gebaseerd op het belang van de autoriteit. Daaruit vloeit
voort dat de griffier de verklaring een rechtsmiddel aan te wenden, dient aan
te nemen.107 Gezien zijn bijzondere functie mag de griffier niet weigeren
gevolgen aan deze verklaring te verbinden. Hij zal dan ook niet mogen
weigeren een rechtsmiddel namens de verdachte aan te wenden, indien hij
daartoe door die verdachte is gemachtigd.

De tweede kwestie is de wijze van behandeling van een schriftelijke
volmacht tot het aanwenden van een rechtsmiddel van de verdachte, indien
die volmacht niet aan de griffie maar aan een andere instantie is gericht. Hierbij
zou kunnen worden gedacht aan een brief geadresseerd aan het parket of aan
een rechter. Bij deze kwestie rijzen een aantal vragen, zoals welke instanties
een geschrift van de verdachte als een bijzondere schriftelijke volmacht dienen
aan te merken en op welke wijze de aangeschreven instantie aan deze volmacht
gevolg dient te geven. Allereerst de vraag welke instantie een brief van de
verdachte als bijzondere schriftelijke volmacht dient aan te merken.

103 Zie § 2.2.3.

104 Zie HR 8 maart 1977, NJ 1977, 338 m.n. ThWvV.
105     Art. 450, eerste lid onder b j' art. 449 Sv.
106 Zie bijvoorbeeld Asser- Van der Grinten (de vertegenwoordiging), zevende bewerkte druk,

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1990, p. 87.
107 Zie § 2.2.2.
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Een veroordeelde die perbrief verzet wilde aantekenen, stuurde die brief
niet naar de griffie, maar naar het parket. Het parket stuurde de brief vervolgens
door naar de gri ffie. Deze brief kwam daar na het einde van de beroepstermijn
binnen. De Hoge Raad oordeelde dat de onjuiste adressering, zonder nader
onderzoek, niet voor rekening van de verdachte mocht komen: 'Uit vermelde
brief vloeit rechtstreeks de mogelijkheid voort dat verdachte - van wie mag
worden aangenomen dat hij het hem ter beschikking staande rechtsmiddel
wenste in te stellen met inachmeming van de bij de wet gestelde voorschriften -
tot het adresseren van zijn brief aan dit parket is bewogen doordien hij
verkeerde in de verontschuldigbare dwaling dat dit parket dezelfde instantie
is als de griffie van het gerecht, dat de beslissing heeft gegeven waartegen
de verdachte beoogde het juiste rechtsmiddel in te stellen. De Rb. had hierin
aanleiding behoren te vinden tot het instellen van een nader onderzoek'. 108

De kennelijke opvatting van de rechtbank 'dat een veroordeelde die tijdig
schriftelijk te kennen geeft tegen een vonnis een rechtsmiddel te willen
aanwenden niet aan de juiste griffie, namelijk "de griffie van het gerecht dat
of bij hetwelk de beslissing is gegeven", doch aan een andere gerechtelijke
instantie, deswege in het rechtsmiddel niet-ontvankelijk moet worden
verklaard' is in haar algemeenheid niet juist, aldus de Hoge Raad. Een onjuiste
adressering en een eventuele termijnoverschrijding ten gevolge van de
doorzending van de volmacht, leiden niet onmiddellijk tot een niet-ontvan-
kelijkverklaring. Het parket is derhalve een instantie die een brief van de
verdachte als een bijzondere schriftelijke volmacht moet aanmerken. Dit geldt
ook voor het Nederlandse consulaat.

De in een Spaanse gevangenis verblijvende verdachte, stuurde een brief
aan het Nederlandse consulaat, waarin hij vroeg of het consulaat wilde
bemiddelen in een snelle uitleveringsprocedure, omdat de verdachte een nieuwe
rechtszaak wilde aanvangen. Het hof las in deze briefde wens van de verdachte
een rechtsmiddel aan te wenden en was van oordeel dat de gebreken die aan
het aanwenden van hoger beroep kleefden, niet aan hem mochten worden
toegerekend. De Hoge Raad is het met het hof eens en wijdt, in tegenstelling
tot het hof, een uitgebreide motivering aan deze beslissing. In de eerste plaats
wijst de Hoge Raad op de opvatting die ten grondslag ligt aan de regeling van
art. 45 la Sv, dat een gedetineerde gezien zijn positie op een eenvoudiger wijze
dan overeenkomstig de artt. 449 en 450 Sv een rechtsmiddel moet kunnen
aanwenden en wel door een schriftelijke verklaring. In tweede plaats mag een
in het buitenland gedetineerde, voor zover niet onvermijdelijk, niet slechter
af zijn dan een in Nederland gedetineerde verdachte. Dit brengt mee 'dat in
het buitenland gedetineerden er in beginsel op moeten kunnen vertrouwen,

108     HR 11 januari 1983, NJ  1983, 433. Zie ook HR 13 december 1983, NJ 1984,460.
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dat schriftelijke verklaringen waarin zij te kennen geven rechtsmiddelen te
willen aanwenden tegen door de Nederlandse rechter gegeven beslissingen
en welke zij doen toekomen aan het Nederlandse consulaat in het land waar
zij verblijven zullen leiden tot het door hen daarmede beoogde resultaat,
hetgeen kan geschieden doordat die schriftelijke verklaringen door dat
consulaat worden opgevat als een bijzondere volmacht in de zin van art. 450
aanhef en onder b van vermeld wetboek'.

De griffie, het parket en ook het Nederlandse consulaat zijn instanties
die een brief van de verdachte als een bijzondere schriftelijke volmacht moeten
kunnen aanmerken. Blijkens de rechtspraak dient ook een aan een rechter

gerichte brief van de verdachte worden opgevat als een bijzondere schriftelijke
volmacht.'w Wat mij betreft zou dit ook voor het openbaar ministerie moeten

gelden. Naar mijn mening zou voorjustitiele overheidsmstanties die betrokken
zijn bij de rechtspraak behoren te gelden dat zij een brief van de verdachte
aanmerken als een bijzondere schriftelijke volmacht. Van deze instanties mag
worden verwacht dat zij een brief van de verdachte als een bijzondere
schriftelijke volmacht kunnen herkennen. 110

Voor andere instanties dan de hier genoemde justitiele overheidsinstanties

geldt mijns inziens niet de 'verplichting' dat zij een brief van de verdachte
moeten beschouwen als een bijzondere schriftelijke volmacht. Zendt de
verdachte bijvoorbeeld een brief naar de sociale dienst, waarin hij te kennen

geeft een rechtsmiddel te willen aanwenden tegen een strafrechtelijke uitspraak,
dan kan niet van deze dienst worden verwacht dat zij in een dergelijke brief
een bijzondere schriftelijke volmacht van de verdachte herkennen.

Nadat een brief van de verdachte is aangemerkt als een bijzondere
schriftelijke volmacht zal de betreffende justitiele instantie hieraan gevolg
moeten geven. De vraag rijst op welke wijze deze instantie dient te handelen.
Hoewel de gevolgen van een onjuiste adressering niet onmiddellijk voor
rekening van de verdachte dienen te komen, is nog niet duidelijk hoe een niet
aan de griffie geadresseerde brief van de verdachte moet worden afgehandeld.
De Hoge Raad laat dit in het midden. Er zijn mijns inziens twee mogelijkheden
denkbaar.

In de eerste plaats kan de brief worden opgevat als een bijzondere
schriftelijke volmacht gericht aan de aangeschreven instantie, die vervolgens

109       HR 9 september 1986, NJ  1987, 239 en HR 15 september 1986, NJ  1987.535. Vermoedelijk
zal een aan de Nederlandse ambassade gerichte brief ook worden opgevat als een bijzondere
schriftelijke volmacht.

110 Voordateen brief als een bijzondere schriftelijke volmacht kan worden opgevat, zal degene
aan wie de brief is gericht, eerst moeten zien dat het om een bijzondere schriftelijke volmacht
gaat. Hij zal de brief als een bijzondere schriftelijke volmacht moeten herkennen. Mijns

inziens mag dat van de genoemde justitiele overheidsinstanties worden verwacht.
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ter griffie een rechtsmiddel namens de verdachte moet aanwenden:"  Deze
oplossing zal in de meeste gevallen weinig praktisch zijn aangezien iemand
persoonlijk naar de griffie dient te gaan om aldaar te verklaren namens de
verdachte een rechtsmiddel aan te wenden. Een tweede mogelijkheid is dat
de aangeschreven instantie de brief aanmerkt als een bijzondere schriftelijke
volmacht gericht aan de griffie: 12 In dat geval is de brief onjuist geadresseerd
en kan deze worden doorgezonden naar de griffie.
De Hoge Raad oordeelde met betrekking tot deze handelwijze dat: 'deze brief,
kennelijk bestemd voor die justitiele instantie alwaar aanwending van
rechtsmiddelen dient te geschieden en blijkens de doorzending aan de griffie
ook in deze zin ten parkette opgevat, (...) slechts worden verstaan - en had
derhalve moeten worden aangemerkt - als een bijzondere volmacht in de zin
van art. 450 sub b Sv'.113

Nu de aangeschreven instantie de keuze heeft zelf namens de verdachte
een rechtsmiddel aan te wenden of de brief door te zenden naar de griffie,
kan mijns inziens niet van een doorzendverplichting worden gesproken.

Bij het doorzenden van de brief die is aangemerkt als een bijzondere
schriftelijke volmacht gericht aan de griffie, is het probleem van termijnover-
schrijding denkbaar. In veel gevallen zal de doorgezonden brief van de
verdachte na afloop van de beroepstermijn de griffie bereiken. Bij het
aanwenden van een rechtsmiddel geldt in beginsel dat een termijnoverschrij-
ding niet wordt gepardonneerd: 14 Het gaat om regels van openbare orde die
strikt dienen te worden gehanteerd. Termijnoverschrijding kan evenwel
verontschuldigbaar zijn. De Hoge Raad overwoog in 1981  'het is immers niet
uitgesloten dat de gebreken, welke de aanwending van dit rechtsmiddel
aankleven, het gevolg zijn van bijzondere, de verdachte niet toe te rekenen,

111      Blijkens de rechtspraak van de Hoge Raad, waaruit kan worden afgeleid dat de verdachte
niet de dupe mag worden van een onjuiste adressering, kan deze volmacht niet worden
aangemerkt als een vrijblijvende volmacht.

112    Zie HR 3 april 1984, NJ 1984,634 m.n. ThWvV.
113       HR 3 april  1984,  NJ  1984,  634 m.n. ThWvV. Annotator  Van Veen concludeert  uit  de

woorden van de Hoge Raad dat een brief van een in het buitenland verblijvende gedetineerde,
bij het Nederlands consulaat ingediend, op een lijn moet worden gesteld met een verklaring
die volgens art.  451 a Sv is afgelegd.  De  Hoge Raad lijkt mijns inziens  voor een andere
oplossing te kiezen. De schriftelijke verklaring die de in het buitenland verblijvende gede-
tineerde aan het consulaat stuurt, moet niet worden opgevat als een verklaring waarmee een
rechtsmiddel kan worden aangewend, maar als een bijzondere volmacht, die tot gevolg moet
hebben dat namens de verdachte een rechtsmiddel wordt aangewend. In de opvatting van
Van Veen zal vermoedelijk eem rechtsmiddel zijn ingesteld op het moment dat de verklaring
van de in Spanje gedetineerde verdachte op het consulaat wordt ontvangen. Deze verklaring
kan echter niet in een daarvoor bestemd register ex art. 451  lid 2 Sv worden ingeschreven.

114     De artt. 399,408 en 432 Sv geven aan binnen welke termijn en rechtsmiddel moet worden
ingesteld. Zie bijvoorbeeld  HR 15 oktober  1996, DD 97.042.
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omstandigheden':15 Het ging daarbij onder meer om een tardief ingesteld
beroep. Voorts kan ambtelijke informatie omtrent de beroepstermijn bij de
betrokkene verwachtingen opwekken die gehonoreerd moeten worden, aldus
de Hoge Raad: 16 Een beroep op verontschuldigbare termijnoverschrijding
wegens opgewekt vertrouwen, verkregen door ambtelijke informatie is slechts
succesvol indien dit vertrouwen is opgewekt voor het verstrijken van de
beroepsternlijn: 17 In de praktijk doet het probleem van de termijnoverschrijding
zich niet voor. Indien een andere justitiele instantie dan de bevoegde griffie,
binnen de beroepstermijn een brief van de verdachte ontvangt die kan worden
aangemerkt als een bijzondere schriftelijke volmacht gericht tot de griffie,
geldt het beroep als tijdig ingesteld.118 Van belang is derhalve het tijdstip
waarop de onjuist geadresseerde bijzondere schriftelijke volmacht is ontvangen.
Deze oplossing is mijns inziens praktisch en voorkomt onnodige problemen
over eventuele termijnoverschrijdingen.

119

Voor de griffie heeft deze ontwikkeling tot gevolg dat de griffier in veel
gevallen als bijzonder schriftelijk gemachtigde zal optreden. Dit betekent dat

een griffier ten overstaan van zichzelf ofeen collega dient te verklaren namens
de verdachte een rechtsmiddel aan te wenden. Vervolgens behoort hij een
akte op te maken, die te voegen bij de processtukken en deze zo spoedig

mogelijk naar de griffie van de beroepsinstantie te zenden. Of een rechtsmiddel
wordt aangewend ligt grotendeels in handen van de griffier.

Nu de verdachte niet meer persoonlijk op de griffie behoeft te verschijnen
teneinde een rechtsmiddel aan te wenden, zal het voor de griffier niet altijd
duidelijk zijn welk rechtsmiddel de verdachte heeft willen aanwenden en indien
er meerdere beslissingen zijn gegeven, tegen welke beslissing de verdachte

beroepheeft willen instellen. Doorde conversie-rechtspraakhebben eventuele
fouten geen fatale gevolgen. Verschijnt de verdachte op de griffie dan mag
de verdachte erop vertrouwen dat de griffier de verdachte op eventuele

gebreken in de aanwending wijst.
120

Van het griffiepersoneel mag tegenwoordig ook meer worden verwacht
dan vroeger. Zij dienen de verdachte of degene die namens de verdachte een

115 HR 20 januari 198 L NJ 1981,350. Zie vooreen dergelijk geval bijvoorbeeld Hof Den Haag
17 december 1987, NJ 1988, 825 en Hof Arnhem 8 september 1993, NJ 1994,82.

116 HR 16 maart 1993, NJ 1993. 585 m.n. Kn.

117 Zie HR 20 december 1994, NJ 1995,253. Zie ook HR 21 februari 1995, NJ 1995,499;

HR 28 maart 1995, NJ 1995,500 m.n. Sch. en HR 10 september 1996, NJ 1997, 10.
118 Zie bijvoorbeeld HR  11 januari  1983, NJ  1983,433; Hof Amsterdam 21  mei  1990, NJ  1990,

694 en HR 18 februari 1997, DD 97.177 en NJB 1997, afl. 25, nr. 88.
119       In de Awb is deze problematiek anders opgelost.  Zie  §  2.5.3.
120    Zie HR 16 januari 1996, DD 96.166 (nr. 101 291 E)
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rechtsmiddel aanwendt, op eventuele gebreken te wijzen.121 Laat het griffie-
personeel dit na, dan komen eventuele gevolgen van een ambtelijk verzuim
niet voor rekening van de verdachte:22 Dat ter griffie op fouten ofonduidelijk-
heden met betrekking tot het aanwenden moet worden gewezen is mijns inziens
niet alleen gunstig voor de verdachte, maar ook voor de rechter. Het zal de
rechter enige tijd en moeite kosten de bedoeling van de verdachte te
achterhalen. 123 Indien de griffier in de gelegenheid is de omvang van het beroep

bij het aanwenden van een rechtsmiddel te bepalen, zal dit zittingstijd kunnen
besparen.

Uit bovenstaande rechtspraak kan worden geconcludeerd dat het belang
van de autoriteit nog onverkort geldt. De verklaring een rechtsmiddel aan te
wenden kan uitsluitend op de griffie worden afgelegd. Dat dit vereiste door
de rechtspraak niet is gerelativeerd is naar mijn mening begrijpelijk. Aan een
verklaring kunnen slechts gevolgen worden verbonden, indien deze verklaring
wordt aangenomen door degene die daartoe bevoegd is. Indien de griffier geen
kennis neemt of kan nemen van de verklaring, zal hij geen akte rechtsmiddelen
opmaken en zal hij ook geen processtukken naar de beroepsinstantie zenden.

2.3 De anonieme verdachte

De verdachte kan slechts een rechtsmiddel aanwenden indien de wet hem een
rechtsmiddel heeft toegekend. In de titels I tot en met IV van het derde boek
van het Wetboek van Strafvordering wordt op enkele plaatsen aangegeven
wie in welke gevallen een rechtsmiddel toekomt. Zo kent art. 399 Sv het
rechtsmiddel verzet toe aan de verdachte die bij verstek is veroordeeld en niet
van de gehele tenlastelegging is vrijgesproken of niet aan het vonnis heeft
voldaan. Het rechtsmiddel hoger beroep komt blijkens de artt. 404 en 425 Sv
toe aan de officier van justitie en aan de verdachte die niet van de gehele
tenlastelegging is vrijgesproken. Art. 427 Sv ten slotte bepaalt dat overeen-
komstig de wet op de rechterlijke organisatie, cassatieberoep kan worden
ingesteld door de verdachte en door het openbaar ministerie.

In deze paragraaf zal worden nagegaan wie in het kader van de rechtsmid-
delenregeling als verdachte moet worden aangemerkt. Daarbij komt tevens
aan de orde of onder bepaalde omstandigheden de verdachte de bevoegdheid
kan worden ontzegd een rechtsmiddel aan te wenden.

121 Zie bijvoorbeeld HR 24 april 1984, NJ 1985, 137; HR 12 december 1989, NJ 1990, 453
en HR 16 januari 1996, DD 96.166.

122 Zie bijvoorbeeld HR 12 december  1989,  NJ  1990 453.
123     Dit is uitermate problematisch indien de verdachte niet op de terechtzitting verschijnt. Het

kost de rechter bovendien niet stechts zittingstijd, maar ook voorbereidingstijd.
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In art. 27 Sv wordt de verdachte in de zin van het Wetboek van
Strafvordering omschreven. Indien de vervolging is aangevangen, hetgeen
het geval zal zijn bij het aanwenden van een rechtsmiddel, is de verdachte
'degene tegen wie de vervolging is gericht'.124 Dit betekent dat wanneer de
vervolging is beeindigd, de betrokkene niet langer als verdachte kan worden
aangemerkt. In het kader van de rechtsmiddelenregeling betekent dit, dat
degene die met een onherroepelijke beslissing wordt geconfronteerd niet als
een verdachte kan worden beschouwd:25

In de rechtspraak is de vraag aan de orde gekomen of een rechtsmiddel
dat namens een anonieme verdachte is aangewend niet-ontvankelijk kan
worden verklaard, omdat de verdachte weigert zijn identiteit bekend te
maken.126 Met andere woorden: kan een verdachte in de zin van art. 27, tweede
lid Sv, aan wie de wet een rechtsmiddel heeft toegekend, deze bevoegdheid
worden ontnomen, indien hij weigert zijn identiteit bekend te maken? Het
Amsterdamse hof, dat als eerste over deze kwestie oordeelde, verklaarde het
namens de anonieme verdachte ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk.
Gelet op de principiele bezwaren die door het hof Amsterdam naar voren zijn
gebracht en het theoretische belang van deze kwestie voor de rechtsmid-
delenregeling, is een uitvoerige behandeling van deze zaak mijns inziens
gerechtvaardigd.

Allereerst de gang van zaken. Een verdachte, genaamd N.N.5, had
geweigerd zijn personalia bekend te maken, omdat justitie er toch weer een
nummer van zou maken. Deze verdachte was met behulp van een foto op de
inleidende dagvaarding gedagvaard voor de politierechter te Amsterdam. De
politierechter veroordeelde verdachte N.N.5 bij verstek tot een boete van
f 400: eneen gevangenisstraf van drie weken voorwaardelijk. De advocaat
stelde namens de verdachte, op de wijze van art. 450 sub a Sv, tegen deze

veroordeling hoger beroep in.
Alvorens op de beslissing van het hof in te gaan, moet worden opgemerkt

dat het hof had vastgesteld dat de inleidende dagvaarding geldig was uitgereikt
nu verdachte N.N.5 met behulp van een foto gehecht aan de dagvaarding,
voldoende was geYndividualiseerd. Vast stond dat de verdachte degene was
die de dagvaarding had ontvangen, door de rechtbank bij verstek was

124 Art. 27, tweede lid Sv.

125 Deherzieningsaanvraag maakthieropeen uitzondering. Verklaartde Hoge Raad deaanvraag
tot herziening gegrond, dan wordt de zaak verwezen naar een gerechtshof. De veroordeelde
krijgt in dat geval weer de hoedanigheid van verdachte. Zie Melai, Wetboek van Straf-
vordering, aant. 4 op art. 27 Sv, C.P.Chr.M. Oomen bewerkt door J.A.W. Lensing, suppl.
77 (sept. 1991).

126 HR 27 oktober  1992, NJ  1993,352 m.n. C. Zie ook hoofdstuk  3  over het aanwenden  van

een rechtsmiddel door een vertegenwoordiger.
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veroordeeld en voor het hof was verschenen. Derhalve een verdachte in de
zin van art. 27, tweede lid Sv aan wie het rechtsmiddel hoger beroep op grond
van de art. 425 j °  art. 404 Sv is toegekend.

Het hof verklaarde het ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk. Daartoe
overwoog het hof dat 'een zodanige aanduiding (N.N.5, HE) van degene
namens wie hoger beroep is ingesteld niet voldoet aan art. 404 Sv. Een
redelijke uitleg van deze bepaling brengt namelijk mee dat in de appelakte
de personalia dienen te worden vermeld van degene, door of namens wie het
hoger beroep wordt ingesteld'. Het hof vervolgt: 'het moet immers in strijd
met een goede procesorde worden geacht om een beroep op de rechter te doen,
zonder te vermelden wie men is. Het vooroverwogene leidt er weliswaar toe
dat er in zoverre onderscheid ontstaat tussen de verdachten die hun naam aan
justitie opgeven aan de ene kant en verdachten die dat weigeren te doen aan
de andere kant, maar zodanig verschil is niet ongerechtvaardigd. Laatst-
genoemden hebben daar immers doorhun eigen keuze aanleiding toe gegeven'.

Vervolgens bespreekt het hof het anoniem dagvaarden in relatie tot het
anoniem aanwenden van een rechtsmiddel. Het hof overweegt: 'Voorts valt
niet in te zien waarom de omstandigheid dat het aan het Openbaar Ministerie
wordt toegestaan verdachte onder code te dagvaarden zou meebrengen dat
laatstgenoemde van zijn kant op dezelfde wijze een rechtsmiddel mag instellen.
Nu een verdachte naar vaste rechtspraak het recht heeft te weigeren zijn
personalia aan justitie op te geven en N.N.5 in het onderhavige geval van dat
recht gebruik heeft gemaakt, kon het Openbaar Ministerie ten aanzien van
de individualisering van verdachte in redelijkheid niet anders handelen dan
het heeft gedaan. Om bovenvermelde reden kan echter van de veroordeelde
die een rechtsmiddel wenst in te stellen niet hetzelfde worden gezegd. Dit alles
klemt te meer nu het algemeen belang hierbij ten nauwste betrokken is, gelet
op de wenselijkheid een betrouwbare justitiele documentatie bij te houden
en de problemen die rijzen bij executie van een tegen een anonymus gewezen
veroordelend vonnis.' Ten overvloede beoordeelt het hof in dit concrete geval
de reden van de anonimiteit en komt tot de conclusie dat dit niet een in
redelijkheid te respecteren belang is. 'Zelfs als het vooroverwogene in zijn
algemeenheid anders was dan nog zou de beslissing in het onderhavige geval
niet anders zijn. Desgevraagd heeft veroordeelde ter terechtzitting immers
als reden voor zijn volgehouden anonimiteit opgegeven dat jullie er anders
toch weer een nummer van maken. Dit nauwelijks serieus te nemen motief
kan niet worden aangemerkt als een in redelijkheid te respecteren belang bij
die anonimiteit.'

De Hoge Raad die vervolgens over deze zaak oordeelt, verklaart het
ingestelde rechtsmiddel wel ontvankelijk. De overweging van de Hoge Raad
sluit aan bij het wettelijke systeem van het aanwenden van een rechtsmiddel.
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Allereerst wordt in algemene bewoordingen uiteengezet op welke wijze een
rechtsmiddel moet worden aangewend: 'volgens het eerste lid van art. 449
Sv wordt hoger beroep ingesteld door een verklaring, af te leggen door degene
die het rechtsmiddel aanwendt, op de griffie van het gerecht door of bij hetwelk
de beslissing is gegeven. Voorts is in art. 450 Sv bepaald dat het aanwenden
van rechtsmiddelen als bedoeld in art. 449 ook kan geschieden door een
advocaat indien deze verklaart daartoe door degene, die het middel aanwendt,
bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd. Het eerste lid van art. 451 Sv houdt tenslotte
in dat van iedere verklaring als bedoeld in beide voorgaande artikelen, de
griffier een akte opmaakt die hij met degene, die de verklaring aflegt,
ondertekent'. Vervolgens overweegt de Hoge Raad:  'Noch art.  404  Sv  noch
enige andere wetsbepaling stelt de eis dat de appelakte de naam vermeldt van
degene namens wie het hoger beroep wordt ingesteld. Ook beginselen van
behoorlijke procesorde verzetten er zich niet tegen dat degene die onder een
andere aanduiding dan zijn naam is veroordeeld onder diezelfde aanduiding
hoger beroep doet instellen, mits kan worden vastgesteld dat degene namens
wie het beroep is ingesteld dezelfde is als degene die daartoe gerechtigd was'.
Een rechtsmiddel kan de verdachte derhalve niet worden ontzegd enkel en
alleen vanwege zijn weigering zijn personalia prijs te geven.

Het Amsterdamse hof, dat het ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk
verklaarde bracht een aantal principiele bezwaren naar voren. Zo oordeelde
het hof het in strijd met een goede procesorde, indien de verdachte anoniem
een beroep op de rechter wenst te doen. Het oordeel van het hof dat dit 'immers

in strijd is met een goede procesorde', ligt niet direct voor de hand. Cleiren
stelt in haar onderzoek naar het handelen in strijd met beginselen van een goede
procesorde met betrekking tot de proceshouding van de verdachte, dat '- zeer
voorzichtig - (kan) worden geconcludeerd dat de Hoge Raad met betrekking
tot bevoegdheden van de verdachte en/of diens raadsman bij toetsing door
de rechter geen functie voor beginselen van een goede procesorde aanwezig
acht'.127 Uit haar jurisprudentie-onderzoek komt ruwweg geformuleerd naar
voren dat het handelen van de verdachte niet gebonden is aan beginselen van
goede procesorde; 'Hoogstens kan men met Melai zeggen:'Bjn proceshouding
is aan geen andere regels gebonden dan aan die van zekere orde in verband
met de gedingvoering"'.128

Het hof maakt een onderscheid tussen verdachten die hun naam wel en
verdachten die hun naam niet bekend willen maken. Dit leidt ertoe dat een
verdachte die zijn naam bij het aanwenden van een rechtsmiddel wel bekend
maakt, ontvankelijk zal worden verklaard, mits aan de overige vereisten voor

127 C.P.M. Cleiren, Beginselen van een goede procesorde, diss. Leiden, Arnhem 1989, p.  183.
128     C.P.M. Cleiren, Beginselen van een goede procesorde. diss. Lciden, Amhem 1989, p. 39.
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I het aanwenden van een rechtsmiddel is voldaan. Een verdachte die daarentegen
weigert zijn naam bekend te maken, zal reeds om die reden niet ontvankelijk
worden verklaard. Dit onderscheid acht het hof gerechtvaardigd nu de
verdachte zelf de keuze maakt anoniem te willen blijven.

Op grond van bovenstaande redenering ontneemt het hof de anonieme
verdachte het rechtsmiddel dat de wet hem heeft toegekend. Anders dan het
hof ben ik van mening dat dit niet opportuun is. Ook de verdachte die zijn
identiteit niet wil prijsgeven is iemand tegen wie een vervolging is gericht.
Ook hij is iemand die in de zin van art. 27, tweede lid Sv als een verdachte
moet worden beschouwd. Aan deze verdachte heeft art. 404 Sv het hoger
beroep toegekend. De rechter kan naar mijn mening dit wettelijk toegekende
recht op hoger beroep de verdachte niet ontzeggen omdat hij weigert zijn
identiteit bekend te maken. Bovendien veronachtzaamt het hof mijns inziens
nog een ander aspect. Het maakt wat betreft het verhullen van de identiteit
geen wezenlijk verschil of een verdachte weigert zijn naam op te geven of
dat een verdachte een valse naam opgeeft of zich achter meerdere namen
verschuilt. In alle drie de gevallen verhult de verdachte zijn identiteit. In de
redenering van het hof zal het ingestelde rechtsmiddel van de verdachte die
een valse naam opgeeft of onder meerdere namen bekend staat, vermoedelijk
wel ontvankelijk worden verklaard, in tegenstelling tot de verdachte die geen
naamopgeeft:29Een verdachte die anoniem wenst te blijven ontbeert derhalve
rechtsbescherming, waar een verdachte die een valse naam opgeeft wel
aanspraak op kan maken. Dit verschilin rechtsbescherming kan mijns inziens
niet worden gerechtvaardigd.

In de bovengenoemde gevallen mag het ingestelde beroep niet bij de
ontvankelijkheidsvraag blijven steken, indien blijkt dat de wet aan deze
verdachte een rechtsmiddel heeft toegekend. Een niet-ontvankelijkverklaring
is slechts op zijn plaats indien niet kan worden vastgesteld dat degene die een
rechtsmiddel heeft aangewend of heeft laten aanwenden, een rechtsmiddel
is toegekend:30 Deze opvatting sluit nauw aan bij het wettelijke systeem van
het toedelen van rechtsmiddelen. Gelet op het belang van de openbare orde
bij het toekennen van rechtsmiddelen, mag naar mijn mening in beginsel niet

129 Het blijkt ook dat een verdachte die onder meerdere namen bekend staat wel ontvankelijk
wordt verklaard in het door of namens hem ingestelde rechtsmiddel. Zie bijvoorbeeld Hof
Amsterdam 28 maart  1994, NJ  1994, 431  en HR 22 februari  1994, DD 94.244.

130    Bij het opgeven van valse, maar bestaande personalia kan een probleem rijzen. Er wordt
een vonnis of arrest gewezen ten name van een ander dan degene die het feit heeft begaan.
Wordt het vonnis of arrest bekend aan degene op wiens naam de uitspraak is gesteld dan
is degene op wiens naam het vonnis is gesteld, bevoegd een rechtsmiddel aan te wenden.
Zie bijvoorbeeld HR 21 juni 1994, DD 94.398 en HR 8 november 1994, DD 95.087.
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aan dit wettelijke systeem worden getornd. Dit brengt mee dat de rechter, in
principe een aan de verdachte toegekend rechtsmiddel niet kan ontnemen. 131

Het hof voert na de twee hierboven genoemde argumenten als derde

argument aan, dat het feit dat het openbaar ministerie anoniem mag dagvaarden
niet inhoudt dat de verdachte ook anoniem een rechtsmiddel zou kunnen
aanwenden. Het openbaar ministerie kon met betrekking tot het indivi-
dualiseren van de verdachte in redelijkheid niet anders handelen, aldus het
hof. De veroordeelde had wel anders kunnen handelen, hij kon immers zijn
identiteit bekend maken. Ik heb enigszins moeite met dit argument. Wanneer
het openbaar ministerie een verdachte anoniem kan dagvaarden, onder de
voorwaarde dat die verdachte voldoende kan worden geYndividualiseerd, dan
moet een verdachte ook anoniem een rechtsmiddel kunnen aanwenden, als
kan worden vastgesteld dat diezelfde anoniem gedagvaarde verdachte een
rechtsmiddel heeft willen aanwenden. Aan de veroordeelde verdachte is het
rechtsmiddel hoger beroep toegekend. Dit door de wet toegekende recht aan
de verdachte kan mijns inziens de verdachte niet worden ontzegd door te
betogen dat de verdachte zijn identiteit bekend had moeten maken. Het hof
heeft immers nog uitdrukkelijk vastgesteld dat degene namens wie een
rechtsmiddel is aangewend, dezelfde was als de verdachte die was veroordeeld.

Tot slot is door het hof gewezen op het belang van een betrouwbare

justitiele documentatie en de problemen die zouden kunnen rijzen bij de
executie. Dit alles mag waar zijn, het is echter naar mijn mening geen reden
een anonieme verdachte niet-ontvankelijk te verklaren in het door of namens
hem ingestelde rechtsmiddel. Het is niet zuiver de problemen met betrekking
tot de executie en de justitiele documentatie te betrekken bij het oordeel of
een rechtsmiddel ontvankelijk is.132 Een niet-ontvankelijkverklaring van het
ingestelde rechtsmiddel lost bovendien niets op. De verdachte blijft anoniem,
zodat er nog steeds geen justitiele documentatie kan worden opgemaakt en
de executie van het veroordelend vonnis blijft ook nog een probleem. Het enige
dat wordt bereikt is dat een anonieme verdachte de toegang tot de beroeps-
rechter wordt ontzegd.

Behalve het hof was ook annotator Corstens van mening dat een niet-
ontvankelijkverklaring van het ingestelde rechtsmiddel hier op zijn plaats was
geweest. Corstens voert daarvoor een aantal, deels andere, argumenten aan.
Zijn, voor mijn gevoel belangrijkste argument is gebaseerd op zijn visie op
de rechtsstaat. Hij is van mening dat individuen moeten kunnen worden

aangesproken op hun verantwoordelijkheden ten opzichte van de samenleving.

131 Een uitzondering wordtgemaakt bij overduidelijk misbruik van procesrecht. Zie bijvoorbeeld
HR 22 februari 1994, NJ 1994,306 m.n. ThWvV.

132    Dit is naar mijn mening de taak van de wetgever.
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Wanneer een individu weigert zijn identiteit bekend te maken, onttrekt hij
zich aan zijn individuele verantwoordelijkheid.133 Het kan dan ook niet van
de rechtsstaat worden gevraagd een door een anonieme verdachte aangewend
rechtsmiddel te behandelen. Of met Corstens zijn woorden: 'Dan worden de
desbetreffende gerechten gedwongen inspanningen te verrichten met slechts
een praktisch zeker gevolg: tenuitvoerlegging van welke eventueel op te leggen
sanctie dan ook zal achterwege blijven. Dat kan in redelijkheid niet van de
strafvorderlijke overheid worden gevraagd. Dan wordt de strafrechtspleging
niet voor enig doel waarvoor zij bestemd is gebruikt'.134 De redenering van
Corstens lijkt veel op: voor wat, hoort wat. Wenst de verdachte dat het door
of namens hem ingestelde rechtsmiddel wordt behandeld, dan zal hij in ieder
geval zijn identiteit bekend moeten maken.

Uiteraard is het vervelend dat personen als anonymi in de strafrechtelijke
molen meedraaien, maar dat mag naar mijn mening voor de rechter nog geen
reden zijn hen de toegang tot de beroepsrechter te ontzeggen. De door de
rechter te beantwoorden vraag naar de ontvankelijkheid van een rechtsmiddel,
behoort naar mijn mening niet te gaan over de onwenselijkheid van anonymi
in het strafproces:35 Zoals al eerder is aangegeven biedt het niet-ontvankelijk-
verklaren van een rechtsrniddel bovendien geen oplossing.

Corstens stelt tevens dat wanneer een namens een anonymus ingesteld
rechtsmiddel ontvankelijk zou worden verklaard, de strafrechtspleging niet
voor enig doel waarvoor zij is bestemd, zou worden gebruikt. Dit lijkt mij
enigszins kras. De memorie van toelichting noemt als een van de voornaamste
beginselen van een goed ingericht strafproces dat 'de toepassing van de strafwet
op den werkelijk schuldige' dient te worden bevorderd en 'tevens de
veroordeeling, kan het zijn, de vervolging van den niet-schuldige naar
vermogen' te verhinderen:36 Met betrekking   tot het toekennen   van   het
rechtsmiddel hogerberoep steltde memorie van toelichting: 'De ondervinding
heeft geleerd, dat dikwijls herstel van fouten, aanvulling van bewijsmiddelen
noodig blijkt, en waar het doel van het strafproces is, dat de schuldige worde
gestraft, met inachtneming van alle voorzorgen, dat onschuldige verdachten
niet ten onrechte worden getroffen, moet de gelegenheid niet worden afgesloten
om de juistheid en volledigheid van eene beslissing des rechters nog in eene

133      Zie ook G.J.M. Corstens, Anonymi in het stra*roces, DD 17 (1987), p 339-346 en G.J.M.
Corstens, Het Nederlandse stra*rocesrecht, Arnhem 1993, p. 724. A-G van Dorst deelt
deze visie blijkens zijn conclusie voor HR 4 april 1995, nr. 99.022.

134 Corstens onder het arrest HR 27 oktober 1992, NJ 1993, 352.
135      Dit is veeleer de taak van de wetgever. Anders G.J.M Corstens, Anonymi in het stra#,roces,

DD  17 (1987), p. 342   Zie ook preadvies Th. A. de Roos, Herziening van het stra#roces.
de verdediging uitgespeeWP, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging  1994, W.E.J.
Tjeenk Willink Zwolle, p. 141 e.v.

136 BHTK 1913-1914,286, 3, p. 55.
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tweede instantie te doen overwegen'.137 Dit geldt mijns inziens voor iedere
verdachte. Het aanwenden van een rechtsmiddel door of namens een anonymus
dient in principe hetzelfde doel als een rechtsmiddel dat door een met name
bekende verdachte is aangewend; herstel van fouten, aanvulling van
bewijsmiddelen en een juiste toepassing van de strafwet.

Een soortgelijk argument als Corstens in zijn noot heeft aangevoerd,
noemt A-G Van Dorst in zijn conclusie voor HR 4 april 1995.138 Van Dorst
is van mening dat de anonieme verdachte geen belang kan hebben bij het
anoniem aanwenden van een rechtsmiddel. Hij verwijst daarbij naar het arrest

HR 22 februari 1994, NJ 1994, 306. In dit arrest is beslist 'dat een verdachte

niet ontvangen kan worden in het aangewende rechtsmiddel indien hij daarbij
geen in rechte te respecteren belang heeft. Omdat, gelijk gezegd, een NN-
veroordeling in de praktijk niet tenuitvoergelegd kan worden - (...) - terwijl
ook het strafblad van de betrokkene er niet door beYnvloed wordt, ontbeert

een NN-verdachte in mijn ogen belang bij zijn beroep tegen zo'n veroordeling.
Dat belang ontstaat pas wanneer hij zijn persoonsgegevens openbaart en de
veroordeling op zijn naam kan worden gezet'. Deze redenering gaat naar mijn

mening niet op. Ook een anonieme verdachte kan bij het aanwenden van een
rechtsmiddel een in rechte te respecteren belang hebben. Hierbij denk ik aan
hetgeen waarop de memorie van toelichting heeft gewezen, zoals het herstel

139van fouten en het aanvullen van bewijsmiddelen.
In de opvattingen van Corstens en Van Dorst lijken herstel van gemaakte

fouten en een juiste toepassing van de strafwet nauwelijks een rol te spelen.

Zowel Corstens als Van Dorst richten de aandacht rechtstreeks op de
executiefase. Alsof bij de behandeling van een zaak met een anonieme
verdachte geen fouten zouden kunnen worden gemaakt of dat bij de behan-

deling van een zaak met een anonieme verdachte gemaakte fouten niet zouden
moeten worden hersteld.

Praktisch gezien heeft de figuur van de anonieme verdachte nauwelijks
betekenis. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de anonieme verdachte in
het opsporingsonderzoek weinig voorkomt en wanneer er sprake is van een
anonieme verdachte, deze in de regel wordt verdacht van relatief lichte
delicten.140

137 BHTK 1913-1914,286,3, p. 149.
138     Conclusie voor HR 4 april 1995, nr. 99.022.
139     Bovendien kan de identiteit van de verdachte in een later stadium alsnog bekend worden,

zodat de veroordeling ten uitvoer kan worden gelegd en de veroordeling kan worden

opgenomen in de justitiele documentatie van de verdachte.
140      Zie voor onderzoeksresultaten J. Naey6, De 'anonieme verdachte' in het opsporingsonder-

zoek: een probleem in de marge, NJB 1988, p. 83-89 en G.J. Veerman, G. Paulides en E.J.

Hofstee, Ik zal eens even vragen naar :Un naam, voor- en nadelen van een legitimatieplicht.
WODC-reeks Onderzoek en Beleid nr. 89,1989, p. 23 en 26.
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Ondanks de veelal principiele bezwaren tegen het anoniem aanwenden
van een rechtsmiddel zoals de genoemde strijdigheid meteen goede procesorde
en het argument van Corstens, gebaseerd op zijn visie op de rechtsstaat, is
naar mijn mening een niet-ontvankelijkverklaring van het ingestelde rechts-

middel niet op zijn plaats. De verdachte aan wie de wet een rechtsmiddel
toekent, moet aanspraak kunnen maken op die rechtsbescherming. Slechts
een verdachte die niet kan worden geindividualiseerd, heeft geen recht op deze
rechtsbescherming. Dit is terecht omdat dan onduidelijk blijft of de wet aan
deze verdachte een rechtsmiddel heeft toegekend.

2.4 Tussenbalans

In de voorgaande paragrafen heeft het aanwenden van een rechtsmiddel door
de verdachte centraal gestaan. Met betrekking tot deze handeling kan een
drietal samenhangende belangen worden onderscheiden, namelijk: de authen-
ticiteit, de wilsverklaring en de autoriteit. 14' Degene aan wie een rechtsmiddel
is toegekend beslist of van dit rechtsmiddel gebruik wordt gemaakt. Teneinde
dat te bewerkstelligen dient hij zijn beslissing kenbaar te maken jegens een
daartoe bevoegde instantie, in casu de griffie. De vertaling van de genoemde
belangen naar concrete vereisten voor het aanwenden van een rechtsmiddel
is sterk gebonden aan de mogelijkheden in de samenleving. De wetgever van
1926 bepaalde dat wie een rechtsmiddel wilde benutten, dit kon instellen door

het afleggen van een daartoe strekkende verklaring op de griffie van het gerecht
dat de bestreden beslissing had gegeven. Wanneer niet aan een vereiste werd
voldaan, volgde onvermijdelijk een niet-ontvankelijkverklaring.

142

In de loop van de tijd werd in de rechtspraak de noodzaak gevoeld de
wettelijke regeling op een aantal punten aan te passen. Tot het einde van de

jaren '70 werd in de rechtspraak streng de hand gehouden aan de vereisten
voor het aanwenden van een rechtsmiddel. Nadien werd voor de verdachte
een aanmerkelijke versoepeling zichtbaar.143 Een naar later bleek onmiskenbare

deformaliseringstrend was ingezet. Het werd voor iedere verdachte mogelijk
per brief een rechtsmiddel aan te wenden:* Ook de inhoud van de afgelegde

141 Zie § 2.2.2.

142     Gelet op de systematiek van het aanwenden van een rechtsmiddel ligt het niet-ontvankelijk
verklaren van een rechtsmiddel dat niet volgens de regels is aangewend voor de hand. De
vraag kan worden gesteld of een ingebrekestelling eneen termijn om het verzuim te herstellen
ook niet voor de hand had gelegen. Zie hierover hoofdstuk 6.

143    Voor het openbaar ministerie bleven de vereisten onverkort gelden.
144   Zie § 2.2.3.

61



Hoofdstuk 2

verklaring werd welwillend geYnterpreteerd. 145 Derechterneemt tegenwoordig
aan dat een verdachte die het verkeerde rechtsmiddel heeft ingesteld, de
kennelijke bedoeling heeft gehad het juiste rechtsmiddel aan te wenden. Slechts
indien expliciet blijkt dat de verdachte het verkeerde rechtsmiddel heeft willen
aanwenden is een conversie-beslissing niet op zijn plaats. Voor de omvang
van het beroep is niet slechts de inhoud van de verklaring bepalend, maar ook
de bedoeling van de verdachte.146 De conversie-rechtspraak bracht voorts met
zich mee dat de exclusieve waarde van de akte is gerelativeerd.

Deze rechtspraak heeft gevolgen gehad voor de handelingen die op de
griffie worden verricht. Zo dient een brief van de verdachte waarmee hij een
rechtsmiddel wil aanwenden, op de griffie te worden aangemerkt als een
bijzondere schriftelijke volmacht gericht aan de griffie. Vervolgens dient de
griffier namens de verdachte een rechtsmiddel aan te wenden. Tegenwoordig
mag ook van de griffie worden verwacht dat zij de verdachte wijst op eventuele
gebreken of onduidelijkheden met betrekking tot het instellen van beroep.

Door de deformaliseringen sinds het einde van de jaren '70 is de
handeling van het aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte bij de
tijd gebracht. De aanzet tot een modernisering past bij de technische
mogelijkheden van deze tijd. De verdachte kan per brief een rechtsmiddel
aanwenden en mijns inziens zou het gebruik van de fax of de e-mail ook
mogelijk moeten zijn. Tegenwoordig maken we immers veelvuldig gebruik
van deze communicatiemiddelen.147 Bovendien worden de achterliggende
belangen van authenticiteit, wilsverklaring en autoriteit hierdoor niet aange-
tast.148 Nog steeds geldt immers dat degene  aan  wie een rechtsmiddel  is
toegekend beslist of dit al dan niet wordt benut. Indien hij een rechtsmiddel
wenst in te stellen dient daartoe een verklaring te worden afgelegd op de griffie.

Hoewel met name de rechtspraak de huidige regeling heeft aangepast
aan de eisen van deze tijd, moeten verdergaande moderniseringen niet worden
uitgesloten. Slechts de verdachte kan per briefeen rechtsmiddel aanwenden. 149

In het tweede deel van dit hoofdstuk zal worden besproken op welke wijze
in het bestuursrecht soortgelijke handelingen als het aanwenden van een
rechtsmiddel worden verricht. Daarna zal de bestuursrechtelijke regeling
worden vergeleken met de strafrechtelijke regeling. Deze vergelijking vindt

145 Zie § 2.2.4.

146    Zie §§ 2.2.4.4 en 2.2.4.5.
147 In hoofdstuk 6 zal worden ingegaan op het gebruik van bijvoorbeeld de e-mail bij het

aanwenden van een rechtsmiddel.
148 Metbetrekking totconversie van een ten dele onjuist aangewend rechtsmiddel kan hieranders

over worden gedacht. Zie § 2.2.4.4.
149    Dit is mogelijk omdat de griffie de brief van de verdachte aanmerkt als een bijzondere

schriftelijke volmacht tot het aanwenden van een rechtsmiddel.
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onder andere plaats met het oog op mogelijke verbeteringen van de strafrech-

telijke regeling.

2.5 Het maken van bezwaar en het instellen van beroep in het

bestuursrecht

2.5.1 Inleiding

In de volgende paragraaf zal een vergelijking worden gemaakt tussen het
aanwenden van een rechtsmiddel in het strafrecht en het maken van bezwaar
en het instellen van beroep in het bestuursrecht. In het eerste hoofdstuk is

uiteengezet waarom is gekozen voor een vergelijking met het bestuursrecht
en in het bijzonder met de Awb. De vergelijking zal zich toespitsen op de wijze
waarop in het strafrecht een verdachte een rechtsmiddel kan aanwenden en
de wijze waarop een belanghebbende in het bestuursrecht bezwaar kan maken

of beroep kan instellen.
Bij de vergelijking met de Awb is de aandacht in het bijzonder gericht

op de hoofdstukken 6 en 8 van deze wet. Hoofdstuk 6 bevat algemene
bepalingen over bezwaar en beroep en is zowel van toepassing op het bezwaar
en administratief beroep op een bestuursorgaan als op het beroep op de
administratieve rechter.150 De tweede afdeling van het zesde hoofdstuk bevat

bepalingen over de wijze waarop het bezwaar en beroep moeten worden
ingesteld, de termijnen die hierop van toepassing zijn, de administratieve

afhandeling van het ingestelde bezwaar of beroep en de gevolgen van het
maken van bezwaar of het instellen van beroep.151 Hoofdstuk 7 van de Awb
bevat de bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep. Dit
hoofdstuk speelt bij de vergelijking geen rol. 152 Hoofdstuk  8, dat bijzondere

150 Deze algemene bepalingen zijn in de Awb terechtgekomen nadat in een aantal commentaren

op het voorontwerp hierop was aangedrongen. Zie PG Awb I, p. 278, zie MvT. De
commentaren die speciaal in de MvT worden genoemd zijn de adviezen van de Nederlandse

Vereniging voor Rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en de gemeenschappelijke studierniddag van de Vereniging voor
Administratief Recht en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

151 Dit hoofdstuk is krachtens art 6:24 Awb van overeenkomstige toepassing op het instellen
van hoger beroep en cassatieberoep indien deze rechtsmiddelen openstaan. Hierop zijn twee
uitzonderingen door art. 6:24 Awb gemaakt. In de eerste plaats is art. 6:12 Awb niet van
overeenkomstige toepassing en in de tw=le plaats dient het beroepschrift ter aanwending

van het cassatieberoep te worden ingediend bij de rechter tegen wiens uitspraak het beroep

is gericht.
152 Deze bepalingen zien op de inhoudelijke behandeling van het bezwaar en administratieve

beroep en hebben derhalve geen betrekking op de wijze waarop het bezwaar en admini-
stratieve beroep moet worden ingesteld.
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bepalingen bevat over het beroep bij de rechtbank, komt bij dit onderzoek
wel aan de orde. In dit hoofdstuk wordt onder andere het betalen van
griffierecht in het bestuursrecht geregeld. Op deze drempel in de toegang tot
de administratieve rechter zal in § 2.5.6 expliciet worden ingegaan.

Om tot een vergelijking met het bestuursrecht te kunnen komen zal eerst
worden besproken op welke wijze de belanghebbende in het bestuursrecht
bezwaar moet maken of beroep moet instellen. Daarbij zal worden gepoogd
ook de achtergrond van deze regeling te schetsen. In deze paragraaf zullen
onderwerpen aan de orde komen als: de schriftelijke wijze waarop in het
bestuursrecht bezwaar kan worden gemaakt en beroep kan worden ingesteld,
de eisen die voor een dergelijk bezwaar- of beroepschrift gelden en de wijze
waarop hetbezwaarofberoep administratief moet worden afgehandeld. Daarbij
zal per onderwerp een vergelijking worden gemaakt tussen het besproken
bestuursrechtelijke vereiste en het strafrechtelijk aanwenden van een
rechtsmiddel. Hierbij zullen kwesties aan de orde komen als de veront-
schuldigbare termijnoverschrijding, de vraag ofde belanghebbende het bezwaar
of beroep kan beperken, op welke wijze een onjuist geadresseerd bezwaar-
of beroepschrift moet worden afgehandeld en in hoeverre deze praktijk kan
worden vergeleken met de strafrechtelijke conversie en de doorzend-
'verplichting'. Voor het beroep op de administratieve rechter geldt een bijzon-
der vereiste, namelijk het betalen van griffierechten. Dit vereiste, dat als een
drempel in de toegang tot de rechter kan worden aangemerkt zal tevens worden
besproken. Bovendien zal worden ingegaan op de in het bestuursrecht
bestaande mogelijkheid verzuimen te herstellen, indien niet is voldaan aan
de gestelde eisen voor het instellen van bezwaar en beroep.

2.5.2 Het maken van berwaar en het instellen van beroep dient
te geschieden door een bezwaar-  of beroepschrift

Het maken van bezwaar en het instellen van administratief beroep en beroep
op de administratieve rechter vinden plaats door het indienen van een bezwaar-
of beroepschn#. Er kan derhalve slechts op sch4#elijke wijze bezwaar worden
gemaakt en beroep worden ingesteld. 153 Dit volgt uit art. 6:4 Awb. De gedachte
bij het op schriftelijke wijze opkomen tegen een besluit is dat op deze wijze
onduidelijkheden zullen worden vermeden, zodat de kans op misverstanden

153    Redactie en medewerkers van het losbladig Awb-commentaar, uitgegeven door VUGA,
hebben geadviseerd in de Awb de mogelijkheid op te nemen om mondeling bezwaar of beroep
in te stellen voor het geval de belanghebbende zich niet schriftelijk (in de Nederlandse taal)
kan uitdrukken. De wetgever heeft deze suggestie niet overgenomen, omdat de wetgever
twijfelde of aan een dergelijke regeling in de praktijk behoefte bestond. PG Awb I, p. 287,
zie punt 2.156.
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over de vraag of (tijdig) bezwaar of beroep is ingediend zoveel mogelijk kan
worden voorkomen. 154

Het op schriftelijke wijze instellen van bezwaar of beroep veronderstelt
niet dat het bezwaar- of beroepschrift per post moet worden verzonden.
Indiening per fax of telegram is ook mogelijk. Aan de indiening per telegram
kleeft echter een probleem, omdat per definitie de ondertekening zal ontbreken.
Dit verzuim kan echter alsnog worden hersteld.'55

Het bezwaar- of beroepschrift moet aan een aantal minimale vereisten
voldoen, die slechts door een formele wet kunnen worden gesteld.156 Art. 6:5
Awb stelt de volgende eisen aan de indiening van een bezwaar- of beroep-
schrift: (a) een ondertekening, (b) de naam en het adres van de indiener, (c)
de dagtekening, (d) een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar of
beroep wordt ingesteld en (e) de gronden van bezwaar en beroep moeten in
het bezwaar- of beroepschrift worden vermeld. Bij het beroepschrift dient
zo mogelijk een afschrift van het besluit te worden gevoegd (1) en wanneer
het bezwaar- of beroepschrift in een vreemde taal is gesteld, dient de indiener
voor een Nederlandse vertaling zorg te dragen, indien een vertaling voor een
goede behandeling noodzakelijk is (g). De genoemde vereisten zullen in deze

paragraafworden besproken, met uitzondering van het vereiste dat de gronden
van het bezwaar of beroep moeten worden vermeld. Hierop zal afzonderlijk
in hoofdstuk 4 worden ingegaan.

a     de ondertekening

Het eerste vereiste dat de Awb aan een bezwaar- of beroepschrift stelt is dat
dit geschrift moet zijn ondertekend. Ondertekening is vereist aldus Scheltema
omdat 'uit de ondertekening wordt geconcludeerd, dat iemand in beroep wil
komen'. 157 Pach verwijst naar Van Urk die als strekking van de ondertekening
noemt het'doen vaststaan dat het klaagschrift van de inzender alkomstig is'.

158

154 Zie Commentaar op Awb, deel H, aant. 3 op art. 6:5 Awb (H.A. Oldenziel), onder redactie
van J.B.J.M. ten Berge e.a., VUGA Den Haag, 1988- en § 2.2.4.1 onder 4 Administratieve

Rechtsgangen, Algemeen Dee/, onder redactie van P.J.J. van Buuren e.a., Kluwer Deventer,

suppl. 17 (juli 1988). Op grond van art. 33 wet Arbokon bij uitzondering mondeling bezwaar
worden gemaakt. Deze wijze van aanwenden kon leiden tot problematische situaties, zie
bijvoorbeeld CBb 19 oktober 1964, SEW 1965, p. 305, m.n. J.P  Zie voor een uitspraak
pre-Awb Vz ARRvS 3 april 1979, tB/S H, nr. 41. Hier ging het om een poging telefonisch

beroep in te stellen.
155     Zie § 2.5.7. Zie bijvoorbeeld ook Hof Den Haag 7 december 1978, BNB 1979/232.

156    Zie PG Awb I, p. 288, zie MvT.
157 Administratieve Rechtsgangen, Algemeen Deel, § 2.2.4.1 onder b, onder redactie van P.J.J.

van Buuren e.a., Kluwer Deventer, suppl. 17 (juli 1988).
158 Administratieve Rechtsgangen, Ambtenarengerecht, §  2.2.4.1  onder a. onder redactie van

P.J.J. van Buuren e.a., Kluwer Deventer, suppl. 21 (okt. 1989).

65



Hoofdstuk 2

Deze twee aspecten kwamen reeds bij het aanwenden van een rechtsmiddel
in het strafrecht naar voren. Scheltema wijst met zijn betekenis van de
ondertekening in de richting van de wilsverklaring op basis waarvan kan
worden geconcludeerd dat iemand in beroep wil komen. Pach en Van Urk
knopen aan bij het belang van de authenticiteit. In de bestuursrechtelijke
rechtspraak lijken de wilsverklaring en de authenticiteit ook van belang te
zijn.

159

Opmerkelijk is dat zowel in het bestuursrecht als in het strafrecht deze
twee belangen naar voren komen. Dit betekent echter niet dat aan deze
belangen dezelfde waarde wordt gehecht. Voor het bestuursrecht geldt dat
de rechtspraak van v66r de inwerkingtreding van de Awb een divers beeld
laat zien van de gevolgen van het ontbreken van de ondertekening ofeen valse
ondertekening. De belastingrechterboodde indiener van een niet-ondertekend
beroepschrift de mogelijkheid het verzuim te herstellen.'60 Uit een beslissing
van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State (hierna Afdeling recht-
spraak) bleek dat een mogelijkheid tot herstel van verzuim niet altijd expliciet
aan de indiener bekend behoeft te worden gemaakt.

161 Een valselijk onderte-
kend beroepschrift leidde bij de Afdeling rechtspraak tot een niet-ontvankelijk-
verklaring terwijl de Centrale Raad van Beroep besliste dat de eiser het
valselijk ondertekende beroepschrift niet alsnog zelf behoefde te ondertekenen,
nu vaststond 'dat het beroepschrift inderdaad uiting gaf aan eisers wil om tegen
de aangevallen uitspraak hoger beroep in te stellen'. 162

Onder de werking van de Awb kan het ontbreken van een ondertekening
worden verholpen.163 Bemerkt het bestuursorgaan bijvoorbeeld dat een
bezwaar- of beroepschrift valselijk is ondertekend, dan kan de indiener in de
gelegenheid worden gesteld het verzuim te herstellen.

Anders dan in het bestuursrecht, geldt voor het strafrecht in beginsel
dat slechts door een mondelinge verklaring een rechtsmiddel wordt ingesteld.
Enkel de verdachte kan tegenwoordig per brief een rechtsmiddel aanwenden. 164

159 Zie bijvoorbeeld CRvB 24 rnaart 1964, AB 1965, p. 617 en Vz ARRvS 16 december 1985,
AB 1986, 300 m.n. PvB.

160 Zie bijvoorbeeld Hof Den Haag 7 december 1978, BNB 1979/232.
161     Zie Vz ARRvS 16 december 1985, AB 1986,300 m.n. PvB, daar overwoog de voorzitter

'Vooralsnog achten Wij aannemelijk dat verweerder een oproeping voor een hoorzitting
in het kader van de bezwaarschriftenprocedure naar het onderhavige adres heeft doen zenden,
zodat verzoeker geacht moet worden in de gelegenheid te zijn geweest het voornoemde aan
het bezwaarschrift klevende formele gebrek alsnog te herstellen'. Het is niet duidelijk of
in deze oproeping was vermeld dat het bezwaarschrift niet aan de eisen voldeed omdat een
ondertekening ontbrak.

162    Vz AR 19 februari 1981, tB/S U, 95 en CRvB 24 maart 1964, AB 1965, p. 618.
163 Zie art. 6:6 Awb en § 2.5.7.

164     Dit is mogelijk doordat de brief van de verdachte op de griffie moet worden aangemerkt
als een bijzondere schriftelijke volmacht.
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Wendt de verdachte op schriftelijke wijze een rechtsmiddel aan, dan zal uit
de brief moeten blijken dat deze afkomstig is van de verdachte. Dit zal vermoe-
delijk slechts kunnen volgen uit de ondertekening van de brief.165 De brief
van de verdachte, die als een bijzondere schriftelijke volmacht moet worden
aangemerkt, zal derhalve door de verdachte moeten worden ondertekend. Ik
verwacht dat in het strafrecht aan dit vereiste streng de hand wordt gehouden.

166

Zowel in het strafrecht als in het bestuursrecht geldt een onderteke-
ningsvereiste. In het strafrecht zou hieraan mijns inziens streng de hand moeten
worden gehouden. Dit betekent voor de verdachte dat op een niet-ondertekende

verklaring geen acht kan worden geslagen, zodat geen rechtsmiddel wordt
ingesteld. In het bestuursrecht zijn de gevolgen van een niet-ondertekening
niet onmiddellijk fataal. Indien een bezwaar- of beroepschrift niet is
ondertekend moet de indiener eerst in de gelegenheid worden gesteld het
verzuim te herstellen, alvorens hij niet-ontvankelijk kan worden verklaard.
De bestuursrechtelijke verplichting de indiener in de gelegenheid te stellen
het verzuim te verhelpen, zou mijns inziens een zinvolle aanvulling op de
strafrechtelijke regeling tot het aanwenden van een rechtsmiddel kunnen zijn.
Met name bij het op schriftelijke wijze aanwenden van een rechtsmiddel zou
kunnen worden voorkomen dat in sommige gevallen geen rechtsmiddel wordt
aangewend terwijl dit wel de bedoeling was. De mogelijkheid een verzuim
te herstellen zou niet slechts moeten gelden voor het aanwenden van een
rechtsmiddel door de verdachte, maar ook indien het door een gemachtigde
wordt ingesteld. In de conclusie van dit hoofdstuk en in het slothoofdstuk zal
uitgebreid worden ingegaan op een mogelijke wettelijke regeling verzuimen
te herstellen die aan de handeling van het aanwenden van een rechtsmiddel
kleven.

b       het vermelden van de naam en het adres van de indiener

Het tweede vereiste dat aan een bezwaar- of beroepschrift wordt gesteld, is
het vermelden van de naam en het adres van de indiener. De indiener is degene
die gerechtigd is een bezwaar- of beroepschrift in te dienen. De verplichting
de personalia te vermelden ligt voor de hand. Deze zijn onder andere van
belang voor de beoordeling van de vraag of de indiener gerechtigd is tot het

165     Er is waarschijnlijk geen andere omstandigheid waaruit de authenticiteit van de afgelegde
verklaring kan worden afgeleid.

166 Deze verwachting is met name gebaseerd op de rechtspraak omtrent het verbod van een
dubbele volmacht. Als een advocaat of een derde gemachtigde niet per brief namens de
verdachte een rechtsmiddel kunnen aanwenden, ligt het voor de hand dat op een niet-
ondertekende brief geen acht zal worden geslagen. Het is immers volstrekt onduidelijk van
wie de schriftelijke verklaring afkomstig is.
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indienen van het bezwaar- of beroepschrift, met andere woorden of de indiener
als belanghebbende kan worden aangemerkt. 167 Tevens is kennis van de
personalia noodzakelijk voor het verzenden van stukken aan de indiener. 168

Voor het beroep op de bestuursrechter geldt voorts dat het adres van de
indiener van belang kan zijn voor de bepaling van de relatieve competentie.

169

Kennis van de personalia van de indiener is dus van belang. Anoniem
procederen is in het bestuursrecht dan ook niet toegestaan. Deze opvatting
kan worden afgeleid uit een drietal administratiefrechtelijke beslissingen van
de Afdeling rechtspraak v66r de inwerkingtreding van de Awb. im In deze zaken
oordeelde de Afdeling over beroepschriften die waren ingediend door personen
die zich verscholen achter een andere hoedanigheid, veelal een rechtspersoon.
Deze rechtspraak lijkt, gelet op bovengenoemde argumenten, vanzelfsprekend.
In de literatuur bestaat daarentegen geen overeenstemming over de grond
waarom niet anoniem geprocedeerd zou kunnen worden. Zo zijn Ten Berge
en Tak van mening dat de vermelding van de naam en het adres, geldt als 66n
van de meest essentiele inhoudsvereisten van het bezwaar- of beroepschrift.171
De reden hiervoor is het belangvereiste. Ten Berge en Tak stellen: 'men kan
een belang niet kennen, zonder naam van de appellant'.

172

De Waard ziet voorhet verbod van anoniem procederen een andere grond.
Hij geeft aan dat het anoniem procederen zou kunnen worden aangemerkt

167 Zie Commentaar op Awb, deel H, aant. 5 op art. 6:5 Awb (H.A. Oldenziel), onder redactie
van J.B.J.M. ten Bergee.a., VUGA Den Haag, 1988 - en Bestuursprocesrecht B. 5.1.1. onder
a (Minjon), onder redactie van P.J.J. van Buuren e.a., Kluwer Deventer.

168 Zie Commentaar Awb, deel H, aant. 5 op art. 6:5 Awb (H.A. Oldenziel), onder redactie
J.B.J.M. ten Bergee.a., VUGA Den HaagenBestuursprocesrecht, B. 5.1.1 ondera(Minjon),
onder redactie van P.J.J. van Buuren e.a, Kluwer Deventer. Zie bijvoorbeeld HR 18 februari
1997, DD 97.161 betreffende een Wet Mulder-zaak.

169 Zie de artt. 8:7 en 8:8 Awb.

170     Zie Vz ARRvS 19 oktober 1976, tB/S IV, nr. 2 m.n. Van M; Vz ARRvS 4 december 1984,
tB/S IV, nr.  115 m.n. tB en Vz ARRvS 20 september 1985, tB/S IV, nr. 125 m.n. BdW.
Deze rechtspraak heeft mijns inziens haar waarde behouden onder de Awb. In CRvB 4 maart
1960, RSV 1960, 84 deed zich het bijzondere geval voordat de betrokkene om persoonlijke
redenen zich al jaren van een 'valse' naam bediende. Bij de procedure over een WW-uitkering
kwam het gebruik van een 'valse' naam aan het licht. De CRvB overwoog: 'nu (...) tussen
partijen vast staat, dat (...) gedaagde alleen van een onjuiste naam van eiser is uitgegaan,
doch er geen persoonsverwisseling heeft plaatsgevonden, meent te moeten volstaan met
het geding alsnog ten name van N.J.T. te stellen en aan te nemen, dat zowel de bestreden
beslissing als de uitspraak, waarvan beroep, geacht worden te zun gegeven ten name van
N.J.T.'. Dit geval is in mijn ogen een bijzonder geval omdat het gebruik van een valse naam
niet was bedoeld om anoniem te blijven. Het is mijns inziens daarom ook niet vergelijkbaar
met de gevallen waarover de voorzitter van de afdeling rechtspraak over heeft geoordeeld.

17 1        1.B.J.M.   ten   Berge   en   A.Q.C.  Tak,   Hoofdlijnen   van   het   Nederiands   administratief
procesrecht, tweede druk.W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle  1990, p. 157.

172  J.B.J.M. ten Berge en A.Q.C. Tak, Hoofdlijnen van het Nederlands administratief
procesrecht, tweede druk, Kluwer Deventer  1990,  p.  157.
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als misbruik van procesrecht. Daarbij wijst hij op een overweging van het hof
Amsterdam 19 mei 1983, inzake een vordering tot verbod van tenuitvoerlegging
van een rechterlijke uitspraak tot ontruiming. Het hof overwoog in die zaak
dat de actie van de Stichting Zonder Recht of Titel (Zorot) in strijd was met
de beginselen van het Nederlandse procesrecht.173 De Waard meent dat het
hof in dit geval ten onrechte naar de beginselen van het Nederlands procesrecht
heeft gegrepen:74 De Hoge Raad achtte het in die zaak, op andere gronden
dan het hof had aangenomen, ook niet mogelijk dat de stichting zelfstandig
de belangen behartigde van deze bewoners. Daartoe werd overwogen: 'De
aard van zulk een vordering en van de daarbij betrokken individuele belangen
verzet er zich tegen om aan te nemen dat die belangen zouden kunnen worden
"gebundeld" op de door de Stichting voorgestane wijze, die erop neerkomt
dat de Stichting, enkel op grond van haar statutaire doelstelling en haar
"feitelijke werkzaamheden" op het doorde statuten bestreden terrein, op eigen
naam - met handhaving van de anonimiteit van de bewoners - een vordering
als de onderhavige zou kunnen instellen'. 175

Hoewel De Waard van mening is dat het hof in het hierboven aangehaalde
arrest de vordering van de Stichting Zorot ten onrechte in de sfeer van misbruik
van procesrecht heeft gebracht, kan het anoniem procederen hiermee wel in
verband worden gebracht.176 Op grond van bestudeerde rechtspraak komt hij
tot de conclusie 'dat anoniem procederen, alsmede het instellen van een beroep
teneinde derden in staat te stellen anoniem te procederen, afstuit op een
ongeschreven ontvankelijkheidsbarriBre. Men zou die ontvankelijkheidseis
in verband kunnen brengen met misbruik van procesrecht, of van een
zelfstandig beginsel van behoorlijke rechtspleging kunnen spreken'. 177 Voor
deze ongeschreven ontvankelijkheidsbarritre noemt hij een aantal argumenten.
Hij verwijst daarbij naar de aantekening van Van Maarseveen onder de
uitspraak van de voorzitter van de Afdeling rechtspraak van 19 oktober 1976. 178

173       HR 5 oktober 1985, NJ  1985,445 m.n. WLH. In deze zaak wilde de Stichting Zonder Recht
ofTitel de belangen behartigen van een aantal bewoners van kraakpanden die metontruiming
werden bedreigd.

174       B.W.N.   de  Waard,   Beginselen   van   een   behoorlijke   rechtspleging   met   name   in   het
administratief procesrecht, W.E.1. Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 219.

175 HR 5 oktober 1985, NJ 1985,445 r.0.3.2.
116       B.W.N.deWaard, Beginselen vanbehoorlijke  rechtspleging met nameinhetadministratief

procesrecht, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 219 en 221. Zie ook aantekening bij
Vz ARRvS 20 september 1985, tB/S IV, 125 m.n. BdW.

171        B.W.N.deWaard.Beginselen vanbehoorlijke  rechtspleging metnameinhetadministratief
proces recht, W.E.1. Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 221.

178 Vz ARRvS 19 oktober 1976, tB/S IV, nr. 2 m.n. Van M. In dem zaak verklaarde de voorzitter

het verzoek van 'de bewoners van het pand Eikstraat 59 te Utrecht' niet ontvankelijk omdat
deze door de verzoekers gebezigde aanduiding geen aanduiding geeft van de identiteit van
verzoekers en deze aanduiding maakt derhalve niet mogelijk vast te stellen of aan het vereiste
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Volgens Van Maarseveen is anoniem procederen als eiser niet mogelijk.
Hiervoor voert hij een aantal redenen aan zoals: 'bij wie zou de aansprake-
lijkheid liggen voor de procesgang en de proceskosten; op wiens naam zou
de tenuitvoerlegging moeten geschieden; hoe zou verweerder zich moeten
verdedigen; wie zou voor de aan eiser opgedragen bewijslevering verantwoor-
delijk zijn; hoe zou men eisers belang moeten beoordelen i.v.m. de regel "point
d'inttrBt, point d'action". In een geval, zoals hier, waar om schorsing c.q. een
voorlopige voorziening wordt gevraagd, zou het voor de rechter onmogelijk
zijn om over de onevenredigheid van de belangenbenadeling enig zinnig woord
te zeggen'.

Anders dan Van Maarseveen en Ten Berge en Tak stellen, is De Waard
van mening dat het belang van de anonieme appellanten wel degelijk kan
worden beoordeeld. 'Met name in een zaak als deze, waar de anonieme partij
stelt de bewoner (la:aker) van een pand te zijn. Welk verschil maakt het voor
de beoordeling van hetbelang, of de kraker zijn naam onthult? Geen enkel'. 179

Hij is dan ook van mening dat het belangvereiste in de wet niet direct leidt
tot een verbod om anoniem te procederen.

Hoewel er geen overeenstemming bestaat over de gronden waarop het
anoniem procederen niet zou zijn toegestaan, staat nagenoeg vast dat in het
bestuursrecht niet anoniem, dat wil zeggen verscholen achter een (rechts)-
persoon, kan worden geprocedeerd.

In tegenstelling tot het bestuursrecht kan in het strafrecht wel anoniem
worden geprocedeerd:M Namens de verdachte kan een rechtsmiddel worden
aangewend zonder dat de verdachte zijn identiteit bekend behoeft te maken.
Hierbij geldt het vereiste dat moet worden vastgesteld dat de verdachte die
is veroordeeld en aan wie een rechtsmiddel is toegekend, een rechtsmiddel
heeft aangewend. Met andere woorden, de verdachte moet op enigerlei wijze
kunnen worden geYndividualiseerd.

De argumenten die Van Maarseveen aanvoert tegen het anoniem proce-
deren in het bestuursrecht, richten zich mijns inziens ook op het punt van de
individualiseerbaarheid van de betrokkene, ook al wordt dit niet met zoveel
woorden genoemd. Met een betrokkene die niet kan worden geYndividualiseerd,
valt in het (bestuurs)recht weinig te beginnen. Dit geldt ook voor het strafrecht.

Tegen een verdachte die op geen enkele wijze kan worden geYndividualiseerd,
kan geen proces worden gevoerd. In het strafrecht bestaan verschillende
mogelijkheden de verdachte te individualiseren, bijvoorbeeld met behulp van

van art. 7, eerste lid Arob is voldaan.
179       B.W.N.   de  Waard,   Beginselen   van   een   behoortijke   rechtspleging   met   name   in   het

administratief procesrecht, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 220.
180   Zie § 2.3.
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een foto.18' In het bestuursrecht is dit moeilijker voorstelbaar. De bestuurs-
rechtelijke visie op de indiener en de problematiek van het anoniem procederen
leveren geen bruikbare gezichtspunten op.

c     de dagtekening

Het derde vereiste dat aan een bezwaar- of beroepschrift wordt gesteld, de
dagtekening, lijkt ook vanzelfsprekend. Immers aan de hand van de dagteke-
ning zou kunnen worden bepaald of het bezwaar- of beroepschrift tijdig is
ingediend. Deze veronderstellingis echter niet geheel juist. Voor het antwoord
op de vraag of een bezwaar- of beroepschrift tijdig is ingediend is niet de
dagtekening van belang, maar de verzending dan wel ontvangst van het
geschrift. In § 2.5.3 zal dit aan de orde komen. De dagtekening kan hooguit
een indicatie zijn voor een termijnoverschrijding, bijvoorbeeld wanneer de
datum van ontvangst en die van dagtekening ver uit elkaar liggen of wanneer
uit de dagtekening al blijkt dat het bezwaar- of beroepschrift te laat is
ingediend. 182

d        omschrijving van het besluit waartegen het berwaar ofberoep is gericht

Het vierde vereiste dat aan een bezwaar- of beroepschrift wordt gesteld is een
ornschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht. Ook
dit vereiste lijkt vanzelfsprekend. Het bestuursorgaan of de rechter die op het
bezwaarofberoep zal beslissen, moet weten waartegen het bezwaar ofberoep
is gericht. Bij een besluit in de zin van een schriftelijke beslissing (art. 1:3,
eerste lid Awb) zal het vereiste in het algemeen weinig problemen opleveren.
In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat het vermelden van de
datum en het kenmerk daarvoor zeer geschikt zijn.183 Voorts zou kunnen
worden vermeld welk bestuursorgaan het besluit heeft genomen en eventueel
een korte inhoudelijke weergave van het besluit. 184

Indien het besluit niet op schrift staat omdat het een zogenaamd 'fictief
besluit' betreft (art. 6:2 Awb) of een 'andere handeling dan een besluit'
waartegen bezwaar of beroep openstaat (art. 6: 1  Awb en art.  8: 1, tweede lid

181     Dit is in het strafrecht gemakkelijker dan in het bestuursrecht, doordat in het strafrecht het
initiatief tot een proces door de overheid wordt genomen. De overheid is de vervolgende
instantie. In het bestuursrecht wordt het initiatief tot een proces veelal door de burger

genomen.
182    Zie PG Awb, deel I, blz. 286.
183     PG Awb, deel I, p. 286 (MvT).
184     Commentaar op Awb, deel I, aant. 7 op art 6:5 Awb (H.A. Oldenziel), onder redactie van

J.B.J.M. ten Berge e.a., VUGA Den Haag, 1988-.
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Awb), dan kan het moeilijker zijn een omschrijving van het besluit te
verschaffen:85 In deze gevallen moet aan het bestuursorgaan of de rechter
duidelijk worden gemaakt wat de indiener wil aanvechten.

Een kwestie die in de rechtspraak met betrekking tot dit vereiste meerma-
len aan de orde is gekomen, is of de indiener in 6dn bezwaar- of beroepschrift
tegen meerdere besluiten kan opkomen. De Awb-wetgever heeft zich hierover
aanvankelijk niet uitgelaten. Uit de rechtspraak die dateert van v66r de
invoering van de Awb, blijkt dat op dit punt geen overeenstemming bestond.
De Centrale Raad van Beroep formuleerde in 1948 de regel 'dat het in het
algemeen in strijd is met een goede procesorde, wanneer bij 66n klaagschrift
wordt opgekomen tegen meer dan 6dn besluit, handeling of weigering, vooral
wanneer - als in het onderhavige geval - verschillende organen die besluiten,
handelingen of weigeringen hebben genomen, verricht of uitgesproken of
zouden moeten worden geacht te hebben uitgesproken'. Vervolgens wordt
overwogen: 'dat de Raad niettemin voorts met het Ambtenarengerecht
(oordelende instantie in eerste aanleg, HE) in dit geval wil aanvaarden, dat
eiser (destijds klager) bij 66n klaagschrift in beroep is gekomen tegen een
besluit van 66n orgaan (...), en tegen een weigering van een ander orgaan (...),
welke beide samenhangende zaken de Raad gevoegd laat'.186 Hieruit zou
kunnen worden geconcludeerd dat in principe niet in 66n beroepschrift tegen
meerdere besluiten tegelijk kan worden opgekomen, waarbij een uitzondering
wordt gemaakt voor zogenaamde 'samenhangende besluiten'.

Uit een beslissing van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
blijkt dat de opvatting van de Centrale Raad van Beroep niet werd gedeeld.
Het College besliste dat: 'beroepen, ingesteld bij 66n verzoekschrift tegen

afzonderlijkeen andersluidendebesluiten van enerzijds den Sociaal-Economi-
sche Raad en anderzijds een Kamer van Koophandel en Fabrieken niet niet-
ontvankelijk (werden) verklaard:187 De annotator van deze uitspraak merkt
op dat in de Wet Arbo deze materie niet is geregeld, zodat het ook niet
verboden is. Hij juicht het toe dat het College het de justitiabele niet onnodig
moeilijk maakt. Mocht door deze handelwijze een behoorlijke procesorde of
enig ander belang worden geschaad, dan kan het verzoekschrift altijd nog
gescheiden worden behandeld, aldus de annotator.

185 De indiener zal in geval van een fictief besluit aan kunnen geven uit welke omstandigheden
hij een fictief besluit afleidt Bij ander handelen dan een besluit waartegen bezwaarof beroep
openstaat, zal de indiener moeten ornschrijven waaruit het feitelijk handelen heeft bestaan.

Commentaar op Awb, deel I, aant. 7 op art. 6:5 Awb (H.A.Oldenziel), onder redactie van
J B.J.M. ten Berge, VUGA Den Haag, 1988-.

186    CRvB 23 maart 1948, AB 1948, p. 472. Ook latere rechtspraak van de Centrale Raad van
Beroep past in deze  lijn; zie bijvoorbeeld CRvB 19 september  1950, AB  1951, p.  60.

187    CBb 23 februari 1962, SEW 1963, p. 113 m.n. J.P.
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In het belastingrecht geldt daarentegen al geruime tijd als vaste jurispru-
dentie dat in 6dn beroepschrift niet tegen meerdere besluiten kan worden
opgekomen. 188 De Wet ARB schreef voor dat de indiener die in 66n beroep-
schrift tegen meerdere besluiten wilde opkomen, de mogelijkheid moest
worden geboden het verzuim te herstellen.'89 Hiervoor gold een 'splitsings-
regeling' die op soortgelijke wijze moest worden toegepast als de aanvul-
lingsregeling van het huidige art. 6:6 Awb. Deze regeling is bij de inwerking-
treding van de Awb vervallen. Voor het beroep op de administratieve rechter
is in de Awb een regeling getroffen. Op grond van art. 8:14 Awb geldt dat
zaken gevoegd en gesplitst kunnen worden. Impliciet volgt dit ook uit art. 8:41,
eerste lid Awb, waar is bepaald dat slechts 66nmaal griffierecht is verschuldigd
voor een beroepschrift tegen twee of meer samenhangende besluiten. 190

In het strafrecht behoeft de verdachte geen omschrijving te geven van
de uitspraak waartegen hij een rechtsmiddel instelt. De verdachte moet echter
wel aangeven tegen welke beslissing hij een rechtsmiddel aanwendt. Geruime
tijd gold in het strafrecht het vereiste dat de verdachte tegen tussenbeslissingen
uitdrukkelijk een rechtsmiddel moest aanwenden. Vermeldde de verdachte
niet dat hij ook tegen 660 of meerdere tussenbeslissingen een rechtsmiddel
aanwendde, dan was het beroep uitsluitend gericht tegen de einduitspraak.
Sinds het einde van de jaren  ' 80 wordt niet meer van de verdachte verlangd
dat hij bij het aanwenden van een rechtsmiddel uitdrukkelijk aangeeft of het
beroep ook tussenbeslissingen omvat. 19' Een vergelijkbare kwestie zoals die
zich in het bestuursrecht heeft voorgedaan, namelijk of tegen verschillende
besluiten, van verschillende instanties, in 66n bezwaar- of beroepschrift kan
worden opgekomen, speelt in het strafrecht niet. 192

188    Ontleend aan Administratieve Rechtsgangen, Belastingrechter, § 2.2.4.1 onder f, onder
redactie van P.J.J. van Buuren e.a., Kluwer Deventer, suppl. 16 (februari  1988).

189    Zie art. 6, eerste lid WARB. Indien (...) een beroepschrift is gericht tegen meer dan 66n
(belastingaanslag), niet voorkomende op hetzelfde aanslagbiljet dan wei tegen meer dan
86n uitspraak of ander besluit, wijst de voorzitter de belanghebbende op het gepleegde
verzuim en nodigt hem uit dit (...) te herstellen. Ontleend aan Administratieve Rechtsgangen,
Belastingrechter, § 2.2.4.1 onder f, onder redactie van P.J.J. van Buuren e.a., Kluwer
Deventer, suppl. 16 (februari 1988)

190     Bij de Lxmtewet Awb (wet van 23 december 1993, Stb 690) is met betrekking tot een anti-
cumulatieregeling ook eenmaal griffierecht verschuldigd ter zake van twee of meer
samenhangende besluiten. Uit: Ervaringen met de Awb: Het bestuunprocesrecht, J.B.J.M.
ten Berge e.a., W.E.J. Tjeenk Willink Deventer  1996, p.  31 e.v. blijkt dat deze regeling in
de praktijk nog niet bevredigend werkt.

191 Zie § 2.2.4.5.

192 De conversie-rechtspraak ter zake van een ten dele onjuist aangewend rechtsmiddel is naar
mijn mening niet vergelijkbaar. In dat geval staan tegen 66n uitspraak verschillende
rechtsmiddelen open, omdat de verdachte zowel voor een misdrij f als een overtreding is
veroordeeld. Het gaat daarbij weliswaar om verschillende delicten, maar deze delicten zijn
in Edn keer aan de rechter voorgelegd. Het zou anders zijn wanneer tegen bijvoorbeeld drie
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Zowel voor het strafrecht als voor het bestuursrecht geldt dat degene
die beroep instelt moet of kan aangeven waartegen dit beroep is gericht. In
het bestuursrecht is dit vereiste noodzakelijk. omdat het administratief beroep
en beroep op de administratieve rechter worden ingesteld bij de beroeps-
instantie.193 Het beroepsorgaan zal slechts een besluit kunnen beoordelen indien
bekend is wat dit besluit behelst. In het strafrecht ziet dit vergelijkbare vereiste

met name op het bepalen van de omvang van het beroep. De bestreden
beslissing behoeft niet meer aan de beroepsrechter bekend te worden gemaakt.
Dit verschil is mijns inziens het gevolg van de plaats waar het beroep moet
worden ingesteld. In het strafrecht dient dit plaats te vinden op de griffie van
het gerecht dat de beslissing heeft genomen. De stukken van het geding
bevinden zich daar. Nadat beroep is ingesteld worden de stukken naar de
beroepsinstantie gezonden. Voor het bestuursrecht geldt iets dergelijks niet.
Er is geen dossier dat zich bij een bestuursorgaan bevindt en dat het betreffende
orgaan moet toezenden aan een beroepsinstantie.194 Het orgaan of de rechter
waar beroep is ingesteld dient zelf een dossier aan te leggen. Hoewel een
vergelijkbaar vereiste in het bestuursrecht en strafrecht geldt, dient het in de
verschillende rechtsgebieden een ander doel.

e       de gronden van het bezwaar of beroep

De vermelding van de gronden van het bezwaar of beroep verplicht de indiener
gemotiveerd aan te geven welke bezwaren hij tegen het bestreden besluit heeft.
Deze eis vertoont een parallel met de strafrechtelijke indiening van een
(verplichte) schriftuur. In beide gevallen moeten of kunnen bezwaren tegen
de bestreden beslissing kenbaar worden gemaakt. In hoofdstuk 4 wordt de
strafrechtelijke indiening van schrifturen besproken. Deze strafrechtelijke
handeling zal vanaf § 4.8.4 worden vergeleken met het gemotiveerde bezwaar-
of beroepschrift, zodat de vermelding van de gronden van bezwaar of beroep
op die plaats aan de orde zal komen.

afzonderlijke vonnissen in 66n keer beroep werd ingesteld. Indien de verdachte vandaag
de dag op deze wijze een rechtsmiddel zou aanwenden, zou dit mijns inziens niet op grote
problemen behoeven te stuiten. De griffier zou naar mijn mening de verklaring moeten
aanmerkenalshetaanwenden vaneenrechtsmiddeltegendrieafzonderlijkezaken. Derechter
is echter niet verplicht ze gezamenlijk te behandelen.

193 Dit geldt niet voor het bezwaar. Kenmerkend daarvoor is dat bezwaar moet worden gemaakt
bij het bestuursorgaan dat de bestreden beslissing heeft genomen. Dit orgaan beslist ook

op het bezwaar.
194 Hierbij speelt ook dat het beroepsorgaan dat heeft beslist in een later stadium zelf betrokken

kan raken bij een geschil voor de administratieve rechter.
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f        zo mogelijk bij het indienen van een beroepschrift een afschrift van het
bestreden bestuit meezenden

Van de indiener van een beroepschrift wordt verlangd dat hij, indien mogelijk,
een afschrift van het bestreden besluit meezendt.195 Aanvankelijk bevatte de
Awb geen voorschrift omtrent het overleggen van een dergelijk afschrift. De
door de Awb vervangen procesrechtelijke regelingen bevatten wel zo'n
regeling:96 Op advies van de Raad van State is dit vereiste in de wet opgeno-

197men.
Het overleggen van een afschrift van het bestreden besluit geldt

uitsluitend voor de indiening van een beroepschr(#. De reden hiervoor is dat
het beroepsorgaan bij kennisneming van het besluit globaal kan oordelen over
de ontvankelijkheidsvragen en kan beoordelen of het beroepschrift naar de
juiste instantie is gezonden. Bij de indiening van een bezwaarschrift geldt een
dergelijke verplichting niet, omdat het bestuursorgaan waar bezwaar wordt
gemaakt, zelf het besluit heeft genomen en derhalve zelf in het bezit zal zijn
van het besluit. 198

In navolging van de regeling in de Wet RvS en de Wet Arbo, schrijft
de Awb voor dat 'zo mogelijk' een afschrift van het besluit moet worden
overgelegd. Wordt aan dit vereiste niet voldaan, ook niet nadat de indiener
op het verzuim is gewezen, dan kan het beroepsorgaan het beroep niet-
ontvankelijk verklaren. De vraag rijst wanneer het niet meer mogelijk is een
afschrift van een besluit te overleggen. Hiervan zal sprake zijn indien geen
schriftelijk besluit is genomen. Vervolgens is het denkbaar dat de indiener
geen afschrift van het besluit overlegt, omdat dit besluit niet aan hem is
toegezonden. Weliswaar is een schriftelijk besluit genomen, maar niet aan
deze belanghebbende toegezonden.

Voor de inwerkingtreding van de Awb stelde de Afdeling rechtspraak
zich streng op ten aanzien van dit vereiste. De voorzitter van de Afdeling
verklaarde het beroepschrift van een derde-belanghebbende niet-ontvankelijk
omdat het bestreden besluit niet bij het beroepschrift was overgelegd. De
tegenwerping van de derde-belanghebbende dat het besluit niet aan hem was
toegezonden kon hem niet baten. De voorzitter overwoog daaromtrent: 'Hieruit
blijkt naar Ons oordeel niet dat appellant niet in staat is geweest het bestreden
besluit over te leggen. Appellant had immers het aan A. toegezonden besluit

195 Zie art. 6:5, tweede lid Awb.

196 Zie bijvoorbeeld art. 32, tweede lid en art. 72, eerste lid Wet RvS, art. 35 Wet Arbo, art.
86. tweede lid Beroepswet, art. 62, tweede lid Ambtenarenwet, art. 28, eerste lid AWR en
art. 109, tweede lid AWDA.

197     Zie PG Awb, deel I, p. 286.
198     Zie PG Awb, deel I, p. 286.
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kunnen overleggen, dan wel ter gemeentesecretarie kunnen verzoeken hem
een  afschrift  van het besluit  te doen toekomen'.10  Van de derde-belang-
hebbende worden kennelijk initiatieven verwacht om in het bezit te komen
van het bestreden besluit. Dit volgt bijvoorbeeld ook uit een beslissing van
de Afdeling rechtspraak van maart 1989. In dit geval beschikte de indiener
van het beroep niet meer over het aan hem toegezonden besluit. Dat besluit
kon hij dus ook niet overleggen. De indiener had echter een aantal beschik-
kingen overgelegd, die aan anderen waren gericht. Zowel de beschikking van
de indiener als de door hem overgelegde beschikkingen waren op dezelfde
gronden afgewezen. Naar het oordeel van de Afdeling kon 'niet worden staande

gehouden dat het niet overleggen van het besluit waarop een beroep betrekking
heeft noopt tot het niet-ontvankelijk verklaren van betrokkene in zijn beroep.
In de onderhavige situatie ziet de Afd. voor een niet-ontvankelijkverklaring
in de door verweerder voorgestane zin geen aanleiding. Vast staat immers
dat de aan appellant gezonden beschikking gelijkluidend is met aan meerdere
personen toegezonden beschikking, wier aanvraag om een tegemoetkoming
ingevolge de regeling (...) FIT, op dezelfde gronden is afgewezen. Verschei-
dene personen zijn daartegen eveneens bij de Afd. in beroep gekomen.
Appellant heeft overigens enige van deze - aan anderen gerichte - beschikkin-
gen overgelegd, doch beschikt niet meer over zijn eigen exemplaar:200 Hier
heeft de betrokkene kennelijk voldoende initiatief getoond om het besluit in
zijn bezit te krijgen.201 Op welke wijze de bestuursrechter de woorden 'zo
mogelijk' in art. 6:5 Awb zal uitleggen staat nog niet vast.

Een vergelijking op dit punt tussen het bestuursrecht en het huidige
strafrecht levert weinig op. Het vereiste dat de indiener, zo mogelijk, een
afschrift van het bestreden besluit aan de beroepsinstantie toezendt, zou
kenmerkend voor de beroepsprocedure kunnen worden genoemd. Gelet op
de aard van de procedure en de wijze en plaats waar het beroep moet worden
ingesteld, is het niet vanzelfsprekend dat de beroepsinstantie in het bezit zal
komen van de bestreden beslissing. In het strafrecht zal een dergelijke situatie
zich in principe niet voordoen. De verdachte wendt geen rechtsmiddel aan
bij de beroepsinstantie, maar op de griffie van het gerecht dat de bestreden

beslissing heeft gegeven. Deze griffie heeft in beginsel de beschikking over
de bestreden uitspraak. Indien een rechtsmiddel wordt aangewend, zendt deze

griffie de stukken van het geding naar de beroepsinstantie. Hiertoe behoort

199 Vz ARRvS 4 februari 1981, tB/S II, nr. 93. Zie bijvoorbeeld ook Vz ARRvS 22 april 1981,
tB/S II, nr. 101.

200 ARRvS 13 maart 1989, AB  1989, 329.

201 De Hoge Raad leek het vereiste dat een afschrift van het bestreden besluit moest worden

overgelegd, soepel te hanteren. Zie bijvoorbeeld oudere rechtspraak hierover. HR 2 april
1924, B. 3393 en HR 12 maart 1952, AB 1953 m.n. SD ook gepubliceerd in B. 9201.

76



Het aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte

ook de uitspraak. Deze administratieve afhandeling van het strafrechtelijke
beroep geeft geen aanleiding om van de verdachte een afschrift van de
bestreden uitspraak te vragen. 202

g       indien een vertating noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen
voor een Nederlandse vertaling

Als vanzelfsprekend wordt aangenomen dat een bezwaar- of beroepschrift
in de Nederlandse mal moet zijn gesteld. Dit volgt ook uit de memorie van
toelichting op de Awb.203 Slechts in de Beroepswet werd expliciet voorge-
schreven dat een klaagschrift in de Nederlandse taal moest zijn gesteld.204

Wanneer een bezwaar- of beroepschrift in een vreemde taal was gesteld, leidde

dit veelal tot een niet-ontvankelijkverklaring van het ingestelde bezwaar of

beroep. Uit de rechtspraak blijkt dat de betrokkene in het algemeen de
gelegenheid werd gegeven het verzuim te herstellen door een in de Nederlandse

taal gesteld bezwaar- of beroepschrift in te dienen.205

Aanvankelijk zag de Awb-wetgever geen reden het gebruik van de
Nederlandse taal in de wet als verplichting op te nemen. De wetgever achtte

het gebruik van de Nederlandse taal vanzelfsprekend. Bij de wet van 4 mei
1995 is hierin verandering gekomen.206 In art. 2:6, eerste lid Awb is het gebruik

van de Nederlandse taal geregeld. Het tweede lid van dit artikel maakt hierop
uitzonderingen mogelijk. De daarop volgende zes wetsartikelen gaan in op
het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijke verkeer.207

In art. 6:5, derde lid Awb is een regeling opgenomen voor het geval een
bezwaar- of beroepschrift niet in de Nederlandse taal is gesteld. Deze regeling
ligt in de lijn van de rechtspraak van de Hoge Raad en de Afdeling rechtspraak.

Dit artikel legt op de indiener van een bezwaar- of beroepschrift in een vreemde

taal de verplichting zorg te dragen voor een vertaling, wanneer deze nood-

zakelijk is voor een goede behandeling van het bezwaar of beroep. Zorgt de
indiener niet voor een vertaling, dan stelt het beroepsorgaan de indiener in

202     In de meeste gevallen zal de verdachte niet eens een schriftelijk vonnis ontvangen. Zie art.
366 Sv.

203     PG Awb, deel I, p. 286.
204 Dit stond in art. 88 Beroepswet.
205 Zie bijvoorbeeld Vz ARRvS 14 april  1983,  tB/S  II,  nr.   134  en  in met betrekking  tot de

belastingrechtspraak  HR 4 november  1970, BNB 1970/253  en  HR 6 april  1977,  BNB
1977/120.

206    Wet van 4 mei 1995, houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband

met opneming van regels betreffende het gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer. Stb

1995,302.
207      Bij de wet van 14 september 1995 is het gebruik van het Fries in het rechtsverkeer verruimd.

Stb. 1995, 440.
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de gelegenheid het verzuim te herstellen.208 Wordt binnen de gestelde termijn
geen vertaling overgelegd, dan kan het bezwaar of beroep niet-ontvankelijk
worden verklaard. Het beslissende orgaan is dus niet verplicht het bezwaar
ofberoep niet-ontvankelijk te verklaren. Deze regeling is analoog aan art. 4:5,
tweede lid Awb, waar aan het bestuursorgaan dezelfde bevoegdheid toekomt
bij de aanvraag van een beschikking. De wetgever wijst er op dat in sommige
gevallen het gebruik van een vreemde taal moet worden geaccepteerd op grond
van verplichtingen uit het communautaire of internationale recht. 209

In het strafrecht staat het gebruik van de Nederlandse taal ook in de
belangstelling. Op dit punt ga ik nog uitgebreid in:10 In beginsel dient een
bijzondere schriftelijke volmacht in de Nederlandse mal te zijn gesteld. Naar
aanleiding van de Kamasinski-zaak is de Commissie Moons gevraagd advies
uit te brengen over de gevolgen van deze uitspraak voor het Wetboek van
Strafvordering. Dit heeft geresulteerd in het rapport 'Tolken en vertalers in
strafzaken':11 Hoewel dit rapport nog niet tot wetgeving heeft geleid, wordt
getracht de taalkundige bijstand van een niet-Nederlandssprekende verdachte
te verbeteren.212 Een regeling zoals de Awb die kent zou mijns inziens navol-
ging verdienen in het strafrecht.

2.5.3 Het bezwaar- of beroepschrift wordt bij de verkeerde instantie

ingediend

2.5.3.1 Inleiding

Een bezwaar- of beroepschrift moet bij de juiste instantie worden ingediend.
In het bestuursrecht is het vaak niet eenvoudig te achterhalen bij welke instantie
bezwaar of beroep moet worden ingesteld. Het bestuursrecht is een rechts-
gebied met een ingewikkelde en soms ondoorgrondelijke bezwaar- en
beroepsregeling. Bovendien was voor de inwerkingtreding van de Awb het
orgaan dat het besluit had genomen niet verplicht de bezwaar- of beroepsin-
stantie te vermelden. Benaderde de betrokkene de verkeerde instantie, dan
gold een verbrokkelde regeling van doorzend- of verwijzingsregels. Voor een
aantal instanties gold een wettelijke regeling op grond waarvan onjuist
ingediende bezwaar- of beroepschriften moesten worden doorgezonden.

208 Art. 6:6 Awb.

209    PG Awb, deel I, p. 286.
210   Zie § 3.3.4.
211 Rapporten herijking strafvordering 1989-1992, onder redactie van G.J.M. Corstens, Gouda

Quint Arnhem 1993, p. 137-170.
212 Zie bijvoorbeeld richtlijn Tolkenbustand in het opsporingsonderzoek in strafzaken, Stcrt

1996,168 en BHTK 1996- 1997.24 692, nr. 6, p. 12-13.

78



Het aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte

Daarnaast moest in een aantal gevallen, op grond van door de rechtspraak
geformuleerde regels, een foutief ingediend bezwaar- ofberoepschrift worden

doorgezonden.
Met de invoering van de Awb is hierin verandering gekomen. Op grond

van de artt. 3:45 Awb en 6:23 Awb moet het orgaan dat een besluit heeft

genomen de openstaande bezwaar- ofberoepsmogelijkheid vermelden. Wordt
een bezwaar- of beroepschrift desalniettemin bij de verkeerde instantie

ingediend dan dient de ontvangende instantie op grond van art. 6:15 Awb het
bezwaar- of beroepschrift zo spoedig mogelijk door te zenden naar de bevoegde
instantie. Een veel voorkomend probleem bij het indienen van een bezwaar-

of beroepschrift bij de verkeerde instantie is dat het doorgezonden geschrift
de bevoegde instantie te laat zal bereiken, zodat er sprake zal zijn van een
termijnoverschrijding. In art. 6:15, derde lid Awb is hierin voorzien.213 Wanneer
aan 66n van de drie beschreven situaties in het derde lid is voldaan, moet de
termijnoverschrijding verontschuldigbaar worden geacht.

In deze paragraaf zal worden ingegaan op het doorzenden van bezwaar-
of beroepschriften die bij de verkeerde instantie zijn ingediend. Daarbij zal
onder meer worden gekeken naar de rechtspraak die gold voordat de Awb
van kracht was. Deze jurisprudentie is interessant, omdat met betrekking tot
hetzelfde probleem in het strafrecht de conversie-rechtspraak is ontstaan. Na
de bespreking van de bestuurlijke rechtspraak op dit terrein zal de huidige

regeling van de Awb worden bekeken. Tot slot vindt een vergelijking met het
strafrecht plaats. Deze vergelijking spitst zich toe op twee punten. In de eerste

plaats worden de rechtspraak en wetgeving met betrekking tot het doorzenden

van een bij de verkeerde instantie ingediend bezwaar- en beroepschrift
vergeleken met de conversie-rechtspraak. In de tweede plaats vindt een
vergelijking plaats met de strafrechtelijke jurisprudentie omtrent het doorzen-
den van een bijzondere schriftelijke volmacht van de verdachte gericht aan
een andere instantie dan de bevoegde griffie.

2.5.3.2 Het doorzenden van bezwaar- en beroepschriften vddr de

inwerkingtreding van de Awb

Verbrokkeld over verschillende wetten kende het bestuursrecht voor de
inwerkingtreding van de Awb, een aantal wettelijke bepalingen waarin werd

aangegeven in welke gevallen een bij de verkeerde instantie ingediend bezwaar-
of beroepschrift moest worden doorgezonden of verwezen. Een aantal van

213 Zie ook art. 6:11 Awb.
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214die bepalingen zag op de relatieve competentie van de colleges ofgerechten.
Voorts werd in een aantal bepalingen aangegeven dat een op de verkeerde
plaats ingediend bezwaar- of beroepschrift aan de juiste instantie moest worden
doorgezonden. Op grond van art. 15 Wet Arob was de Afdeling rechtspraak
verplicht een bij haar ingediend beroepschrift dat een bezwaarschrift had
moeten zijn, door te zenden naar het bevoegde orgaan. Een dergelijke
verplichting gold ook voor een beroepschrift dat ten onrechte was ingediend
bij de Raad van State, Kroon, minister of Afdeling geschillen, terwijl het had
moeten worden ingediend bij de Afdeling rechtspraak.215 Deze wettelijke
bepaling bevatte geen algemene doorzendverplichting, maar gaf slechts in
een aantal gevallen een voorziening voor een op de verkeerde plaats ingediend
bezwaar- of beroepschrift.

Sinds het einde van de jaren '70 formuleerde de Afdeling rechtspraak,
aanvankelijk terughoudend enkele ongeschreven doorzendregels. De eerste
uitspraken aangaande het doorzenden van bezwaar- of beroepschriften waren
voorzichtig geformuleerd. De Afdeling rechtspraak sprak niet van een plicht
tot doorzenden, maar was bijvoorbeeld van oordeel dat 'van burgemeester
en wethouders had mogen worden verwacht dat zij verzoekers bezwaarschrift
ter behandeling zouden hebben doorgezonden aan de - (...) bevoegde -
directeur (...)'. Of overwoog: 'De Afd. rechtspraak vertrouwt erop dat de raad
alsnog het aan de raad gerichte beroepschrift in handen van B. en W. zal stellen
ter behandeling als een bezwaarschrift'.216

In november 1979 formuleerde de Afdeling rechtspraak een eerste
categorie van gevallen waarbij een doorzendve,plichting moest worden
aangenomen. Deze verplichting gold voor bestuursorganen binnen hetzelfde
openbare lichaam.217 De Afdeling rechtspraak achtte 'het een beginsel van
behoorlijk administratief procesrecht, dat in gevallen waarin bezwaren tegen
een beschikking waartegen op grond van de Wet Arob een bezwaarschrift
kan worden ingediend, worden gericht aan een orgaan van een openbaar
lichaam waarvan een ander orgaan bevoegd is ter zake te beslissen, het
ontvangende orgaan het geschrift ter behandeling in handen stelt van het
bevoegde orgaan'. De Afdeling rechtspraak baseerde de doorzendverplichting

214 Zie bijvoorbeeld art. 91 Beroepswet, art. 66. tweede lid Ambtenarenwet en art. 59, tweede
lid Algemene wet inzake rijksbelastingen en art. 6, tweede lid Wetadministratieverechtspraak
belastingzaken. Zie voor een compleet overzicht van de wettelijke bepalingen § 2.1 van
Adviezen aan  de  Awb-wetgever,  Doorzend-  en  verwijsregels, onder  redactie van R.M.  van
Male en B.W.N. de Waard, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1993.

215    Zie art. 71, tweede lid Rvs. Een vergelijkbare verplichting gold voor het toezenden naar
de Afdeling geschillen op grond van art. 32a RvS.

216 Zie bijvoorbeeld Vz ARRvS 3 augustus  1977, AB  1978, 29 m.n. vdV en ARRvS 20 juli
1979. AB 1980. 83 m.n. vdV.

217 ARRvS 12 november 1979, AB 1980,199 m.n. vdV.
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op een beginsel van behoorlijk bestuur. Anders dan bij de hierna te behandelen
tweede categorie, geldt geen verplichting tot overleg met de indiener.

De tweede categorie van gevallen waarbij een doorzendverplichting moest
worden aangenomen werd in december 1979 geformuleerd. In dit geval nam
de Afdeling rechtspraak aan dat wanneer na onjuist verkregen informatie een
bezwaarschrift is ingediend terwijl een beroepschrift bij de Afdeling
rechtspraak had moeten worden ingediend, dit bezwaarschrift door het
bestuursorgaan moet worden doorgezonden naar de Afdeling rechtspraak.
In deze zaak werd na onjuist verkregen informatie van B en W een bezwaar-
schrift ingediend bij B en W. Tegen het besluit stond echter beroep bij de
Afdeling rechtspraak open. De Afdeling oordeelde dat 'de jegens de indiener
te betrachten zorgvuldigheid gebiedt dat burgemeester en wethouders in overleg
met de indiener het geschrift ter behandeling als beroepschrift doorzenden
aan de Afdeling'. De Afdeling loste daarbij onmiddellijk het probleem van
een eventuele termijnoverschrijding op door te overwegen: 'In een zodanig

geval zal het geschrift worden behandeld als een bij de Afdeling ingesteld
beroep en wordt het geacht bij de Afdeling te zijn ingekomen op het tijdstip
waarop het bij burgemeester en wethouders is ingediend'.218 Deze uitspraak
bevat vrijwel alle elementen die, zo bleek later, bepalend zijn voor het aan-
nemen van een doorzendplicht.

In de eerste plaats moet de betrokkene zijn afgegaan op onjuist verkregen
informatie van het betreffende bestuursorgaan. Dit vereiste leek aanvankelijk
nia te worden gesteld door de Afdeling rechtspraak. In 1980 deed de Afdeling
rechtspraak in een tweetal zaken een uitspraak die de verwachting wekte dat
de Afdeling een algemene doorzendverplichting had aangenomen voor het
geval de betrokkene een bezwaarschrift bij een bestuursorgaan had ingediend,
terwijl het een beroepschrift gericht aan de Afdeling rechtspraak had moeten
zijn.219 Hierop is de Afdeling rechtspraak teruggekomen. In 1981 nam de Afde-
ling een doorzendverplichting slechts aan indien de betrokkene op grond van
onjuist verkregen informatie bij de verkeerde instantie een bezwaarschrift had
ingediend.220 De Afdeling rechtspraak formuleerde dit expliciet door te
overwegen dat: 'geen wettelijk voorschrift valt aan te wijzen op grond waarvan
verweerders verplicht zijn een beroepschrift als dat van appellant (...) aan de
Afdeling ter behandeling door te zenden. Niettemin zal naar het oordeel van
de Afdeling onder omstandigheden, bijvoorbeeld in een geval van onjuiste
informatie door het beschikkende orgaan over de beroepsmogelijkheden, in

218 ARRvS 7 december 1979, tB/S II, nr. 55 m.a. tB/S en AB 1980,264 m.n. vdV.

219       ARRvS 14 augustus  1980, tB/S II, nr. 80 m.a. tB/S en ARRvS  10 juli  1980,  tB/S H, nr.  107
m.a. tB/S.

220 Zie bijvoorbeeld ARRvS 21 juni 1981, aant. 4 onder tB/S II, nr. 107; ARRvS 17 augustus
1981, aant. 5 onder tB/S II, nr.  107 en ARRvS 8 juli  1982, tB/S VHI. nr. 68 .
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verband met de jegens de indiener te betrachten zorgvuldigheid van verweer-
ders kunnen worden verlangd, dat zij voor doorzending aan de Afdeling van

. 221
een dergelijk (...) ingediend beroepschrift zorg dragen .

In de tweede plaats besliste de Afdeling rechtspraak dat het bezwaarschrift
moet worden doorgezonden 'in overleg met de indiener'. Dit overleg geeft
de indiener de mogelijkheid te beslissen over de vraag of hij een beroepschrift
bij de Afdeling rechtspraak wil indienen en of hij bereid is de eventuele kosten
van de griffierechten te betalen. Ziet de indiener ervan af, dan wordt het
bezwaarschrift niet doorgezonden.

Het derde element is een regeling voor een eventuele termijnoverschrij-
ding ten gevolge van de doorzending. Wanneer de Afdeling rechtspraak geen
regeling had getroffen voor de termijn van indiening, zou het doorgezonden
bezwaarschrift in de meeste gevallen wegens termijnoverschrijding niet-
ontvankelijk moeten worden verklaard.

Het laatste element in deze uitspraak is de reden voor het aannemen van
een doorzendverplichting. De Afdeling rechtspraak overweegt dat deze ver-
plichting voortvloeit uit een jegens de indiener te betrachten zorgvuldigheid.

Uitsluitend in de twee hierbovengenoemde categorieen nam de Afdeling
rechtspraak een doorzendverplichting aan. Er behoefde dus niet te worden
doorgezonden tussen bestuursorganen van verschillende openbare lichamen
en van de Afdeling rechtspraak naar andere rechters. Een doorzendverplichting
bij de andere administratieve rechters werd aangenomen door het College van
Beroep voor het bedrijfsleven, de belastingrechter en de Nationale Ombuds-
man.222 De Centrale Raad van Beroep nam geen ongeschreven doorzend-
verplichting aan.

223

2.5.3.3 De doorzendverplichting in de Awb

Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat in het bestuursrecht het doorzenden
van bij de verkeerde instantie ingediende bezwaar- of beroepschriften
verbrokkeld was geregeld. In enkele gevallen had de wetgever in een regeling
voorzien en in andere gevallen was door de rechtspraak een doorzend-
verplichting aangenomen. Maar niet voor alle gevallen gold een door-

221 ARRvS 17 augustus 1981, Gem.st. 6680,9, m.n. J.M. Kan.

222 Zie bijvoorbeeld No 8 mei 1987, AB 1987,314 m.n. PJS en CBb 4 mei 1988, AB 1989,
165 mn. JHvK. Het doorzenden van bezwaar- of beroepschriften werd op verschillende
gronden aangenomen zoals een analoge toepassing van een bestaande wettelijke regeling
en het doorzenden op grond van een regel van behoorlijk bestuur.

223    CRvB 5 juni 1969, RSV 1969, nr. 141 en CRvB 14 april 1971, AB 1971, 252. Zie ook
Adviezen aan de  Awb-wetgever,  Doorzend- en verwijsregels, onder redactie vanR.M. van
Male en B.W.N. de Waard, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1993, § 2.5.
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zendverplichting en in afzonderlijke situaties werden verschillende eisen of
voorwaarden aan een doorzendverplichting gesteld. De wetgever achtte het
dan ook wenselijk een algemene doorzendverplichting op te nemen in de
Awb.224

Deze is neergelegd in art. 6: 15 Awb.225 Deze verplichting geldt zowel
voor bestuursorganen als voor administratiefrechterlijke instanties. In het eerste
lid van art. 6: 15 Awb is voorgeschreven dat een bezwaar- of beroepschrift
dat bij een verkeerde instantie is ingediend, zo spoedig mogelijk wordt
doorgezonden aan de bevoegde instantie. De datum van ontvangst wordt hier
op aangetekend voordat het geschrift wordt doorgezonden. Dit tijdstip kan
van belang zijn indien zich een geval van verontschuldigbare termijnover-
schrijding voordoet.226 Aan degene die het bezwaar- of beroepschrift bij de
verkeerde instantie heeft ingediend, wordt meegedeeld dat het bezwaar- of
beroepschrift naar de bevoegde instantie is doorgezonden.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend dat een beroepschrift had
moeten zijn, of een beroepschrift is ingediend dat een bezwaarschrift had
moeten zijn, geldt ook een doorzendverplichting, aldus het tweede lid van
art. 6:15 Awb. De algemene doorzendverplichting die is geformuleerd in de
eerste twee leden van art. 6:15 Awb, lijkt aanzienlijk ruimer dan de wettelijke
regelingen en de rechtspraak die golden voor de inwerkingtreding van de Awb.
De doorzendverplichting geldt nu immers voor alle administratiefrechtelijke
bestuursorganen en rechterlijke instanties. Bovendien worden aan de door-
zendverplichting geen specifieke eisen of voorwaarden gesteld, zoals het
doorzenden in overleg met de indiener of de voorwaarde dat de betrokkene
onjuist moet zijn voorgelicht over de bevoegde beroepsinstantie.

Deze ogenschijnlijk ruimere doorzendverplichting biedt de betrokkene
echter niet in alle gevallen meer rechtsbescherming. Aan een enkele doorzend-
verplichting heeft de betrokkene weinig, indien het zo spoedig mogelijk
doorgezonden bezwaar- of beroepschrift niet tijdig bij de bevoegde instantie
binnenkomt.227  In het derde  lid  van  art.  6: 15  Awb is daartoe een regeling
opgenomen waarin wordt bepaald dat slechts in een drietal genoemde
omstandighedendetermijnoverschrijding verontschuldigbaaris. Aanvankelijk

224    Zie PG Awb, deel I, p. 305.
225      Art. 6:15 Awb is een lex specialis van art, 2:3 Awb. Zie Commentaar op Awb, deel II, aant.

1 op art. 6:15, onder redactie van J.B.J.M. ten Berge, VUGA, Den Haag. Zie Het
bestuursprocesrecht, J.B.J.M. ten Berge e.a., W.E.J. Tjeenk Willink Deventer  1996, p.  79
e.v. omtrentde vraag wanneerersprake is vaneen onbevoegd bestuursorgaan en onbevoegde
rechter in de zin van art.  6: 15, eerste lid Awb.

226 Het derde lid van art. 6:15 Awb geeft aan in welke gevallen er sprake kan zijn van
verontschuldigbare termijnoverschrijding.

227     In de MvT wordt 'zo spoedig mogelijk' omschreven als 'zo spoedig als in het licht van een
goede beslissing over de bevoegdheid verantwoord is'.  PG Awb, deel I, p.  305.
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was het criterium van verontschuldigbare termijnoverschrijding vaag geformu-
leerd. In het voorontwerp werd de termijnoverschrijding ten gevolge van de
doorzending verontschuldigbaar geacht, tenzij er sprake was 'van grove
nalatigheid of misbruik van procesrecht'.228 Uiteindelijk zijn in het wetsvoorstel
de gevallen waarin de termijnoverschrijding verontschuldigbaar is, limitatief
omschreven. Nu kan slechts in een drietal gevallen verontschuldigbare
termijnoverschrijding worden aangenomen. Dit betekent dat nog in een
aanzienlijk aantal gevallen de termijnoverschrijding ten gevolge van een indie-
ning bij het onbevoegde orgaan, voor rekening van de betrokkene kan komen.229

De eerste grond voor verontschuldigbare termijnoverschrijding is dat
de betrokkene door de instantie die het besluit heeft genomen, niet of op de
verkeerde instantie is gewezen, alwaar hij bezwaar of beroep kan instellen.
Het orgaan dat het besluit neemt en de instantie die de beslissing op het
bezwaar ofberoep neemt, zijn hiertoe verplicht op grond van de artikelen 3:45
en 6:23 Awb. In de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak bleek deze
omstandigheid ook van belang te zijn.

230

Het tweede geval waarbij een termijnoverschrijding verontschuldigbaar
is, doet zich voor indien de betrokkene zich tot de verkeerde instantie heeft
gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit. De wetgever rechtvaardigt
deze verontschuldiging met de stelling: 'Ook dan immers kan de betrokkene
moeilijk verweten worden dat hij zijn bezwaar- of beroepschrift bij een
onbevoegd orgaan heeft ingediend'.231

De derde omstandigheid die wordt genoemd is het feit dat 'de onbe-
voegdheid van het orgaan voor de indiener van het geschrift op een andere

grond onduidelijk kon zijn'. Uit de gevallen geformuleerd in het derde lid van
art. 6:15 Awb, kan naar mijn mening worden afgeleid dat een termijn-
overschrijding niet al te gemakkelijk als verontschuldigbaar wordt aangemerkt.
De in het voorontwerp geformuleerde grove nalatigheid of misbruik van
procesrecht behoeft de betrokkene niet te worden verweten om tot een niet
te verontschuldigen termijnoverschrijding te komen. Uitsluitend wanneer het
de betrokkene nia kan worden verweten dat hij de verkeerde instantie heeft
aangeschreven, kan er sprake zijn van verontschuldigbare termijnoverschrij-
ding.

228    Zie PG Awb, deel I, p. 304.
229    Tenzij art. 6:11 Awb uitkomst biedt.
230      In de rechtspraak van de Afdeling rechtspraak was onjuiste of ontbrekende voorlichting

van belang voor de vraag of een doorzendverplichting moest worden aangenomen. In de
Awb geldt een algemene doorzendplicht. De onjuiste of ontbrekende voorlichting is hier
echter van belang bij de vraag of de termijnoverschrijding ten gevolge van de doorzending

verontschuldigbaar is. De regeling in de Awb zal op dit punt weinig rechtsbescherming
toevoegen.

231        PG Awb, deel I,  p.  305 en 306.
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Blijkens het evaluatie-onderzoek naar het bestuursprocesrecht neergelegd
in hoofdstuk 8 van de Awb, wordt herhaaldelijk door de belanghebbende
beroep ingesteld waar bezwaar had moeten worden gemaakt, terwijl de
belanghebbende wel op het juiste rechtsmiddel is gewezen.232 Wordt het
verkeerd ingediende geschrift niet tijdig doorgezonden dan is het bedoelde
bezwaar ofberoep niet-ontvankelijk. In de praktijk lijkt op twee gronden enige
verruiming te worden aangebracht. De eerste verruiming ziet op het vermelden
van het juiste rechtsmiddel. Het College van Beroep voor het bedrij fsleven
oordeelde: 'datde aan het bestreden besluit gehechte rechtsmiddelvoorlichting
(...) met betrekking tot landbouwheffing in het algemeen onomwonden de
weg naar het College wijst. Mede gelet op het door appellante ingenomen
standpunt en het onoverzichtelijke karakter van de beroepsregeling als gevolg
van de scheiding van jurisdictie in 661 en dezelfde materie tussen college en
tariefcommissie, valt niet uit te sluiten dat zelfs een in deze materie ervaren
marktdeelnemer, als appellante, dientengevolge met betrekking tot de keuze
van de juiste beroepsweg voor het punt in geschil het spoor bijster raakt. ,233

Het College zendt vervolgens de zaak door naar de Tariefcommissie. Hoewel
het juiste rechtsmiddel is vermeld, kan een onduidelijke vermelding leiden
tot een verschoonbare termijnoverschrijding ten gevolge van een doorzending
ex  art.  6: 15  Awb.

Een tweede verruiming volgt uit de uitleg van de in art. 6:15, eerste lid
Awb vermelde woorden dat de doorzending 'zo spoedig mogelijk' geschiedt.
In de rechtspraak lijkt te worden aangenomen dat het zo spoedig mogelijk
doorzenden door het ontvangende orgaan eisen stelt aan de termijn waarbinnen

het geschrift moet worden doorgezonden. Het College van Beroep voor het
bedrijfsleven overwoog: 'Aangezien reeds op het eerste gezicht viel te consta-
teren dat het beroepschrift bestemd moest zijn voor het college, had verwacht
mogen worden dat met de doorzending niet meer dan enkele dagen zouden

zijn gemoeid (...). Het college concludeert uit het voorgaande dat verweerder
in verzuim is geweest terzake van de naleving van bepaalde in art. 6:15 Awb.
In aanmerking nemend dat dit artikel kennelijk in het belang van de justitiabele
in de wet is opgenomen, dienen naar het oordeel van het college de gevolgen
van bedoeld verzuim redelijkerwijs niet ten laste van appellante te komen. ,234

Uit recente rechtspraak kan worden afgeleid dat ook indien niet op het eerste

gezicht duidelijk is dat het geschrift bestemd is voor een andere instantie, dit
geschrift tijdig moet worden doorgezonden. Hiervoor lijkt een termijn te gelden

232       Zie J.B.J.M. ten Berge e.a., Het besmursprocesrecht, W.E.J. Tjeenk Willink Deventer, 1996,

p.  8 1.
233    CBb 9 augustus 1995, AB 1995. 544 m.n. JHvdV.
234 Zie CBb l l april 1995, AB 1995,484.
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van veertien dagen.235 Dit betekent dat een onjuist ingediend bezwaar- of
beroepschrift dat ruim veertien dagen voor het afl open van de beroepstermijn
bij de verkeerde instantie is ontvangen, als tijdig ingediend moet worden
beschouwd. Het ontvangende orgaan had binnen veertien dagen het geschrift
moeten doorzenden, zodat het tijdig bij de juiste instantie zou zijn binnen-
gekomen. Nalatigheid bij het ontvangende orgaan kan de indiener kennelijk
niet worden aangerekend. De in de wet neergelegde beperkte limitatieve
opsomming van verschoonbare termijnoverschrijding na doorzending blijkt
in de praktijk te worden uitgebreid.236

2.5.3.4 Vergelijking met het strafrecht

Een vergelijking van de bestuursrechtelijke doorzendplicht met het strafrecht
is niet eenvoudig. Enerzijds omdat de bestuursrechtelijke rechtspraak met
betrekking tot de doorzendverplichting niet uniform was. Door de afzonderlijke
bestuursorganenwerdverschillendovereendoorzendve,plichtinggeoordeeld.
Anderzijds kunnen twee strafrechtelijke 'figuren' met de doorzendverplichting
in het bestuursrecht worden vergeleken: de conversie-rechtspraak en de
rechtspraak omtrent de doorzending van een bijzondere schriftelijke volmacht
van de verdachte. Voordat een vergelijking kan plaatsvinden moet eerst worden
nagegaan hoe deze twee strafrechtelijke figuren zich verhouden tot de
doorzendverplichting in het bestuursrecht. Hierbij wordt de regeling van art.
6:15 Awb als uitgangspunt genomen.

237

De strafrechtelijke conversie-rechtspraak betreft de keuze van een
rechtsmiddel. Wendt de verdachte een verkeerd rechtsmiddel aan, bijvoorbeeld
beroep in cassatie terwijl het hoger beroep had moeten zijn, dan converteert
de Hoge Raad dit rechtsmiddel. Dit betekent dat het verkeerd gekozen
cassatieberoep wordt verstaan en afgedaan als hetjuist gekozen rechtsmiddel,
hoger beroep. De doorzendverplichting in het bestuursrecht vertoont een
overeenkomstig kenmerk. Het indienen van een beroepschrift dat een bezwaar-
schrift had moeten zijn, of omgekeerd, wordt gecorrigeerd. De doorzend-
verplichting ziet echter niet slechts op de juiste keuze van het ingestelde
bezwaar of beroep, maar ook of het bezwaar of beroepschrift bij de juiste

235 Zie bijvoorbeeld CRvB  14 mei  1996, Rawb  1996, 78 m.n. tB. Zie voor hoger beroep  Vz
Afdeling bestuursrechtspraak 4 januari 1996, AB 1996, 213 m.n. FM. Zie ook Het
bestuursprocesrecht, J.B.J.M. ten Berge e.a., W.E.J. Tjeenk Willink Deventer, 1996, p
83.

236 Een verdergaande deformalisering verdient wellicht nog aanbeveling. Zie Het bestuurspro-
cesrecItt, ten Berge e.a., W.E.J. Tjeenk Willink Deventer  1996, p.  87 en 394.

237     Wanneer op bestuursrechtelijke rechtspraak van voor de inwerkingtreding van de Awb zal
worden ingegaan, zal worden aangegeven welke rechtspraak dit betreft.
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instantie is ingediend. De conversie-rechtspraak is dus slechts voor een deel
vergelijkbaar met de doorzendverplichting, namelijk op het punt van de keuze
van het rechtsmiddel. Er is echter nog een strafrechtelijke figuur die
vergelijkbaar is met de bestuursrechtelijke doorzendverplichting, namelijk
de rechtspraak betreffende het doorzenden van een bijzondere schriftelijke
volmacht van de verdachte aan de bevoegde griffie. Is in het bestuursrecht
het juiste 'rechtsmiddel' gekozen, dus terecht bezwaar of beroep ingesteld,
maar is bijvoorbeeld het beroepschrift bij het verkeerde beroepsorgaan
ingediend, dan moet het geschrift naar het juiste beroepsorgaan worden
gezonden. Deze doorzending is vergelijkbaar met het doorzenden van een
bijzondere schriftelijke volmacht van de verdachte. De vergelijking tussen
het bestuursrecht en het strafrecht zal derhalve betrekking hebben op de
bestuursrechtelijke doorzendverplichting en de strafrechtelijke conversie-
rechtspraak respectievelijk de rechtspraak omtrent het doorzenden van een

bijzondere schriftelijke volmacht van de verdachte.
Allereerst zal worden ingegaan op de verhouding tussen de bestuurs-

rechtelijke doorzendverplichting en de strafrechtelijke conversie-rechtspraak.
Het probleem wat zich daarbij voordoet is de foutieve keuze van het
(rechts)middel. In beide rechtsgebieden is voor dit probleem een oplossing
gezocht. In het strafrecht is gekozen voor de conversie: het verkeerd gekozen
rechtsmiddel wordt verstaan en afgedaan alsof het juiste rechtsmiddel is
aangewend.238 In het bestuursrecht is voor een andere oplossing gekozen. Daar

wordt het bij de verkeerde instantie ingediende bezwaar- of beroepschrift
doorgezonden naar hetjuiste bestuursorgaan. Tussen de doorzendverplichting
en de conversie is een aantal verschillen en overeenkomsten aan te wijzen.

In de eerste plaats valt de regeling van de termijnoverschrijding bij de
doorzendverplichting in het bestuursrecht op. In het bestuursrecht geldt, waar
het gaat om bezwaar- en beroepstermijnen, een gemengde theorie. Het bezwaar-
of beroepschrift moet in beginsel voor het einde van de beroepstermijn door
het bestuursorgaan zijn ontvangen. Een per post verzonden bezwaar- of
beroepschrift is echter tijdig ingediend wanneer het voor het verstrijken van
de beroepstermijn ter post is bezorgd:39 Een bezwaar- of beroepschrift dat
bij de verkeerde instantie is ingediend, moet zo spoedig mogelijk worden

doorgezonden. Dit houdt echter niet in dat het geschrift tijdig de juiste instantie
zal bereiken. Een enkele doorzendverplichting lost derhalve het probleem niet

238    Zie de gedachtenwisseling tussen Remmelink, Melai en Van Veen in § 2.2.4.2.
239       Zie art. 6:9 Awb. De verzendtheorie geldt uitsluitend voor verzending per post. Bij verzending

door bijvoorbeeld de fax geldt de ontvangsttheorie.
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op. In het bestuursrecht is om die reden de doorzendverplichting aangevuld
met een regeling voor verontschuldigbare termijnoverschrijding.240

Bij de strafrechtelijke conversie is een regeling voor termijnoverschrijding
niet nodig. Daar wordt het verkeerd gekozen rechtsmiddel als het ware omgezet
in het juiste rechtsmiddel. Nadat er geconverteerd is, wordt ervan uitgegaan
dat oorspronkelijk hetjuiste rechtsmiddel is aangewend. De conversiebeslissing
werkt dan in feite terug tot het moment waarop een rechtsmiddel is aangewend.
Het converteren van een onjuist aangewend rechtsmiddel heeft derhalve geen
gevolgen voor de beroepstermijn.

De doorzendverplichting en de conversie-rechtspraak zijn mijns inziens
twee verschillende oplossingen voor hetzelfde probleem. Deze oplossingen
komen op sommige punten overeen, zoals de wijze waarop een verkeerd
ingesteld rechtsmiddel moet worden verstaan. De uitvoering die hieraan wordt
gegeven is echter verschillend. In het bestuursrecht wordt het geschrift naar
het bevoegde orgaan gezonden. In het strafrecht stelt de rechter vast dat de
verdachte het verkeerde rechtsmiddel heeft aangewend, verstaat dat de
verdachte het juiste rechtsmiddel heeft willen aanwenden en stuurt de stukken
van het geding naar het bevoegde gerecht.

Er is daarentegen ook een verschil zichtbaar. In het strafrecht wordt een
rechtsmiddel aangewend door het afleggen van een verklaring op de griffie.
In het bestuursrecht wordt de keuze voor het bezwaar of beroep op een andere
wijze tot uitdrukking gebracht. Door het zenden van een bezwaar- of
beroepschrift naar een bestuursorgaan of een rechterlijke instantie, maakt de
betrokkene duidelijk dat hij tegen een besluit opkomt. Anders gezegd: de keuze
voor bezwaar of beroep moet worden afgeleid uit de adressering van het
geschrift. Dient de betrokkene het geschrift in bij het orgaan dat de bestreden
beslissing heeft genomen, dan zal het veelal worden aangemerkt als een
bezwaarschrift. Had de betrokkene echter administratief beroep of beroep
op de administratieve rechter moeten instellen, dan had hij het geschrift moeten
indienen bij het beroepsorgaan of bij de administratieve rechter, maar niet
bij het orgaan dat de beslissing heeft genomen. Uit het doorzenden van het
bezwaarschrift naar het bevoegde beroepsorgaan volgt dat het bezwaarschrift
is verstaan als een beroepschrift.

Zowel de strafrechtelijke conversie-rechtspraak als de bestuursrechtelijke
rechtspraak inzake de doorzendverplichting zijn tot stand gekomen aan het

240       Zie art. 6:15, derde lid Awb. Zie tevens art. 6:11 Awb waareen regeling inzake verschoonbare
termijnoverschrijding is gegeven. Bij dezelaatste regeling geldt dat een termijnoverschrijding
verschoonbaar is, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld datde indiener in verzuim
is geweest.
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einde van de jaren '70.24' Voor beide gold aanvankelijk dat de indiener of
verdachte moest zijn afgegaan op onjuist verkregen informatie. In het strafrecht
is deze voorwaarde al snel niet meer gesteld en is aangesloten bij de kennelijke
bedoeling van de verdachte het juiste rechtsmiddel aan te wenden. In het
bestuursrecht speelt het handelen op grond van onjuist verkregen informatie
of ontbrekende informatie nog wel een rol. Voor de inwerkingtreding van de
Awb was deze omstandigheid van belang voor de vraag of het onjuist
ingediende bezwaarschrift moest worden doorgezonden. Hoewel in de Awb
een algemene doorzendverplichting is aangenomen, speelt deze omstandigheid
tegenwoordig in de Awb nog een rol, maar nu bij de vraag of een eventuele
termijnoverschrijding ten gevolge van de doorzending als verontschuldigbaar
kan worden aangemerkt.242 In het bestuursrecht heeft de omstandigheid dat
de indiener geen of onjuiste informatie heeft verkregen nog steeds betekenis.

De strafrechtelijke oplossing van de conversie-beslissing heeft mijn
voorkeur. Aantrekkelijk aan deze beslissing is dat het een eenvoudige oplossing
is, waarbij geen regeling omtrent termijnoverschrijdingen noodzakelijk is.
Bovendien biedt deze regeling de verdachte meer bescherming dan de
bestuursrechtelijke regeling:43 Voor het strafrecht behoeft mijns inziens de
bestuursrechtelijke doorzendverplichting niet te worden overwogen.

Het tweede punt waarbij een vergelijking kan worden gemaakt is de
onjuiste adressering van het geschrift. Bij deze vergelijking zal het bezwaar-
of beroepschrift worden vergeleken met de brief van de verdachte die in het
strafrecht als bijzondere schriftelijke volmacht moet worden aangemerkt.

244

Deze geschriften hebben 66n belangrijk aspect gemeen: door beide kan een
(rechts)middel worden aangewend. Verschillend is echter de wijze waarop
dat plaatsvindt.

In het bestuursrecht wordt bezwaar gemaakt of beroep ingesteld door
een bezwaar- of beroepschrift naar de betreffende instantie te zenden.  Is het
bezwaar- of beroepschrift onjuist geadresseerd dan moet het worden doorge-
zonden naar de juiste instantie. In het strafrecht kan de verdachte tegenwoordig
schriftelijk een rechtsmiddel aanwenden door een brief aan de griffie te zenden,

241     Dit ziet op de rechtspraak van de Afdeling rechtspraak met betrekking tot het ten onrechte
indienen vaneen bezwaarschriftdateen beroepschriftbij de Afdeling rechtspraak had moeten
zijn.

242 Zie art. 6:15, derde lid Awb. Zie ook 6: 11 Awb.

243 Dit oordeel spreek ik uit in het licht van de strafrechtelijke regeling. Ik realiseer me dat in
het strafrecht geen rekening behoeft te worden gehouden met de belangen van bijvoorbeeld
derde-belanghebbenden zoals in het bestuursrecht.

244    Voor de bestuursrechtelijke afdoening geldt dat een onbevoegd bestuursorgaan of een
onbevoegde administratieve rechter moet zijn aangeschreven. Voor het strafrecht geldt dat
de aangeschreven instantie, de brief van de verdachte moet opvatten als een bijzondere
schriftelijke volmacht tot het aanwenden van een rechtsmiddel.
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waarin de verdachte verklaart een rechtsmiddel aan te wenden.245 De griffier
moet de brief van de verdachte aanmerken als een aan hem gerichte bijzondere
schriftelijke volmacht. In § 2.2.5.3 is besproken op welke wijze een onjuist
geadresseerde brief van de verdachte, die als bijzondere schriftelijke volmacht
wordt aangemerkt, moet worden afgehandeld. Voor de aangeschreven instantie

geldt geen doorzendverplichting. Deze instantie mag de brief opvatten als een
aan haar gerichte bijzondere schriftelijke volmacht. In dat geval zal de instantie
namens de verdachte een rechtsmiddel moeten aanwenden. De aangeschreven
instantie kan de brief ook beschouwen als een bijzondere schriftelijke volmacht

gericht aan de griffie. In dat geval dient de brief te worden doorgezonden aan
de griffie, waarna ter griffie een rechtsmiddel namens de verdachte wordt
aangewend. Wordt in het strafrecht de brief van de verdachte doorgezonden,
dan is een eventuele termijnoverschrijding niet voor zijn rekening. Op dit punt
bestaat ook een verschil tussen de strafrechtelijke en de bestuursrechtelijke
regeling.

De vergelijking tussen een verkeerd geadresseerd bezwaar- of beroep-
schrift en een onjuist geadresseerde bijzondere schriftelijke volmacht van de
verdachte levert weinig op. In het bestuursrecht moet het bezwaar- of
beroepschrift worden doorgezonden naar de juiste instantie, waarbij in een
beperkt aantal gevallen termijnoverschrijding verschoonbaar is. In het strafrecht
kan de bijzondere schriftelijke volmacht worden doorgezonden naar de griffie.
Zou het doorzenden naar de griffie tot een termijnoverschrijding leiden, dan
is dit niet voor rekening van de verdachte.246 De verdachte mag in beginsel
niet het slachtoffer worden van een onjuiste adressering. De strafrechtelijke
oplossing is naar haar aard minder duidelijk dan de bestuursrechtelijke
oplossing, omdat in het strafrecht geen doorzendve,plichting is aangenomen.
De rechtsbescherming die de strafrechtelijke oplossing biedt is mijns inziens
ruimer dan de bestuursrechtelijke oplossing. Dit schuilt met name in de
beperkingen in de bestuursrechtelijke regeling van de verschoonbare termijn-
overschrijding.

2.5.4 De ompang van het beroep

Met betrekking tot de omvang van het beroep wordt door het Wetboek van

Strafvordering enkele regels gegeven. Zowel bij het hoger beroep als bij het
beroep in cassatie kan gelijktijdig met het beroep tegen de einduitspraak,

beroep tegen de tussenbeslissingen worden aangewend. Voor het hoger beroep

245 Zie § 2.2.3.

246 De aangeschreven instantie kan de brief van de verdachte ook opvatten als een aan hen
gerichte bijzondere volmacht. Zie § 2.2.5.4.
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geldt dat in beginsel slechts tegen het gehele vonnis beroep kan worden
ingesteld.247 Dit op straffe van niet-ontvankelijkheid. 248Een uitzondering hierop
is gemaakt voor gevoegde zaken.249 Indien een aantal zaken is gevoegd, kan
het hoger beroep worden beperkt tot anof meerdere van die gevoegde zaken.
Voor het cassatieberoep geldt dat dit ook tegen een gedeelte van het vonnis
of arrest kan worden ingesteld.

250

Uit de rechtspraak op deze punten blijkt dat de bepalingen met betrekking
tot de omvang van het beroep aanvankelijk formalistisch werden behandeld. 251
Wanneer de verdachte niet het juiste rechtsmiddel had vermeld, dan wel niet
uitdrukkelijk tegen de tussenbeslissingen beroep had ingesteld, werd het
ingestelde beroep beperkt opgevat. Sinds de jaren '70 is een deformali-
seringstrend ingezet waarbij ook op deze punten een aantal formaliteiten is
gerelativeerd. Zowel bij de deels onjuist aangewende rechtsmiddelen als bij
het niet uitdrukkelijk tegen een tussenbeslissing ingestelde beroep wordt
tegenwoordig aangesloten bij de bedoeling van de verdachte. Geeft de
verdachte bijvoorbeeld op de zitting aan dat het beroep ook tegen de tussen-
beslissing is gericht, dan wordt het beroep als zodanig opgevat.

In tegenstelling tot het strafrecht is in het bestuursrecht niet expliciet
aangegeven of en in hoeverre de omvang van het bezwaar of beroep kan
worden beperkt.252 Met betrekking tot het beroep op de administratieve rechter
wordt op grond van art. 8:69, eerste lid Awb aangenomen dat de indiener de
omvang van het beroep kan aangeven. In art. 8:69, eerste lid Awb is namelijk
bepaald dat de rechtbank uitspraak doet 'op de grondslag van het beroepschrift,
de overgelegde stukken, het verhandelde tijdens het vooronderzoek en het
onderzoek ter zitting'.253 In het tweede en derde lid van art. 8:69 Awb wordt
deze vrijheid weer enigszins beperkt doordat de rechtbank ambtshalve de
rechtsgronden moet aanvullen en de rechtbank ambtshalve de feiten kan
aanvullen.

247 Art. 407, eerste lid Sv.

248 Zie bijvoorbeeld HR 29 maart 1988, NJ 1988, 878 en HR 19 oktober 1993, NJ 1994,233.
249 Art. 407, tweede lid Sv.

250     Zie art. 429 Sv. In de praktijk schijnt een beperking op grond van art. 429 Sv vaak te zijn
gericht op een beperking van gevoegde zaken. Vergelijk met art. 407, tweede lid Sv. Zie
J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, Gouda Quint Amhern, 1989, p. 230 - 233
en E.P. von Brucken Fock en A.J.A. van Dorst, Cassatie in strahaken, derde druk, W.E.J.
Tjeenk Willink Zwolle, 1993, p. 42 - 45.

251 Zie §§ 2.2.4.4 en 2.2.4.5.

252     Art. 6:5, eerste lid onder c Awb eist weI een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar of beroep is gericht.

253 Zie Commentaar op Awb, deel I[, art. 8:69 (B.W.N. de Waard), onder redactie van J.B.J.M.

ten Berge e.a., Den Haag VUGA en Bestuursprocesrecht, B.3.8.2. (H. Bolt), Kluwer
Deventer.  Voor het bezwaar geldt iets dergelijks op grond  van art.  7:11  Awb.
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Het uitgangspunt in het bestuursrecht is, aldus de memorie van toelich-
ting, dat de omvang van het geschil 'in beginsel wordt bepaald door de omvang
van het ingestelde beroep'.254 De partijen beslissen dus in principe over de

omvang van het beroep. Deze opvatting sluit aan bij de keuze van de wetgever
dat het bestuursprocesrecht in de eerste plaats tot doel heeft rechtsbescherming
te bieden en niet primair is gericht op de handhaving van het objectieve recht.

Het eerste lid van art. 8:69 Awb past in deze rechtsbeschermende functie van
het bestuursrechtelijke geding en dient voorts de in het geding zijnde
rechtszekerheid van de betrokkenen bij het besluit.255 De inhoud van het
beroepschrift is richtinggevend, maar niet doorslaggevend, zo blijkt uit de
memorie van toelichting. Daar wordt opgemerkt 'dat de rechter niet zonder
meer zal kunnen afgaan op de in het beroepschrift geformuleerde grieven.
Uit het ontbreken van bepaalde stellingen in het beroepschrift kan men immers
niet afleiden dat de appellant welbewust bepaalde gebreken niet aan de orde
heeft willen stellen en derhalve in deze gebreken zou willen berusten. Het

past goed bij de actieve rol die de rechter in de procedure heeft, dat deze de
appellant in de gelegenheid stelt zich hieromtrent nader uit te laten. In de
tweede plaats mag het instellen van het beroep er niet toe leiden, dat de indiener
van het beroepschrift in een slechtere positie komt'.256 De omvang van het

geding wordt dus in beginsel bepaald door de indiener van het beroepschrift,
waarbij de aantekening moet worden gemaakt dat van de rechter geen formalis-
tische houding wordt verwacht. De rechter kan nader informeren naar de
omvang van het beroep en de rechter dient er voor te waken dat de indiener
door het instellen van het beroep niet in een slechtere positie komt te verkeren

(reformatio in peius).
257

De hoofdregel van art. 8:69, eerste lid Awb geldt echter niet onverkort.
In de eerste plaats moet de rechter op grond van art. 8:69, tweede lid Awb

254      PG Awb, deel [i, p. 463. Zie ook Rb Assen  19 juli  1994. AB  1995,  128 m.n. J.J. Wiarda
waar de rechtbank de partijen tamelijk strikt houdt aan de door hen aangenomen proceshou-
ding.

255    PG Awb, deel II, p. 463.
256    PG Awb, deel Il, p. 463.
257 Met reformatio in peius wordt hier bedoeld dat voor de appellant de rechterlijke uitspraak

minder gunstig is dan de in het beroep aangevallen bestuursbeslissing.(ontleend aan
Commentaar op Awb, deel H, art. 8:69, aant. 4 (B.W.N. de Waard), onder redactie van
J.B.J.M. ten Berge e.a., Den Haag VUGA.) Zie voor reformatio in peius B.W.N de Waard

in Commenmar op Awb, aantt. op art. 8:69 en H. Bolt in Bestuursprocesrecht, B.3.8.2.,
Kluwer Deventer. Zie J.B.J.M. ten Berge e.a., Het bestuursprocesrecht, WEJ. Tjeenk

Willink Deventer  1996, p. 186-205 waar voorzichtig wordt geconcludeerd dat wat betreft

de omvang van het geschil in eerste aanleg, de grieven aangevoerd door de partij 'onder
het regime van de Awb meerdan voorheen bepalend zijn voor de beoordeling doorde rechter'

(p. 188). Wat betreft de omvang van het geschil in hoger beroep lijken de beroepsinstanties
zich te beperken tot de omvang zoals die door de beroepsgerechtigde is aangegeven.
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ambtshalve de rechtsgronden aanvullen. Hierbij moet worden gedacht aan
het ambtshalve toepassen van de regels van openbare orde, zoals de
ontvankelijkheidsvereisten en de bevoegdheidsvereisten.258 Voorts zal de
rechter ambtshalve moeten toetsen aan dwingende bepalingen en procedure-
voorschriften.259 Brenninkmeijer is van mening dat de rechter in beginsel ook
ambtshalve aan art. 6 EVRM moet kunnen toetsen.260 In de tweede plaats is
in het derde lid van art. 8:69 Awb een uitzondering op de hoofdregel gefor-
muleerd. De rechter kan ambtshalve de feiten aanvullen; hij is hiertoe dus
niet verplicht. Deze aanvulling mag echter niet leiden tot een schending van
het verdedigingsbeginsel.26' De Waard heeft opgemerkt dat de eisen van een

goede procesorde en het beginsel van hoor en wederhoor de hoofdregel van
art. 8:69, eerste lid Awb kunnen begrenzen.262 Op grond van de eisen van een

goede procesorde kan een grens worden gesteld aan het aanvoeren van nieuwe
gegevens en argumenten in het beroepschrift en de overgelegde stukken. De
Waard merkt op: 'Men kan in de fase van het beroep op de rechter een zaak
niet een heel andere wending geven. (...) De appellant kan aan zijn klacht niet
een dimensie geven waardoor deze vanuit een oogpunt van de belangen-
afweging gezien zou moeten worden als op essentiele punten verschillend
van de aanvraag.'263 De tweede begrenzing die De Waard noemt is strijd met
het beginsel van hoor en wederhoor. Strijd met dit beginsel kan er toe leiden
dat het aanvoeren van argumenten of feiten niet kan worden toegelaten 'omdat
er voor de wederpartij (en eventuele andere belanghebbenden) onvoldoende

258      Zie B.W.N. de Waard, Commentaar op Awb, deel H, aant. 3 op art. 8:69 Awb, onder redactie
van J.B.J.M. ten Berge e.a.. Den Haag VUGA. Zie bijvoorbeeld ook CBb  12 juli  1994, AB
1994,659 m.n. JHvdV; ABRvS 20 maart 1995, AB 1995, 364 m.n. AFMB en Rb Roermond

3 januari 1995, AB 1995, 168.
259       Zie R.J.G.M. Widdershoven in aantekening bij ARRvS 8 januari  1993. £88  1993. nr.  3

en A.F.M. Brenninkmeijer onder ABRvS 20 maart 1995, AB 1995,364 m.n. AFMB.
260 Zie noot onder ABRvS 20 maart  1995,  AB  1995, 364  m.n. AFMB.

261      Mocht de rechter stuiten op feiten die van belangrijke betekenis zijn, dan dienen de partijen
de gelegenheid te krijgen zich over deze feiten uit te laten. De rechter zou het onderzoek
bijvoorbeeld kunnen heropenen. Zie PG Awb, deel II, p. 463. Zie ook B.W.N. de Waard,
Commenmar op Awb, aant. 10 op art. 8:69 Awb, Onder redactie van J.B.J.M. ten Berge
e.a., Den Haag VUGA.

262   B.W.N. de Waard, Commentaar op Awb, aant. 6 op art. 8:69 Awb, onder redactie van
J.B.J.M. ten Berge e.a., Den Haag VUGA. De Waard noemt naast deze twee beginselen
ook nog het ontbreken van de bevoegdheid en het ex tunc karakter van de toetsing als
begrenzingen van art. 8:69, eerste lid Awb.

263       B.W.N. de Waard. Commentaar op Awb, aant. 6 op art. 8:69 Awb, onder redactie van J.BJ.M
ten Berge e.a., Den Haag VUGA. Zie voor kenbaar maken motivering besluit op de zitting
CBb 25 februari  1994,  Rawb  1994,  10  m.n.  tB  .  zie ook CRvB 15 februari  1994,  Rawb
1994. 8 m.n. BdW. en Rb Utrecht 15 december 1994. Rawb 1995,57 m.n. tB waar de
rechtbank het tegenovergestelde standpunt inneemt.

93



Hoofdstuk 2

gelegenheid overblijft om zich op weerlegging ervan, of althans op een
belichting vanuit diens visie,  voor te bereiden'.264

Uit het bovenstaande volgt dat zowel in het strafrecht als in het bestuursrecht
respectievelijk de verdachte en de indiener invloed hebben op de omvang van
het door hen ingestelde beroep. De grondslag hiervoor is echter verschillend.
In het bestuursrecht kan de indiener in beginsel het beroep naar eigen inzicht
beperken, ook al wordt een aantal grenzen aan deze mogelijkheid tot beperking
gesteld. Voor het strafrecht geldt dit niet. Slechts bij uitzondering kan de
verdachte invloed uitoefenen op de omvang van het beroep. Gelet op het
verschil in opvatting omtrent de bevoegdheid het beroep te beperken, zal een
vergelijking tussen het bestuursrecht en het strafrecht weinig opleveren.

2.5.5 De administratieve ajhandeling van het ingediende bezwaar- of

beroepschrift

Nadat een bezwaar- of beroepschrift is ingediend, dient het aangeschreven
orgaan een aantal 'administratieve' handelingen te verrichten. Art. 6:14 Awb
schrijft een tweetal handelingen voor, namelijk het versturen van een ontvangst-
bevestiging aan de indiener van het geschrift en het versturen van een
kennisgeving van het ingestelde beroep aan het bestuursorgaan dat het bestre-
den besluit heeft genomen.

Het verzenden van een ontvangstbevestiging is in het belang van de
rechtszekerheid van de indiener. Hierdoor wordt de indiener geYnformeerd
omtrent de (tijdige) ontvangst van het door hem ingediende bezwaar- of
beroepschrift.265 De vorm vande ontvangstbevestigingis in de wetneergelegd:
aan de indiener dient een schriftelijke ontvangstbevestiging te worden
gezonden. Deze kan per post worden verstuurd, maar kan ook worden overhan-
digd, bijvoorbeeld indien een bezwaar- of beroepschrift wordt gebracht.

266

In de wet is niet aangegeven binnen welke termijn een ontvangstbevestiging

264     Het voor het eerst noemen van de argumenten of feiten in het beroepschrift zal gelet op de
voorbereidingstijd vaak nog weI tijdig zijn. Wanneer deze argumenten of feiten voor het
eerst ter zitting naar voren worden gebracht kan dit gelet op de voorbereidingstijd als tardief
worden aangemerkt, aldus De Waard. Zie ook Pres. Rb Amsterdam 14 februari 1995, Rawb
1995, 61 m.n. BdW over het moment waarop een beroep op het gelijkheidsbeginsel wordt
gedaan in een voorlopige voorzieningsprocedure.

265     PG Awb, deel I, p. 302.
266     PG Awb, deel I, p. 302.
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moet zijn verstrekt en met welke sanctie het niet verstrekken van een ontvangst-
bevestiging is bedreigd.

267

Met de ontvangstbevestiging kunnen andere mededelingen of informatie
worden toegezonden.268 Hierbij kan worden gedacht aan een oproeping om
te worden gehoord269, aan een mededeling dat het bezwaar- of beroepschrift
bij de verkeerde instantie is ingediend en naar het bevoegde orgaan zal worden
gezonden270 of aan een mededeling dat een verzuim, geconstateerd aan het
bezwaar- of beroepschrift, binnen een bepaalde termijn kan of moet worden
hersteld. 271

Het tweede geschrift dat in art. 6:14 Awb wordt genoemd is een
kennisgeving aan het bestuursorgaan. Deze kennisgeving behoeft slechts bij
de indiening van een beroepschrift te worden verzonden. Voor het bestuurs-
orgaan is deze kennisgeving van belang in verband met de uitvoerbaarheid
en eventuele wijzigingen van het besluit:72 De kennisgeving kan worden
gecombineerd met andere mededelingen, zoals een uitnodiging om ambts-
berichten of een verweerschrift in te dienen. 273

De administratieve handelingen die moeten worden verricht nadat een
bezwaar- of beroepschrift is ingediend, zijn nauwelijks bijzonder te noemen.

Het ligt voor de hand dat degene die een bezwaar- of beroepschrift heeft
ingediend bericht krijgt dat het geschrift is ontvangen.274 Dit is overigens ook
het enige bewijs van ontvangst dat de indiener van de aangeschreven instantie
zal ontvangen.275 Het lijkt mij ook vanzelfsprekend dat het orgaan dat de
bestreden beslissing heeft gegeven, wordtingelicht over het ingestelde beroep.

De administratieve handelingen die volgens de Awb moeten worden
verricht nadat een bezwaar- of beroepschrift is ingediend, zijn nauwelijks te
vergelijken met de handelingen die in het strafrecht ter griffie worden verricht

267 Oldenziel beveelt in zijn commentaar op art. 6:14 Awb aan, dat ten behoeve van de
rechtszekerheid van de indiener, in de wet wordt aangegeven binnen welke termijn het
indienen van een bezwaar- of beroepschrift moet worden bevestigd. Commentaar op Awb,
deel II, op art. 6:14 Awb, onder redactie van J.B.J.M. ten Berge e.a., Den Haag VUGA.

268     PG Awb, deel I, p. 303.
269 Zie bijvoorbeeld art. 7:2 Awb.
270 Zie art. 6: 15, eerste lid Awb.

271 Zie art. 6:6 Awb.

272     PG Awb, deel I, p. 303.
273      PG Awb, deel I, p. 303. De mogelijkheid om andere stukken, verzoeken of mededelingen

bij de ontvangstbevestiging of kennisgeving te voegen, zal waarschijnlijk leiden tot een
efficiente werkwijze en zal geen onevenredige last voor de administratie opleveren, aldus
de memorie van toelichting, PG Awb, deel I, p. 302 en 303.

274     Zie hier omtrent ook de opvatting van de Nationale ombudsman in No 28 juni 1989, AB
1989,478 m.n. PJS.

275     Wanneer de indiener het bezwaar- of beroepschrift per aangetekende post verzendt heeft
hij alleen een bewijs dat hij het heeft verzonden. Men mag aannemen dat de betrokken
instantie het geschrift ook heeft ontvangen, maar dit blijkt nog nergens uit.
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nadat een rechtsmiddel is aangewend. De reden hiervoor is mijns inziens
gelegen in een geheel verschillende wijze van instellen van beroep. In het
strafrecht geldt als uitgangspunt persoonlijke verschijning ter griffie. Zelfs
indien de verdachte per brief een rechtsmiddel aanwendt, wordt een fictie van
persoonlijke verschijning gecreeerd. De brief van de verdachte is een bijzonder
schriftelijke volmacht aan de griffier, die vervolgens ten overstaan van zichzelf
moet verklaren namens de verdachte een rechtsmiddel aan te wenden. Van
deze verklaring moet de griffier een akte opmaken, de brief van de verdachte
bij de akte voegen en een aantekening in het register maken dat op de griffie
ligt. Daarentegen kan in het bestuursrecht slechts door een bezwaar- of
beroepschn# tegen een besluit worden opgekomen. Deze naar de aard verschil-
lende wijzen van instellen hebben gevolgen voor de handelingen die moeten
worden verricht na het instellen van strafrechtelijk of administratiefrechtelijk
beroep en het maken van bezwaar.

Hoewel de handelingen die ter griffie moeten worden vet'richt nauwelijks
zijn te vergelijken met de afhandeling van het bezwaar en beroep, biedt de
bestuursrechtelijke regeling een interessant gezichtspunt, met name voor een
moderne strafrechtelijke regeling waardoor de partijen schriftelijk een
rechtsmiddel kunnen aanwenden. Voor het schriftelijk aanwenden van een
rechtsmiddel zou een schriftelijke ontvangstbevestiging aan degene die de
verklaring heeft afgelegd, een goede suggestie zijn. Hierdoor weet diegene
dat de schriftelijke verklaring op de griffie is gearriveerd. In de conclusie van
dit hoofdstuk en in hoofdstuk 6 zal het schriftelijk aanwenden van een
rechtsmiddel in strafzaken nader worden uitgewerkt. Op die plaats zal ook
worden ingegaan op het verzenden van een schriftelijke ontvangstbevestiging
aan degene die het rechtsmiddel heeft aangewend. Een bericht aan het
rechtsprekende orgaan dat de bestreden beslissing heeft gegeven is niet nodig,
aangezien op de griffie van het gerecht dat de uitspraak heeft gegeven beroep
moet worden ingesteld. Dit gerecht behoeft derhalve niet te worden ingelicht
over het ingestelde beroep.

2.5.6 Grifierechten

2.5.6.1 Inleiding

Alvorens een beroep op de administratieve rechter in behandeling kan worden
genomen moet aan een financieel ontvankelijkheidsvereiste zijn voldaan,
namelijk het betalen van griffierechten. Deze verplichting gold al voor de
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meeste administratieve procedures vddr de inwerkingtreding van de Awb.276
In deze paragraaf zal het heffen van griffierechten uitgebreid aan de orde
komen, met het oog op de in hoofdstuk 6 te behandelen vraag of het heffen
van griffierechten een aanvaardbare drempel in de strafvorderlijke procedure
zou kunnen zijn. Op deze plaats zal hoofdzakelijk naar de regeling in de Awb
worden gekeken.277 Voor zover dit voor een goed begrip van de huidige

regeling noodzakelijk is, zal naar de afzonderlijke regelingen voor de
inwerkingtreding van de Awb worden gekeken.

In deze paragraaf zal het volgende aan de orde komen. In § 2.5.6.2 zal
worden ingegaan op de visie van de wetgever omtrent de griffierechten in de
Awb. Hier zal aandacht worden besteed aan de parlementaire geschiedenis,
de door de wetgever gehanteerde uitgangspunten en de tot stand gekomen
regeling. In de daarop volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op een
aantal onderwerpen zoals de termijn waarbinnen het griffierecht moet worden
betaald, een eventuele matiging van griffierechten en de teruggave van het
betaalde griffierecht.

2.5.6.2 De wetgever over de grimerechten

In de memorie van toelichting wordt aanvankelijk een uniform en laag
griffierecht voorgesteld. Hieraan wordt een drietal overwegingen ten grondslag
gelegd: 'Het is redelijk dat degene die gebruik maakt van een door de overheid

geopende essentiele voorziening als het beroep op de (administratieve) rechter
een deel van de daaraan verbonden kosten draagt. Het recht mag echter niet
zo hoog zijn dat aan bepaalde groepen rechtzoekenden in feite de toegang
tot de rechter wordt ontnomen. Het heffen van griffierechten kan bijdragen
tot een zorgvuldiger afweging van het belang en de zin van het instellen van
een procedure tegenover de aan het verkrijgen van een rechterlijke uitspraak
verbonden inspanningen en kosten. Voorts dienen de perceptiekosten van de
uitvoering van de griffierechtenregeling niet onevenredig hoog te zijn in
verhouding tot het beoogde doel. Een gedifferentieerd stelsel met verminde-
ringen en vrijstellingen zou niet alleen kostbaar zijn, maar ook te veel tijd en
arbeid in beslag nemen'.278 Er wordt derhalve een laag griffierecht voorgesteld

van f 50,-.
De overwegingen van de wetgever zijn verschillend van aard. In de eerste

plaats mag van de gebruiker van een publieke voorziening een financiele
bijdrage worden gevraagd. Deze bijdrage mag echter niet de toegang tot de

276 Zie bijvoorbeeld art. 57, eerste lid Ambtenarenwet; art. 56 Wet Arbo; art. 32 vijfde lid en
art. 73 Wet RvS en art. 5 Wet ARB

277 Art. 8:41 Awb.

278    PG Awb, deel H, p. 427.
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rechter frustreren. De tweede overweging ziet op de drempelwerking van het
heffen van griffierechten. De gedachte hierachter is dat door een financiele
bijdrage van de indiener te vragen, er minder lichtzinnig beroepen zullen
worden ingesteld. Het derde uitgangspunt is dat de kosten van administratie
en inning niet onevenredig hoog mogen zijn in verhouding tot het beoogde
doel. Het door de wetgever beoogde doel ziet waarschijnlijk op de eerste twee
genoemde overwegingen; een financiele bijdrage in de kosten en het tegengaan
van lichtvaardige beroepen. De wetgever breekt derhalve met het gediffe-
rentieerde stelsel van heffing van griffierechten, zoals dat sinds  1987 bij de
Raad van State gold. Daar was in beginsel een griffierecht van f 150,- verschul-
digd. Dit griffierecht kon worden verminderd tot f 75,- of tot f 0,-. In het
laatste geval werd de indiener vrijgesteld van betaling van griffierechten. Deze
wijze van heffen bleek zeerbewerkelijk, arbeidsintensiefen kostbaar te zijn.

279

In de memorie van toelichting werd erop gewezen dat een uniform stelsel
waarbij f 50,- griffierecht zou worden geheven evenveel zou opleveren als
het gedifferentieerde stelsel dat in 1987 bij de Raad van State is ingevoerd.

De regering gaf te kennen eraan te hechten een griffierecht te heffen met
een uniform, laag tarief. Een belangrijk argument hiervoor was dat uit
onderzoek bleek dat verlaging of verhoging van griffierechten slechts een
beperkt effect heeft op het aantal ingestelde beroepen.280 De netto-meer-
opbrengst van de bij de memorie van toelichting voorgestelde regeling tot
heffing van griffierechten, leek voor de wetgever onbelangrijk te zijn. Deze
opbrengst werd op 1,7 miljoen gulden geraamd.281

In mei 1993 dacht de regering echter anders over de opbrengsten van
de griffierechten. Een gewijzigd voorstel volgde waarbij een gedifferentieerd
stelsel van griffierechtenheffing werd gepresenteerd met een aanmerkelijke
verhoging van de griffierechten.282 Hierdoor kon ruim 12 miljoen gulden
worden binnengehaald voor de financiering van extra kosten. Het voorstel
hield in dat een natuurlijk persoon een griffierecht moest betalen van f 100,-
in eerste aanleg en f 150,- in hoger beroep in procedures betreffende de sociale
uitkeringen. Inalle andere gevallen zou een natuurlijk persoon een griffierecht
van f 200,- in eerste aanleg en f 300,- in hoger beroep moeten voldoen. Voor
niet-natuurlijke personen zou het griffierecht in eerste aanleg f 400,- en in

279       Zie PG Awb, deel II, p. 427 waar wordt verwezen naar het jaarverslag van de Raad van
State over 1986, p. 67-69 en Binnenlands Bestuur 1 mei 1987, p. 7-8.

280       Zie PG Awb, decl IL p. 427 waar wordt verwezen naar F. van Tulder en S. Jansen, De pros
van de weg naar het recht, Sociaal en Cultureel Planbureau  1988, nr. 45 en F. van Tulder
en S. Jansen, De prijsgevoeligheW van rechtshulp, Justitiele Verkenningen  1987, nr. 9 p.
46-65.

281     Zie PG Awb, deel II, p. 429.
282     PG Awb, deel II, p. 430 (tweede nota van wijziging).
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hoger beroep f 600,- bedragen. Dit voorstel leidde tot een substantiele
verhoging van de griffierechten in vergelijking met het eerder voorgestelde
uniforme en lage griffierecht van f 50,-. Bij dit op grond van budgettaire
redenen heroverwogen stelsel van griffierechten hanteerde de wetgever drie
uitgangspunten. In de eerste plaats moest de voorgestelde regeling leiden tot
een netto-meer-opbrengst van ruim 12 miljoen gulden. In de tweede plaats
moest de regeling zo rechtvaardig mogelijk zijn, 'dat wil onder meer zeggen
dat geen onaanvaardbare drempels in de toegang tot de rechter mogen worden
opgeworpen en dat gelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk moeten worden
behandeld'.283 Het laatste uitgangspunt dat werd genoemd is dat de uitvoerings-
lasten zo laag mogelijk moesten worden gehouden.

Het belangrijkste argument voor het verhogen van de griffierechten is
mijns inziens het incasseren van ruim 12 miljoen gulden geweest. Dit is naar
mijn mening opmerkelijk, indien wordt bedacht dat hier de rechtsbescherming
van de burger tegenover de overheid in het geding is. Indien wordt gesteld
dat de toegang tot de rechter niet mag worden belemmerd, rijst bij mij de vraag
wanneer dit het geval zal zijn. In de toelichting op dit voorstel wordt erkend
dat er sprake is van een substantiele verhoging van de griffierechten. Daaraan
wordt toegevoegd dat deze verhoging niet leidt tot een onaanvaardbare drempel
in de toegang tot de rechter. Sterker, de regering is van mening dat de
voorgestelde griffierechten voor natuurlijke personen relatief laag zijn.
Bovendien wordt aangevoerd dat de gemiddelde burger slechts uiterst zelden

procedeert. Dit is geen sterk argument. Ook al procedeert een burger 66nmaal
in zijn leven, dan nog kan de hoogte van het griffierecht een onaanvaardbare

drempel in de toegang tot de rechter zijn. Hoewel moet worden toegegeven
dat bij herhaaldelijk procederen, het betalen van een griffierecht van f 200,-
eerder zal leiden tot een onaanvaardbare drempel in de toegang tot de rechter,
kan hiervan ook al sprake zijn bij het eenmalig instellen van beroep.284 Ter

relativering van de hoogte van de griffierechten wijst de wetgever nog op de
mogelijke vergoeding van het gestorte griffierecht indien de burger in het gelijk
wordt gesteld. De teruggave van het gestorte griffierecht klinkt aantrekkelijk,
maar dit neemt niet weg dat de betrokkene eerst griffierecht heeft moeten
betalen. Bovendien rijst de vraag wanneer de betrokkene in het gelijk is gesteld.
Op grond van art. 8:74, eerste lid Awb geldt alleen de verplichting het gestorte

283    PG Awb, deel II, p. 430.
284    In een anti-cumulatieregeling van griffierechten is door de wetgever voorzien. Het eerste

lid van art. 8:41 Awb bepaalt dat ter zake van twee of meer samenhangende besluiten of
van tweeofmeerindienersterzake van hetzelfde besluit, eenmaal griffierecht is verschuldigd.
Zie ook Leemtewet Awb, wet van 26 april  1995, Stb.  1995,250. In Ervaringen met de Awb:
Het bestuursprocesrecht, J.B.J.M. ten Berge e.a., W.E.J. Tjeenk Willink Deventer  1996,
p. 37-41 wordt voorgesteld de huidige anti-cumulatieregeling aan te passen.
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griffierecht te vergoeden indien het beroep gegrond is verklaard. In alle andere
gevallen kan de rechtbank bepalen dat een deel of het totale bedrag aan
griffierecht zal worden vergoed. In art. 8:41, vierde lid Awb wordt bepaald
dat het griffierecht aan de indiener moet worden vergoed wanneer het
bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift
tegemoet is gekomen en de indiener vanwege de tegemoetkoming aan zijn
bezwaren het beroep heeft ingetrokken. Trekt de indiener het beroepschrift
niet in, omdat hij bijvoorbeeld een uitspraak wil verkrijgen teneinde langs
de civiele weg schadevergoeding te eisen, dan geldt niet de verplichting het
betaalde griffierecht te vergoeden. 285

Uiteindelijkis hetgriffierecht voornatuurlijke personen voorprocedures
over sociale uitkeringen in eerste aanleg verlaagd naar f 50,-. Deze verlaging
is door Wolffensperger bij amendement voorgesteld.286 Het verschuldigde
griffierecht  voor deze procedure in hoger beroep bleef f  150,-.  In de overige
procedures gold voor natuurlijke personen een griffierecht van f 200,- in eerste
aanleg en f 300,- in hoger beroep en voor niet-natuurlijke personen f 400,-
in eerste aanleg en f 600,- in hoger beroep. Begin 1997 zijn de griffierechten
verhoogd.

287

Ondanks de eerste aanzet van de wetgever tot een laag en uniform
griffierecht, geldt in het bestuursrecht een gedifferentieerd stelsel inzake het
heffen van griffierechten. Deze heffing is niet slechts bedoeld de betrokkene
te bewegen tot een zorgvuldige afweging omtrent het al dan niet instellen van
een bezwaar- of beroepsprocedure, maar ook om inkomsten uit griffierechten
te verkrijgen. De hoogte van de griffierechten kan mijns inziens aanzienlijk
worden genoemd. Een belangrijk argument om de griffierechten te verhogen
was de te verwachten opbrengst. Naar mijn mening is aan dit argument te veel
gewicht toegekend.

2.5.6.3 Termijn waarbinnen het griffierecht moet zijn betaaid

De termijn waarbinnen het griffierecht moet zijn betaald is een fatale termijn.
Niet iedereen zal echter weten dat bij het instellen van beroep op de admi-
nistratieve rechter griffierecht is verschuldigd. Blijft de indiener van het

285       Zie voor pre-Awb rechtspraak bijvoorbeeld ARRvS 26 augustus  1987, tB/S  1987,134 mn.
BdW en Vz ARRvS 24 juni 1991, LB/S 1991, 85 m.n. BdW.

286       Amendement 25,  zie PG Awb, deel  II, p. 431.
287       Zie  KB   van 28 februari   1997,  Stb   112.  Het gri ffierecht voor natuurlijke personen  in

procedures over sociale uitkeringen in eerste aanleg is verhoogd tot f 55,- en in hoger beroep
tot f  160,-. Het griffierecht voor natuurlijke personen in de overige procedures is wat betreft
de eerste aanleg verhoogd tot f 210,- en in hoger beroep tot f 420,-. Voor de niet-natuurlijke
personen geldt een griffierecht in eerste aanleg van f 420,- en in hoger beroep van f 630,-.
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beroepschrift in gebreke, dan wordt hij door de griffier op dit verzuim gewezen.
Uit de tekst van art. 8:41, tweede lid Awb en de memorie van toelichting blijkt
dat de griffier de indiener schriftelijk op deze verplichting moet wijzen.288 De
griffier dient daarbij aan te geven dat het griffierecht binnen vier weken na
verzending van de mededeling moet zijn betaald. Is niet tijdig betaald, dan
moet het beroep niet-ontvankelijk worden verklaard. Een niet-ontvan-
kelijkverklaring blijft slechts achterwege indien de termijnoverschrijding in
redelijkheid niet aan de indiener kan worden verweten. 289

Alvorens in te gaan op de termijn waarbinnen het griffierecht moet zijn
voldaan, zal kort worden ingegaan op de verhouding tussen art. 8:41, tweede
lid Awb en art. 6:6 Awb, dat in § 2.5.7 zal worden behandeld. Art. 6:6 Awb
schrijft voor dat indien niet aan een bij de wet gesteld vereiste voor het in
behandeling nemen van bezwaar of beroep is voldaan, het beroep niet-
ontvankelijk kan worden verklaard, mits de indiener in de gelegenheid is
gesteld het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.
Deze regeling is niet van toepassing op het te betalen griffierecht, omdat art.
8:41, tweede lid Awb hiervoor een speciale regeling geeft, die op enkele punten
verschillend is:90 In de eerste plaats is de termijn waarbinnen het verzuim
moet zijn hersteld gesteld op vier weken, terwijl art. 6:6 Awb geen termijn
voor herstel voorschrijft.291 In de tweede plaats wordt in art. 6:6 Awb de
bevoegdheid gegeven een niet-ontvankelijkheid uit te spreken. Het
bestuursorgaan of de rechter is hiertoe niet verplicht. Art. 8:41, tweede lid
Awb daarentegen schrijft dwingend voor dat een niet-ontvankelijkheid moet
worden uitgesproken indien niet tijdig het griffierecht is betaald.

De termijn waarbinnen het verschuldigde griffierecht moet zijn betaald
(art. 8:41 Awb) bedraagt vier weken en begint op de dag na de dag van de
verzending van de mededeling.292 Binnen deze termijn dient het verschuldigde
griffierecht te zijn betaald. Dat wil zeggen dat het griffierecht moet zijn
bijgeschreven op de rekening van de rechtbank dan wel moet zijn gestort op
de griffie.

288    Zie PG Awb, deel II, p. 429.
289 Zie art. 8:41, tweede lid Awb.

290 Zie Commentaar op Awb, deel II, art. 8:41  Awb, aant. 5, onder redactie van J.B.J.M. ten
Berge e.a., VUGA Den Haag.

291 Op grond van art. 8:52 Awb kan de termijn waarbinnen het verschuldigde griffierecht moet
zijn gestort worden bekort in geval van een versnelde behandeling.

292     Op deze termijnstelling is de Algemene termijnenwet van toepassing. Uit Ervaringen met
de Awb; Het bestuursprocesrecht, J.B.J.M. ten Bergee.a., W.E.J. Tjeenk Willink 1996,
p 44-45 blijkt dat de meeste rechterlijke instanties voor de mededeling ex art. 8:41, tweede
lid Awb een informele 'herinnering' sturen, zodat niet-tijdige betaling zo veel mogelijk kan
worden voorkomen.
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Voor de inwerkingtreding van de Awb gold voor de meeste
administratieve procedures een verplichting griffierechten te betalen. Daar
deden zich onder andere problemen voor met de tijdige betaling van dit recht.
Uit rechtspraak van die tijd volgt dat binnen de gestelde termijn het gehele
griffierecht moest zijn betaald.293 Bovendien moest duidelijk zijn ter zake van
welk beroep het griffierecht werd betaald.294 Voorts werd niet snel aangenomen
dat de termijnoverschrijding verontschuldigbaar was. In sommige gevallen
was verschoonbare termijnoverschrijding niet eens mogelijk. Hiervan was
sprake bij arob-zaken en bij het kroonberoep.295 Termijnoverschrijdingen ten
gevolge van een saldo-tekort op de bankrekening, vakantie of het traag overma-
ken door de bank kwamen voor rekening van de indiener.296 De Afdeling recht-

spraak besliste eveneens dat 'overwegingen ontleend aan redelijkheid en
billijkheid noch overwegingen ontleend aan het belang dat bij de zaak is
betrokken, ertoe kunnen leiden een dwingend wettelijk voorschrift, i.c. het
betalen van griffierecht, ter zijde (te) stellen'.297 Bij de overige wettelijke
regelingen kon een termijnoverschrijding verschoonbaar zijn. Zo oordeelde
de Hoge Raad dat onjuiste uitvoering van een betalingsopdracht of rede-
lijkerwijs niet te verwachten trage uitvoering van een betalingsopdracht niet
aan de indiener was toe te rekenen.298 Het College van Beroep voor het bedrijfs-
leven deelde deze opvatting niet. Het College oordeelde dat een fout van de
bank bij uitvoering van de betalingsopdracht aan de indiener moest worden
toegerekend.299 De Centrale Raad van Beroep nam tijdige betaling van het
griffierecht aan indien de betrokkene kon aantonen dat het griffierecht voor
de  21 e dag van de dertig-dagen-termijn was afgeschreven.

300

In de Awb is uitdrukkelijk aangegeven dat een termijnoverschrijding
verschoonbaar kan zijn. De vraag is nu in welke gevallen hiervan sprake zal
zijn. Het is redelijk de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten, indien
de te late betaling niet aan de betrokkene is te wijten. Hierbij kan worden
gedacht aan een onjuist geadresseerde mededeling van de griffier, waarbij

293 Zie verkorte uitspraak  15 juli  1982 bij ARRvS 20 juli  1982, tB/S II,  121  m.n. tB/S.
294 Zie verkort aangehaalde uitspraak van 15 januari  1979 in aantekening bij Vz ARRvS  13

februari  1979, tB/S H, 33 m.n. tB/S en de in aant. 2 verkort aangehaalde uitspraak van 24
december 1980 bij ARRvS 18 december  1980 tB/S II, 90 m.n. tB/S.

295 Zie Commentaar Awb, aant. 7 op art. 8:41 Awb, onder redactie van J.B.J.M. ten Berge e.a.,
VUGA Den Haag.

296 Zie bij voorbeeld de arresten die verkort zijn aangehaald in de aantekening bij Vz ARRvS
26 februari 1980, IB/S H, 65 m.n. tB/S.

297 ARRvS 13 maart 1979, tB/S II, 38 m.n. tB/S.

298 Zie bijvoorbeeld HR 8 mei 1991, BNB 1991/197 en HR 17 juni 1992, BNB 1992,277.
299 Zie bijvoorbeeld CBb 5 oktober  1992, AB  1992,645.
300 CRvB 12 februari 1992, AB 1992,432.
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de betrokkene op het verschuldigde griffierecht wordt gewezen.301 Onduidelijk
is of de lijn van de Centrale Raad van Beroep wat betreft de trage overmaking
door de bank nu nog zal (blijven) gelden. Uit het evaluatie-onderzoek naar
het nieuwe bestuursprocesrecht van hoofdstuk 8 Awb blijkt dat tussen de
rechterlijke colleges een afspraak is gemaakt omtrent het niet-ontvankelijk
verklaren wegens niet tijdige betaling van de griffierechten. Dit wordt de
belanghebbende niet aangerekend indien 'de ajboeking van het griffierecht
van zijn eigen rekening uiterlijk tien dagen voor het einde van de termijn
plaatsvindt'.302

2.5.6.4 Teruggave betaaide griffierechten

Van Galen en Van Maarseveen merken in het door hen in 1978 geschreven
preadvies voor de Vereniging van Administratief Recht op, dat de koste-
loosheid van de administratieve procedure kan worden aangemerkt als een
beginsel van administratief procesrecht.303 Het bestaan van dit beginsel kan
volgens de preadviseurs bijvoorbeeld worden afgeleid uit de lage of zelfs
ontbrekende griffierechten.304 Met betrekking tot de griffierechten merken
zij op dat die niet bedoeld kunnen zijn als een bijdrage in de kosten van de
rechtspleging. Het heffen van griffierechten moet zijn bedoeld als een drempel
voor lichtvaardig procederen. Aan het slot van de bespreking van dit beginsel
concluderen de preadviseurs evenwel: 'ondanks de goede naam, die het admini-
stratief procesrecht in dit opzicht heeft, betwij felen wij (...) of de wetgever
zijn doel; de beroepsgang, niet door de vrees voor hoge kosten te versperren,
heeft bereikt. Dat betekent dat aan het beginsel van de kosteloosheid een
betrekkelijke waarde moet worden toegekend'.305

301     Zie G.P. Pieters, Niet-ontvankelijkheid van het beroep bij niet-tijdige betaling van het
griffierecht en de toegang tot de administratieve richter, NTB  1993, nr. 5 p. 177 en
Administratieve Rechtsgangen, CoUege van Beroep voor het Bednifs/even, suppl. 22 onder
redactie van P.J.J. van Buuren e.a., Kluwer Deventer, p. 30.

302      Ervaringen met de Awb; Het besmursprocesrecht, J.B.J.M. ten Berge e.a., W.E.J. Tjeenk
Willink Deventer 1996, p 44. Zie bijvoorbeeld ABRvS 1 juni 1995, AB 1995, 450 m.n.
PJS.

303     A.G van Galen en H.Th.J.F. van Maarseveen, Beginselen van administratiefprocesrecht,
Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht LXXXHI, H.D. Tjeenk Willink,
Alphen aan de Rijn, p. 79 e.v.

304 ZieA.G. vanGalenenH.Th.J.R van Maarseveen, Beginselen van administratiefprocesrecht,
Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht, H.D. Tjeenk Willink, Alpen aan
de Rijn, p. 79.

305      A.G. van Galenen H.Th.JP. van Maarseveen,Beginselenvanadministratiefprocesrecht,
Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht LXXXIII, H.D. Tjeenk Willink,
Alphen aan de Rijn, p.83.
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Dit lijkt, gelet op de totstandkoming van de regeling inzake het heffen
van griffierechten, inderdaad het geval te zijn. Bij de behandeling van de
griffierechten werd immers expliciet overwogen dat het redelijk is dat degene
die gebruik maakt van door de overheid geopende essentiele voorzieningen,
een bijdrage levert in de kosten.306 Dit blijkt ook uit de substantiele verhoging
van de griffierechten, die in de loop van de parlementaire behandeling is
voorgesteld. Deze verhoging zou het kabinet ruim 12 miljoen gulden moeten
opleveren.

De kosteloosheid van de administratieve procedure, in 1978 door Van
Galen en Van Maarseveen nog als een beginsel van het administratieve proces-
recht aangemerkt, lijkt te zijn aangetast. Dit geldt tot op zekere hoogte ook
voor de Awb. In de memorie van toelichting wordt onder het kopje 'uitgangs-
punten voor het nieuwe bestuursprocesrecht' vermeld, dat een laagdrempelig
bestuursprocesrecht wordt beoogd.307 Ten behoeve hien'an zijn de 'eenvoudige

rechtsingang, de betrekkelijk geringe kosten voor het instellen van beroep bij
de rechter in eerste aanleg, het niet voorschrijven van procesvertegen-
woordiging of rechtsbijstand en de betrekkelijk informele procedure' gehand-
haafd.308 Hierop zijn twee uitzonderingen gemaakt, namelijk de mogelijkheid
van kostenveroordeling voor de burger*' en het heffen van een substantieel
griffierecht bij het instellen van hoger beroep. Gelet op de tot stand gekomen
regeling inzake griffierechten kan mijns inziens worden gezegd dat de tweede
uitzondering niet slechts geldt voor het griffierecht in hoger beroep, maar voor
het griffierecht in het algemeen.

In de toelichting op de tweede nota van wijziging, waarin de substantiele
verhoging van de griffierechten is toegelicht, wordt opgemerkt dat het griffie-
recht wordt vergoed indien de burger in het gelijk is gesteld.310 Van Galen
en Van Maarseveen merken terecht op dat deze teruggaveverplichting of -be-
voegdheid niet strookt met het uitgangspunt dat de burger een bijdrage moet
leveren aan de kosten voor de rechtspleging.311 Toch kan de teruggave-
verplichting en -bevoegdheid worden gezien als 'een verzoening (...) tussen

306    Zie PG Awb II, p. 427.
307     PG Awb, deel II, p. 176.
308    PG Awb, deel II, p. 176.
309 Zie art. 8:73 Awb.

310    PG Awb, deel II, p. 430.
311 A.G. van Galen enli.ThJ .F. van Maarseveen.  Beginselen van administratief procesrecht,

Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht XLLLIII, H.D. Tjeenk Willink,
Alpen aan de Rijn, p. 80. Zie ook Bestuursprocesrecht, B.5.1.2. onder e (O.H. Minjon),
onder redactie van P.J.J. van Buuren e.a., Kluwer Deventer, waar uitde teruggaveverplichting
wordt afgeleid dat het heffen van griffierechten  'niet in de eerste plaats gaat om een bijdrage
in de kosten van de procedure,  maar om het leggen  van een drempel'.
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het beginsel van kosteloosheid en de verplichting tot betaling van griffie-
recht'.312

Op twee momenten in de procedure vindt de teruggave van betaalde
griffierechten plaats. Het eerste moment doet zich voor wanneer de betrokkene
hangende het beroep het ingediende beroepschrift intrekt. Afhankelijk van
de reden voor intrekking geldt voor de rechtspersoon een verplichting dan
wel bevoegdheid het betaalde griffierecht te vergoeden.313 Trekt de indiener
zijn beroepschrift in omdat het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk aan zijn
bezwaren tegemoet is gekomen, dan rust op die rechtspersoon de ve,plichting
het betaalde griffierecht terug te betalen.314 In dit geval moet het gehele griffie-
recht worden vergoed. Is het bestuursorgaan de burger niet in zijn bezwaren
tegemoetgekomen maar trekt de burger het beroepschrift vanwege andere
redenen in, dan kan de rechtspersoon het griffierecht geheel of gedeeltelijk
aan de burger vergoeden. De rechtspersoon is hiertoe niet verplicht en het
gehele griffierecht behoeft niet te worden vergoed. De plicht tot vergoeding
van betaalde griffierechten vloeit uit de wet voort. Deze regeling biedt nog

315ruimte voor 'mogelijke pesterige weigerachtigheid' van de rechtspersoon.
De wetgever zegt erop te vertrouwen 'dat de overheidsinstanties zo spoedig
mogelijk tot terugbetaling zullen overgaan'.316

Het tweede moment waarop het griffierecht aan betrokkene moet of kan
worden vergoed, wordt vermeld in de rechterlijke uitspraak. Op grond van
art. 8:74, eerste lid Awb moet de rechtbank indien het beroep gegrond wordt
verklaard, beslissen dat het betaalde griffierecht wordt vergoed. Het gaat hierbij
om een verplichting voor de rechtbank, waarbij het gehele griffierecht moet
worden vergoed. Het tweede lid van art. 8:74 Awb bepaalt dat in alle andere
gevallen de rechtbank kan bepalen dat het betaalde griffierecht geheel of
gedeeltelijk wordt vergoed. Hier is sprake van een bevoegdheid van de rechter.
Uit de beslissingen van de Afdeling rechtspraak blijkt dat de rechter vddr de
Awb van deze bevoegdheid gebruik maakte wanneer bijvoorbeeld bleek dat
de betrokkene was opgekomen tegen een gebrekkig gemotiveerd besluit. 317

Van deze bevoegdheid is ook gebruik gemaakt toen bleek dat de betrokkene

312     Commentaar op Awb, deel II, aant. 1 op art. 8:41 Awb door H.A. Oldenziel, onder redactie
van J.B.J.M. ten Berge e.a., VUGA Den Haag.

313     De wet spreekt hier van rechtspersoon omdat een bestuursorgaan geen vermogen heeft. Zie
voor bestuursorgaan PG Awb I over art. 1: 1 Awb en met name Nota naar aanleiding van
eindverslag p. 138 e.v.

314 Zie art. 8:41, vierde lid Awb.

315     Zie noot ten Berge onder Vz ARRvS 27 mei 1987, tB/S 1987,88.
316    PG Awb, deel H, p. 429.
317 Zie ARRvS 26 juni 1984, tB/S II, 149 m.n. tB.
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tweemaal beroep moest instellen vanwege de handelwijze van het bestuursor-
gaan.

318

De verplichting en in sommige gevallen de bevoegdheid de betaalde
griffierechten te (laten) vergoeden lijkt mij een alleszins redelijke correctie
op de heffing van de griffierechten. Deze correctie ligt nog meer in de rede
bij de in mijn ogen relatief hoge griffierechten. De betrokkene wordt op deze
wijze terecht tegemoetgekomen in die gevallen waarin hij materieel in het
gelijk is gesteld. De bevoegdheid de betrokkene in andere gevallen tegemoet
te komen biedt het bestuursorgaan en de rechter de mogelijkheid op het
financiale terrein een correctie aan te brengen, indien dit wenselijk is.

2.5.6.5 Matiging griffierechten

In het voorstel betreffende het heffen van griffierechten is uitdrukkelijk
gekozen voor een uniform stelsel waarbij geen vermindering of vrijstelling
van de griffierechten mogelijk is.319 Zo'n stelsel zou te bewerkelijk, te
arbeidsintensief en te kostbaar zijn. Er bestaat dus geen wettelijke mogelijkheid
tot vermindering of vrijstelling van griffierechten. Recent na het in werking
treden van de Awb heeft de president van de rechtbank Assen het wettelijk
verschuldigde griffierecht van f 400,- voor de Milieugroep Anloo gematigd
tot f 200,-.320

De Milieugroep Anloo had de griffier laten weten dat een griffierecht
van f 400,- voor haar te hoog was, omdat het betalen van dit griffierecht zou
leiden tot een negatief saldo op de rekening van de Milieugroep Anloo en een
tekort  op de begroting  voor   1994. In overleg  met de griffie  is  toen  een
griffierecht van f 200,- betaald.

De president die over de ontvankelijkheid van het beroep oordeelde,
kwam tot de vaststelling dat de betaling van een griffierecht van f 400,- door
de Milieugroep Anloo, strijdig was met art. 6, eerste lid EVRM. De president
oordeelde: 'Doorslaggevend wordt dezerzijds geacht dat verzoeksters feitelijke
financiele situatie een verhindering voor betaling van f 400,- aan de griffier
vormde toen zij haar verzoek deed en dat op grond van de hiervoor geschetste
oorsprong van deze situatie en het spoedeisende karakter van het verzoek,
dat verband houdt met een besluit dat door een ander persoon is aangevraagd
en voor verzoekster niet te voorzien was, niet van haar verlangd mocht worden
die betaling feitelijk mogelijk te doen zijn, omdat daarmee het recht op een
snelle toegang tot een oordeelsvorming van de president feitelijk onmogelijk

318 Zie ARRvS 1 februari 1982, tB/S I[I, 327 m.n. tB/S.

319    PG Awb, decl Il, p. 427.
320    Pres. Rb Assen 21 maart 1994, Rawb 1994,16 m.n. tB.
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was. Dit nu is een met artikel 6, eerste lid EVRM strijdig gevolg. Nu
verzoekster wel in staat was f 200,- aan de griffie te betalen, overeenkomstig
hetgeen een natuurlijk persoon zou moeten betalen volgens artikel 8:41 Awb,
dient hiermee volstaan te worden'.321

De hoogte van de griffierechten in relatie tot de toegang tot de rechter
is hierna ook nog aan de orde gekomen. De rechtspraak is op dit punt nog niet
uitgekristalisseerd.322 Met name in Wet-Mulder-zaken wordt deze problematiek
herhaaldelijk aan de orde gesteld.323 In § 5.5.4.1 zal hierop uitgebreid worden
ingegaan. Vooralsnog lijkt in de rechtspraak met betrekking tot natuurlijke
personen een grens van f 150,- te worden gehanteerd. Dit betekent dat van
de betrokkene in beginsel een bedrag van f 150,- mag worden verlangd. Met
name bij cumulatie van griffierechten is het niet denkbeeldig dat het bedrag
dat aan griffierechten moet worden betaald fors kan oplopen. Naar aanleiding
van de bevindingen naar de werking van het bestuursprocesrecht in hoofdstuk
8 Awb wordt door de schrijvers voorgesteld de regeling omtrent het griffierecht
aan te passen.324 Een drietal aanbevelingen wordt gedaan. In de eerste plaats
het terugbrengen van het griffierecht naar maximaal f 100,-. In de tweede plaats
moet de rechter kunnen beoordelen of in het concrete geval sprake is van een
onredelijke cumulatie van griffierechten. Tot slot moet de rechter de moge-
lijkheid krijgen in bijzondere gevallen het betalen van griffierechten te matigen
als de hoogte van het griffierecht de beroepsgerechtigde de toegang tot de
rechter belemmert. 325

Tot zover de behandeling van de griffierechten in het bestuursprocesrecht.
In hoofdstuk 6 zal hierop worden teruggekomen. Daar zal in het kader van
het opwerpen van drempels in de strafrechtelijke procedure het heffen van
griffierechten aan de orde komen.

321 Pres. Rb Assen 21 maart 1994, Rawb 1994, 16 m.n. tB.

322 Zie bijvoorbeeld HR 17 juni  1992, BNB  1992, 277; Rb Assen 8 november 1995, JB  1995,
321 mn. Simon en in Wet Mulder-zaken HR 28 juni 1994, NJ 1994, 657; HR 31 januari
1995, VR 1995, 38 en NJ 1995, 598 m.n. C en HR 14 november 1995, VR 1996, 185.

323     Daarbij gaat het niet om de financiele drempel van het heffen van griffierechten, maar om
het stellen van zekerheid. Zie ook § 5.5 en hoofdstuk 6.

324 Zie Ervanngen met deAwb: Hetbestuursprocesrecht, J.B.J.M. ten Berge e.a., W.E.J. Tjeenk
Willink 1996, p. 38-41.

325 Zie Ervaringen metdeAwb, Het bestuursprocesrecht, J.B.J.M. ten Berge e.a., W.E.J. Tjeenk
Willink 1996, p. 40-41. Zie ook § 5.5 4.1.
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2.5.7 Het bezwaar of beroep is slechts niet-ontvankelijk

na een ingebrekestelling

Een karakteristiek procesrechtelijk aspect van het bestuursrecht is dat een
ingediend bezwaar- of beroepschrift dat niet aan de door de wet gestelde
formele vereisten voldoet, niet eerder niet-ontvankelijk kan worden verklaard
dan nadat de indiener in gebreke is gesteld. Anders gezegd, voordat het verzuim
de indiener wordt aangerekend krijgt hij nog de gelegenheid het verzuim te

326herstellen. In de Awb is deze regel onder meer neergelegd in art. 6:6 Awb.
Het verschaffen van de gelegenheid verzuimen te herstellen roept een aantal
vragen op zoals: welke verzuimen kunnen worden hersteld, op welke wijze
moet de indiener op het verzuim worden gewezen, hoe moet de gestelde termijn
worden beoordeeld en wanneer volgt een niet-ontvankelijkverklaring?

Bij herstelbare vormverzuimen kan worden gedacht aan de vereisten
die door art. 6:5 Awb aan een bezwaar- of beroepschrift zijn gesteld, zoals
de ondertekening, het overleggen vanhet besluit waartegen bezwaar ofberoep
is ingesteld of het zorg dragen voor een Nederlandse vertaling van het bezwaar-
of beroepschrift. Het ontbreken van de motivering aan het bezwaar- of beroep-
schrift en het mogelijke herstel van dit verzuim zullen in hoofdstuk 4 aan de
orde komen. Behalve de in art 6:5 Awb genoemde vereisten kan ook het
ontbreken van andere bij de wet gestelde vereisten worden hersteld. Hierbij
kan worden gedacht aan het overleggen van een schriftelijke machtiging. De
herstelregeling van art. 6:6 Awb is echter niet van toepassing op verzuimen
met betrekking tot het betalen van griffierechten en de termijn waarbinnen
het bezwaar- of beroepschrift moet worden ingediend. Voor deze verzuimen
is in een speciale regeling voorzien. Art. 8:41, tweede lid Awb bevat een
regeling voor het niet tijdig betalen van de griffierechten en art. 6:11 Awb
geeft een regeling voor de termijnoverschrijding.

Kleven tan of meerdere van de hierboven genoemde vormverzuimen
aan een bezwaar- of beroepschrift, dan moet de indiener op grond van art.
6:6 Awb op dit verzuim worden gewezen alvorens het bezwaar- of beroep-
schrift niet-ontvankelijk kan worden verklaard. In het algemeen zal de instantie

die op het bezwaar of beroep moet beslissen de indiener hierop wijzen. Het
beslissende orgaan is hiertoe overigens niet verplicht.327 Deze instantie mag
ook genoegen nemen met een onvolledig bezwaar- of beroepschrift.

Wordt de indiener op een verzuim gewezen, dan moet dit op duidelijke
wijze plaatsvinden. Het moet voor de indiener helder zijn dat indien het

326     Art. 6:6 Awb harmoniseert een belangrijk aspect van de procedure, aldus de memorie van
toelichting. PG Awb, deel I. p. 288.

327    Zie PG Awb I, p. 289.
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verzuim niet wordt hersteld, het beroep niet-ontvankelijk kan worden verklaard.
Uit de rechtspraak voor de inwerkingtreding van de Awb volgt dat een brief
waarbij de indiener wordt uitgenodigd voor een hoorzitting en hem wordt

gevraagd zijn standpunt zo mogelijk schriftelijkte overleggen, geen voldoende
duidelijke ingebrekestelling is. Een telefonische ingebrekestelling moet ook
onvoldoende worden geacht.

328

De indiener dient derhalve uitdrukkelijk te worden gewezen op het aan
het bezwaar- of beroepschrift klevende verzuim en op de eventuele gevolgen
van het niet-herstellen hiervan. Krachtens art. 6:6 Awb dient de indiener een
termijn te worden gesteld waarbinnen hij het verzuim kan herstellen. Deze

termijn moet aan de indiener worden gemeld. Verzuimt de beslissende instantie
aan te geven binnen welke termijn het gebrek moet zijn hersteld, dan zal het
bezwaar of beroep vermoedelijk niet niet-ontvankelijk kunnen worden ver-
klaard. 329

De hersteltermijn dient een redelijke te zijn, zo blijkt uit de parlementaire
geschiedenis:30 De term redelijke termijn is echter niet nader ingevuld.331

Afhankelijk van onder andere de aard van het verzuim moet worden beoordeeld
wat onder een redelijke termijn moet worden verstaan. Noodzakelijk is dat
de indiener een reele mogelijkheid krijgt het verzuim te herstellen. Bovendien
moet rekening worden gehouden met andere relevante belangen en moet de
procedure door de termijnstelling niet nodeloos worden vertraagd. Door de

Afdeling bestuursrechtspraak is nogmaals benadrukt dat het beslissende orgaan
de bevoegdheid heeft een redelijke termijn tot herstel van het verzuim te stellen.

Op het verweer dat de hersteltermijn geen dertig dagen maar zes weken had

moeten zijn werd overwogen: 'Indien de wetgever (...) het nodig had geoor-
deeld om een termijn van 6 weken voor het indienen van de gronden van het
beroep aan te houden, had hij zeker niet nagelaten dit expliciet in een
voorschrift tot uitdrukking te doen brengen. Kennelijk heeft de wetgever

gemeend dat het (...) de voorkeur geniet dat deze bevoegdheid aan de
rechtsprekende organen zelf wordt overgelaten om, eventueel anticiperend
op bijzondere omstandigheden, een redelijke termijn vast te doen stellen voor
de indiening van de gronden van het beroep'.332 Indien het verzuim niet is
hersteld binnen de gestelde termijn, kan een niet-ontvankelijkheid van het
bezwaar of beroep worden uitgesproken. Op een tijdig verzoek tot verlenging

328 CRvB 27 februari 1980, RSV 1980,163.

329     Voor de inwerkingtreding van de Awb werd in deze zin beslist. Zie bijvoorbeeld KB 19
november 1987. AB 1988, 502.

330    PG Awb, deel I, p. 288 en 289.
331 De reden hiervoor is dat het niets zou toevoegen. Zie PG Awb, deel I, p. 288 en 289.

332    ABRvS 8 juni 1995, AB 1995, 517 m.n. FM.
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van de hersteltermijn kan positief worden gereageerd.333 Bovendien zou het
niet herstellen van het verzuim binnen de gestelde termijn niet fataal behoeven
zijn indien wordt aangenomen dat termijnoverschrijding verontschuldigbaar
kan zijn. De Afdeling rechtspraak overwoog daaromtrent in een geval dat
speelde voor de Awb: 'Voor de opvatting dat overschrijding van de eenmaal
gestelde termijn onder alle omstandigheden zou dwingen tot niet-ontvankelijk-
verklaring van appellant in zijn bezwaarschrift, heeft de Afdeling evenwel
in het recht geen steun kunnen vinden. (...) Dit betekent dat aan de hand van
de omstandigheden van het geval en na afweging van de betrokken belangen
moet worden bezien of aan de termijnstelling in het specifieke geval onverkort
moet worden vastgehouden'.334 De omstandigheden en belangen die  in deze
zaak een rol speelden waren dat de termijnoverschrijding geen nadeel voor
de verweerders had opgeleverd, de reden van de termijnoverschrijding niet
aan de appellant was te wijten en dat er slechts sprake was van een geringe
termijnoverschrijding.

Art. 6:6 Awb legt aan het beslissende orgaan de plicht op, alvorens een
bezwaar- of beroepschrift niet-ontvankelijk te verklaren, de indiener de
gelegenheid te geven het verzuim dat aan het bezwaar- of beroepschrift kleeft,
te herstellen. Art. 6:6 Awb geeft derhalve een voorwaardelijke bevoegdheid
tot het niet-ontvankelijkverklaren. Het beslissende orgaan is echter niet
verplicht een niet-ontvankelijkheid uit te spreken, ook niet wanneer de indiener
binnen de gestelde termijn het verzuim niet heeft hersteld.335

Uit rechtspraak voor de Awb bleek ook al dat het niet herstellen van een
verzuim na ingebrekestelling niet in alle gevallen kon leiden tot een niet-
ontvankelijkverklaring. Reeds in 1952 besliste de Hoge Raad in een belasting-
zaak dat het niet overleggen van een afschrift van het bestreden besluit na een
ingebrekestelling, niet tot een niet-ontvankelijkheid van het beroep mocht
leiden, nu het bestuursorgaan het afschrift had overgelegd.336 Een niet-          '
ontvankelijkheid ten gevolge van onvoldoende motivering ligt blijkens een
uitspraak van de Afdeling rechtspraak ook niet altijd voor de hand. De Afdeling
oordeelde dat uit de inhoud van de correspondentie tussen partijen 'moet              1
worden afgeleid dat verweerders nog voordat appellant zijn bezwaarschrift
van 13 juni 1979 had ingediend, ten volle van de inhoud van zijn bezwaren

333 Een verzoek is tijdig wanneer het voor het verstrijken van de gestelde termijn is ingediend.
Zie Commentaar op Awb, aant. 7 op art. 6:6 Awb (H.A. Oldenziel), onder redactie van                       
J.B.J.M. ten Berge e.a., VUGA Den Haag. Zie voor de Awb Vz ARRvS 7 maart 1977, AB
1977, 175; Wnd Vz ARRvS 2 februari 1981, tB/S H, 92 m.n. tB/S en CRvB 30 november
1989, AB 1990,492 m.n. JR.

334       ARRvS 3 september  1986, tB/S  1986,152  mn.  BdW.
335     Dit in tegenstelling tot art. 8:41 Awb.
336       Zie HR 12 maart  1952, AB  1953, p. 41  m n. SD. Zie ook ARRvS 13 maart  1989, AB  1989,

329.
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,337

op de hoogte waren. Meende de verweerder evenwel dat het bezwaarschrift
onvoldoende was gemotiveerd, dan had het volgens de Afdeling rechtspraak
op de weg van de verweerder gelegen de appellant een termijn te stellen het
verzuim te herstellen.

De mogelijkheid verzuimen bij het indienen van een bezwaar- of
beroepschrift te herstellen is karakteristiek voor het bestuursprocesrecht. In
het strafrecht wordt de verdachte deze gelegenheid niet geboden. Een dergelijke
regeling zou mijns inziens overwogen moeten worden voor het strafrecht. Bij
het aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte worden mogelijke
verzuimen door pragmatische rechtspraak voorkomen. Bijvoorbeeld vragen
omtrent de omvang van het beroep ingeval van een ten dele onjuist aangewend
beroep, worden ondervangen door ruimhartige conversie op grond van de
kennelijke bedoeling van de verdachte. In het volgende hoofdstuk komt het
instellen van een rechtsmiddel door een vertegenwoordiger aan de orde. Bij
deze wijze van aanwenden kan het niet voldoen aan vormvereisten leiden tot
een niet-ontvankelijkverklaring van het ingestelde beroep. Met name voor
deze gevallen zou de mogelijkheid verzuimen te herstellen moeten worden
geboden. Voor het aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte zou
het herstellen van verzuimen kunnen leiden tot een nadere bepaling van de

omvang van het beroep door de verdachte zelf in plaats van te converteren
op grond van de kennelijke bedoeling van de verdachte. In § 2.6 zal uiteen
worden gezet op welke wijze in het strafrecht verzuimen zouden kunnen
worden hersteld. In de volgende hoofdstukken zal dit nader worden uitgewerkt.

2.6 Conclusie

Aan de huidige regeling van het aanwenden van een rechtsmiddel ligt een
drietal belangen ten grondslag. Allereerst het belang van de authenticiteit.
Degene aan wie een rechtsmiddel is toegekend beslist of hij hiervan gebruik
wil maken. Wenst hij dit middel te benutten dan dient hij zijn beslissing
kenbaar te maken. Hierop ziet het tweede belang, de wilsverklaring. Tot slot
kunnen aan deze verklaring slechts wettelijke gevolgen worden verbonden,
indien de wil kenbaar wordt gemaakt ten overstaan van de bevoegde instantie,
de autoriteit. Deze belangen gelden zowel voor het aanwenden van een
rechtsmiddel door de verdachte als door het openbaar ministerie.

De wet schrijft voor dat een rechtsmiddel kan worden aangewend door
het afleggen van een mondelinge verklaring op de griffie van het gerecht door
of bij hetwelk de beslissing is gegeven. De wettelijke regeling is in de loop

337    ARRvS 20 januari 1981, tB/S II, 91 m.n. tB/S.
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der tijd nauwelijks gewijzigd. Door de rechtspraak, met name sinds het einde
van de jaren '70, is de regeling enigszins bij de tijd gebracht. Hierbij moet
worden gedacht aan de conversie-rechtspraak, de rechtspraak met betrekking
tot de omvang van het beroep en tussenbeslissingen en de mogelijkheid voor
de verdachte per brief een rechtsmiddel aan te wenden. Deze ontwikkeling
is mijns inziens nog niet voltooid. Vandaag de dag is de fax een veelgebruikt
communicatiemiddel en wellicht wil de verdachte in de toekomst per
elektronische post (e-mail) een rechtsmiddel aanwenden. Binnen de huidige
wettelijke regeling is het aanwenden van een rechtsmiddel op deze wijze niet
mogelijk. De wet gaat er immers in beginsel vanuit dat een rechtsmiddel wordt
ingesteld door het afleggen van een mondelinge verklaring op de griffie. Dit
uitgangspunt geldt ook bij het per brief aanwenden van een rechtsmiddel door
de verdachte. Deze brief moet worden beschouwd als een bijzondere schriftelij-
ke volmacht gericht aan de griffier. De griffier dient, strikt genomen, aan deze
volmacht gevolg te geven door mondeling te verklaren een rechtsmiddel
namens de verdachte aan te wenden. Het lijkt mijns inziens gewenst de huidige
regeling te 'moderniseren'.

Bij een moderne wijze van het aanwenden van een rechtsmiddel past
naar mijn mening een 'zelfstandige' schriftelijke wijze van instellen van een
rechtsmiddel. De huidige constructie dat een brief van de verdachte als
bijzondere schriftelijke volmacht moet worden aangemerkt kan naar mijn
mening worden verlaten. De wilsverklaring zou niet slechts mondeling, maar
ook schriftelijk kenbaar kunnen worden gemaakt.

338

Bij deze wijze van aanwenden moeten mijns inziens de drie belangen
van authenticiteit, wilsverklaring en autoriteit in acht worden genomen. Voor
het schriftelijk aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte betekent
dit dat de belangen van wilsverklaring en autoriteit nader moeten worden
ingevuld. Hiervoor kan aansluiting worden gezocht bij de vereisten die in het
bestuursrecht aan een bezwaar- of beroepschrift worden gesteld.

Het op zelfstandige wijze schriftelijk aanwenden van een rechtsmiddel
zou dan als volgt vorm kunnen krijgen. De verdachte kan met behulp van een
schriftelijke verklaring een rechtsmiddel aanwenden. Uit deze verklaring moet
verdachte's wil blijken, namelijk dat hij een rechtsmiddel wil aanwenden.
Aan het belang van de authenticiteit kan worden voldaan door te eisen dat
de verklaring wordt ondertekend. Dit vereiste wordt ook gesteld aan een
bezwaar- of beroepschrift:39 Teneinde de authenticiteit te kunnen garanderen
zou aan dit vereiste in beginsel streng de hand moeten worden gehouden. Met

338     In § 6.2.3 wordt voorgesteld dat dit niet slechts voor de verdachte geldt. maar ook voor zijn
raadsman, een door hem bij bijzondere schriftelijke volmacht gemachtigde derde of het
openbaar ministerie.

339     Zie § 2.5.2 onder a.
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betrekking tot de anonieme verdachte in het strafrecht zijn echter problemen
denkbaar. Een anonieme verdachte zal vermoedelijk niet een schriftelijke
verklaring ondertekenen, omdat de verdachte op die wijze zijn identiteit bekend
zou kunnen maken. Mijns inziens moet ook een anonieme verdachte schriftelijk
een rechtsmiddel kunnen aanwenden. Het is voldoende indien uit de afgelegde
verklaring genoegzaam blijkt dat degene aan wie de wet een rechtsmiddel heeft
toegekend, dit rechtsmiddel aanwendt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen blijken
uit het vermelden van het nummer waaronder de anonieme verdachte is
gedagvaard. De bestaande rechtspraak met betrekking tot de anonieme ver-
dachte blijft evenwel gehandhaafd. Dit betekent dat de rechter ter terechtzitting
moet vaststellen dat de anonieme verdachte die is veroordeeld, een rechts-
middel heeft aangewend.

340

Aan het tweede belang, de wilsverklaring wordt voldaan indien uit de
schriftelijke verklaring volgt dat de verdachte een rechtsmiddel wil aanwenden.
Gelet op de voor de verdachte reeds bestaande praktijk per brief een
rechtsmiddel aan te wenden, behoeft dit vereiste op weinig problemen te
stuiten. De huidige rechtspraak met betrekking tot de uitleg van de afgelegde
verklaring kan mijns inziens gehandhaafd blijven. De verdachte behoeft dus
niet het juiste rechtsmiddel te noemen. Wordt abusievelijk het verkeerde
rechtsmiddel aangewend, dan zal de rechter het verkeerd ingestelde rechts-
middel dienen te converteren. De verdachte zal tevens moeten aangeven
waartegen hij een rechtsmiddel instelt. Hierbij gaat het om de omvang van
het beroep. Dit speelt een rol bij de tussenbeslissingen en bij een veroordeling
ter zake van gevoegde zaken.

Met betrekking tot de tussenbeslissingen kan de verdachte aangeven dat
hij daartegen tevens een rechtsmiddel wil aanwenden. De schriftelijke verkla-
ring is naar mijn mening niet de enige plaats waar de verdachte zijn bedoeling
kenbaar kan maken. Blijkt uit andere omstandigheden dat de verdachte ook
tegen een tussenbeslissing een rechtsmiddel heeft willen aanwenden, dan omvat
het beroep ook deze tussenbeslissing.

Wenst de verdachte een rechtsmiddel aan te wenden tegen een aantal
gevoegde zaken, dan dient hij aan te geven tegen welke beslissingen hij een
rechtsmiddel wil aanwenden. Deze kwestie komt met name aan de orde in
een vonnis waartegen verschillende rechtsmiddelen openstaan.341 Verzuimt
de verdachte in zo'n geval de omvang van het beroep aan te geven, dan kan
hem de gelegenheid worden geboden zich alsnog over de omvang van het
beroep uit te laten.

340    Zie § 2.3. Bijvoorbeeld door de foto op de dagvaarding te vergelijken met de verschenen
verdachte. Met betrekking tot cassatieberoep zou dit problemen kunnen opleveren, omdat
in deze procedure in beginsel geen plaats is voor de verdachte.

341 Zie § 2.2.4.4.
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Indien bovenstaande vereisten zijn vervuld, is naar mijn mening aan het
belang van de wilsverklaring voldaan. In het bestuursrecht worden aan het
bezwaar- ofberoepschrift nog een aantal andere eisen gesteld: zoals het vermel-
den van de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en de gronden
van het bezwaar en beroep. Op dit laatste punt zal in hoofdstuk 4 worden inge-
gaan. Het vermelden van de datum en de personalia is mijns inziens niet nodig.
Zoals hiervoor reeds is aangegeven moet ook een anonieme verdachte
schriftelijk een rechtsmiddel kunnen aanwenden. Voor het schriftelijk aanwen-
den van een rechtsmiddel zou wat mij betreft de ontvangst beslissend moeten

zijn. Het verplicht stellen van een dagtekening zou in dat geval weinig
toevoegen en behoeft daarom ook niet te worden vermeld.

Aan het derde belang, de autoriteit is voldaan indien de verklaring op
de griffie wordt ontvangen. Slechts nadat de griffier van de schriftelijke
verklaring heeft kunnen kennisnemen, kunnen aan deze verklaring de wettelijke
gevolgen worden verbonden. Voor de vraag of een schriftelijke verklaring
tijdig is ontvangen kan mijns inziens worden aangesloten bij de bestaande

rechtspraak omtrent de ontvangst van een brief van de verdachte, die door
de griffie moet worden aangemerkt als een bijzondere schriftelijke volmacht.

342

Als dag van ontvangst geldt de datum van binnenkomst bij de aangeschreven
instantie. Het risico van te late bezorging ligt derhalve in beginsel bij de
verdachte. Dit kan anders zijn indien de verdachte per aangetekende post een
verklaring naar de griffie heeft gezonden.

De plaats waar het rechtsmiddel moet worden aangewend blijft de griffie
van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gegeven. Met het oog op de
administratieve handelingen die moeten worden verricht, is deze griffie de
enige plaats waar een rechtsmiddel kan worden aangewend.343 Het is echter

niet uitgesloten dat de verdachte zijn verklaring aan een verkeerde instantie
richt. Zendt hij de verklaring aan een justitiele overheidsinstantie, dan zal deze
instantie de verklaring meesttijds doorzenden naar de bevoegde griffie.344 Een
eventuele termijnoverschrijding ten gevolge van de doorzending komt niet
voor rekening van de verdachte. De datum van binnenkomst bij de onbevoegde
instantie moet mijns inziens beslissend zijn voor de vraag of de verdachte tijdig
beroep heeft ingesteld. Om dit te kunnen bepalen moet de aangeschreven maar
onbevoegde instantie de datum van ontvangst op het geschrift vermelden.
Wordt het geschrift aan een niet-justitiale overheidsinstantie gezonden, dan

342 Zie § 2.2.3.

343 Zie bijvoorbeeld § 2.2.5.3.
344    Zie § 2.2.5.4. De aangeschreven instantie kan de verklaring van de verdachte ook opvatten

als een aan haargerichte bijzondere schriftelijke volmacht en vervolgens namens de verdachte
een rechtsmiddel aanwenden. In de praktijk zal dit nauwelijks voorkomen omdat het

praktischer is de verklaring van de verdachte door te zenden.
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zal de verdachte afhankelijk zijn van de bereidwilligheid van de aangeschreven
instantie.345

Wanneer een zelfstandige schriftelijke wijze van aanwenden van een
rechtsmiddel wordt aangenomen, zal dit gevolgen hebben voor de handelingen
die ter griffie moeten worden verricht. De belangrijkste handelingen die de
griffier naar aanleiding van het mondeling aanwenden van een rechtsmiddel
verricht, zijn het opmaken van de akte rechtsmiddelen en het aantekenen in
een register dat een rechtsmiddel is ingesteld. Bij het schriftelijk aanwenden
van een rechtsmiddel is het niet noodzakelijk dat de griffier een akte opmaakt.
Het is voldoende wanneer de griffier de datum van ontvangst op het geschrift
aantekent en het geschrift bij de processtukken voegt. De aantekening in een
register blijft mijns inziens noodzakelijk. Op deze wijze kan op de griffie
worden nagegaan of een rechtsmiddel is aangewend.

Bovendien zou de griffier naar mijn mening, evenals in het bestuursrecht,
de verdachte een ontvangstbevestiging moeten sturen. Bij het schriftelijk
aanwenden van een rechtsmiddel is geen persoonlijk contact tussen de
verdachte en de griffier. De verdachte weet derhalve niet of zijn verklaring
is aangekomen. Een ontvangstbevestiging zou hier uitkomst bieden. 346

De vraag kan rijzen of naast een zelfstandige schriftelijke wijze waarop
een rechtsmiddel kan worden aangewend, de huidige wettelijke wijze van het
aanwenden van een rechtsmiddel, waar persoonlijk verschijning is vereist,
moet worden gehandhaafd. Naar mijn mening moet het mondeling instellen
van een rechtsmiddel als mogelijkheid blijven bestaan. Deze wijze van
aanwenden kan voor de verdachte praktisch zijn. Bijvoorbeeld wanneer de
verdachte bij de uitspraak aanwezig is geweest. De verdachte kan dan direct
na de uitspraak, veelal in hetzelfde gebouw, een rechtsmiddel instellen. 347

Het zou voor de verdachte omslachtig zijn wanneer hij eerst een brief zou
moeten schrijven om een rechtsmiddel te kunnen aanwenden. Het mondeling
aanwenden van een rechtsmiddel is in sommige gevallen de meest efficiente
wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend.

In de wettelijke regeling omtrent het aanwenden van een rechtsmiddel zou
een voorziening kunnen worden getroffen voor herstel van verzuimen die aan
de handeling van het aanwenden kleven. In het bestuursrecht bestaat deze
mogelijkheid reeds.348 Een dergelijke herstelregeling kent in feite twee
varianten. Beiden komen in de Awb voor. De eerste variant kan worden gee-

345 Zie § 2.2.5.4.

346    Zie § 2.5.5. Op de betekening hiervan zal in hoofdstuk 6 worden ingegaan.
347 De verdachte schijnt tegenwoordig in veel gevallen bij de centrale balie van het gebouw

een rechtsmiddel te kunnen aanwenden. Hij hoeft dus niet op zoek naar de griffie.
348   Zie § 2.5.7.
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peerd als een facultatieve ingebrekestelling.349 De mogelijkheid verzuimen
te herstellen moet worden geboden alvorens een niet-ontvankelijkheid kan
worden uitgesproken. Het beslissende orgaan is overigens niet verplicht de
indiener in gebreke te stellen bij constatering van een verzuim. Het beslissende

orgaan mag een bezwaar- of beroepschrift waaraan gebreken kleven ook in
behandeling nemen. De verplichte variant is beschreven in art. 8:41 Awb. Daar
wordt bepaald dat de indiener die het verschuldigde griffierecht niet heeft
betaald, door de griffier op dit verzuim moet worden gewezen. De indiener
krijgt een termijn van vier weken om het griffierecht alsnog te betalen. Is het
griffierecht niet tijdig betaald, dan moet het beroep niet-ontvankelijk worden
verklaard.

In het strafrecht zou het herstellen van verzuimen mijns inziens over-
wogen moeten worden. De wijze waarop dat in het bestuursrecht plaatsvindt,
namelijk door een ingebrekestelling, lijkt mij een praktische wijze. De aard
van een strafrechtelijke ingebrekestelling, facultatief dan wel verplicht, zou
mijns inziens afhankelijk moeten worden gesteld van de aard van het
verzuim:50 Wordt het gebrek dat aan de aanwending kleeft, bedreigd met een

niet-ontvankelijkverklaring van het beroep, dan dient de verdachte of diens
vertegenwoordiger verplicht in gebreke te worden gesteld en een termijn te
krijgen waarbinnen het verzuim kan worden hersteld. Tevens dient in de
ingebrekestelling te worden vermeld dat, indien de betrokkene het verzuim
niet herstelt, dit tot gevolg heeft dat het beroep niet-ontvankelijk zal worden
verklaard. Wordt het gebrek niet verholpen, dan moet de rechter het beroep
niet-ontvankelijk verklaren. Betreft het echter een verzuim dat niet leidt tot
een niet-ontvankelijkverklaring, dan kan de verdachte of zijn vertegen-
woordiger in de gelegenheid worden gesteld het verzuim te verhelpen. Hier
is dus een facultatieve ingebrekestelling op zijn plaats.35' Wordt een inge-
brekestelling overbodig geacht, dan kan het beroep aanstonds worden behan-
deld. In hoofdstuk 6 zal op de betekening van de ingebrekestelling worden

ingegaan.

349 Zie bijvoorbeeld art. 6:6 Awb.
350 De gevolgen van een facultatieve ingebrekestelling in het strafrecht zou niet een niet-

ontvankelijkverklaring zijn, maar moet zijn toegespitst op de aard van het verzuim. Bijvoor-
beeld het beroep beperkt opvatten indien niet wordt voldaan aan het verzoek de omvang
van het beroep te bepalen.

351 Anders dan in het bestuursrecht kan in het voorstel van een facultatieve ingebrekestelling

waaraan niet wordt voldaan, niet leiden tot een niet-ontvanketijkverklaring van het ingestelde
beroep.
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In het strafrecht zou mijns inziens de ingebrekestelling in beginsel moeten
worden verzorgd door de griffier.352 Voor de verplichte ingebrekestelling lijkt
me dit zeker raadzaam. De griffier kan op de griffie beoordelen of voor het
aanwenden van een rechtsmiddel aan alle formaliteiten is voldaan. Ontbreekt
een vereiste dan kan hij de verdachte in gebreke stellen, een termijn gunnen
en na afloop van die termijn de stukken zenden naar de griffie van de beroeps-
instantie. Deze handelwijze kan onnodige vertraging in de procedure voor-
komen.

Bij de facultatieve ingebrekestelling zou zich de situatie kunnen voordoen
dat de griffier herstel van verzuimen noodzakelijk acht, terwijl de rechter dat
niet nodig had gevonden. In dit geval zal de afhandeling van het beroep enige
weken vertraging kunnen oplopen. Deze vertraging is mijns inziens nauwelijks
noemenswaardig te noemen. Stelt de griffier daarentegen de verdachte niet
in gebreke terwijl de rechter dit wel noodzakelijk acht, dan zal de verdachte
alsnog in de gelegenheid moeten worden gesteld het verzuim te herstellen.
Hiervoor zal niet altijd een schriftelijke ingebrekestelling nodig zijn. Indien
de verdachte ter terechtzitting is verschenen kan ook daar het verzuim worden
hersteld. Is een ingebrekestelling noodzakelijk, dan zal de behandeling van
het beroep waarschijnlijk een korte vertraging oplopen. Een mogelijke winst
door efficiente afdoening zal dan verloren gaan. Dit nadeel weegt mijns inziens
niet op tegen de voordelen van de voorgestelde regeling. Met betrekking tot
de verplichte ingebrekestelling zullen onnodige niet-ontvankelijkverklaringen
kunnen worden voorkomen. Bij de facultatieve ingebrekestelling geldt dat
in veel gevallen onduidelijkheden omtrent bijvoorbeeld de omvang van het
beroep voor de zitting kunnen worden opgelost, zodat de rechter de zaak
gerichter kan bestuderen. Bovendien zal op deze wijze recht worden gedaan
aan de bedoeling van de verdachte.

Voor mogelijke verzuimen bij het aanwenden van een rechtsmiddel door
de verdachte zal in veel gevallen sprake zijn van een facultatieve ingebrekestel-
ling. Dit volgt uit de weinig formalistische rechtspraak met betrekking tot de
gestelde vormvereisten voor het aanwenden van een rechtsmiddel.

Het is denkbaar dat de verdachte niet slechts per post een rechtsmiddel zou
willen aanwenden, maar bijvoorbeeld ook per fax of per elektronische post
(e-mail). Is het mogelijk dat de verdachte ook met behulp van deze commu-
nicatiemiddelen een rechtsmiddel aanwendt? In beginsel staat mijns inziens
hieraan niets in de weg, indien aan de drie belangen van authenticiteit, wils-

352     Hierbij denk ik aan de griffie waar het rechtsmiddel moet worden aangewend. Overwogen
zou kunnen worden dat de griffie van de beroepsinstantie in gebreke stek. Dit lijkt mij minder
praktisch. De griffie waar het rechtsmiddel wordt aangewend, heeft het dossier onder zich
en zal sneller kunnen beoordelen of aan een vereiste niet is voldaan.
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verklaring en autoriteit kan worden voldaan. Voor het per fax of per e-mail
aanwenden van een rechtsmiddel zal gelden dat de verdachte een verklaring
zendt naar de griffie, waaruit blijkt dat hij een rechtsmiddel wil aanwenden.
Bovendien zal moeten blijken dat het bericht van de verdachte afkomstig is.
Bij de fax kan worden gedacht aan ondertekening van de te faxen verklaring. 353

Het e-mail bericht zou kunnen worden ondertekend door een digitale hand-
tekening. In 6.2.3 zal op deze mogelijkheid uitgebreid worden ingegaan. Op
die plaats zal een regeling worden geschetst die niet slechts geldt voor het
aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte, maar ook voor diens
vertegenwoordigers en het openbaar ministerie.

353   Zie over de ondertekening § 4.5.2 in het kader van de ondertekening van een gefaxte
schriftuur.
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Het aanwenden van een rechtsmiddel
door een vertegenwoordiger

3.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk zijn bij het aanwenden van een rechtsmiddel door de
verdachte drie belangen onderscheiden: de authenticiteit, de wilsverklaring
en de autoriteit. In art. 449 Sv zijn deze belangen ingevuld voor het aanwenden
van een rechtsmiddel door degene aan wie de wet een rechtsmiddel heeft
toegekend. De persoonlijke verschijning van diegene dient het belang van
de authenticiteit, de wil een rechtsmiddel aan te wenden moet blijken uit de
wilsverklaring en deze verklaring moet ten overstaan van een autoriteit, de
griffier worden afgelegd. Deze belangen gelden ook voor het aanwenden van
een rechtsmiddel door het openbaar ministerie en namens de verdachte. In
dit hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op de vertegenwoordiging van de
verdachte. Vervolgens zal in § 3.6 het aanwenden van een rechtsmiddel door
het openbaar ministerie aan de orde komen.

In art. 450, eerste lid Sv, waarin wordt bepaald op welke wijze een
vertegenwoordiger voor de verdachte een rechtsmiddel kan aanwenden, wordt
art. 449 Sv van overeenkomstige toepassing verklaard. Bij het aanwenden
van een rechtsmiddel door een vertegenwoordiger moeten de drie belangen
ook tot gelding worden gebracht. Legt de gemachtigde ter griffie een verklaring
af namens de verdachte een rechtsmiddel aan te wenden, dan zullen de
belangen van authenticiteit en wilsverklaring niet op voorhand blijken. Uit
niets volgt immers dat de verdachte een rechtsmiddel heeft willen aanwenden.
Voor het handelen namens de verdachte is daarom een volmacht vereist.'  In
de volmacht worden de belangen van authenticiteit en wilsverklaring
geconcretiseerd.

Een volmacht waaruit de belangen van authenticiteit en wilsverklaring
moeten blijken, zal aan een aantal vereisten moeten voldoen. De wetgever
heeft in de eerste plaats gesteld dat deze volmacht in het bijzonder moet zijn
verleend voor het aanwenden van een rechtsmiddel (§ 3.2). Dit vereiste is

1 Zie art. 450, eerste lid Sv: Het aanwenden van de rechtsmiddelen bedoeld in het voorgaande
artikel, kan ook geschieden door: a een advocaat, indien deze verklaart daartoe door degenen
die het middel aanwendt, bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd; b een bij bijzondere volmacht
schriftelijk gemachtigde.
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mijns inziens nog steeds van groot belang voor het namens de verdachte
aanwenden van een rechtsmiddel. Zowel een derde gemachtigde als een
gemachtigde advocaat kunnen namens de verdachte optreden. Voor deze
vertegenwoordigers gelden niet dezelfde eisen. In de paragrafen 3.3. en 3.4
zal hierop worden ingegaan. Daarbij zal eerst de vertegenwoordiging door
een derde gemachtigde aan de orde komen.

De vertegenwoordiging door een professionele juridische hulpverlener
zal daarna eerst in een historisch perspectief worden geplaatst (§ 3.4.2 en
3.4.3). Aan de hand hiervan zal blijken dat een ruimhartige vertegenwoor-
digingsbevoegdheid door een juridische deskundige niet altijd vanzelfsprekend
is geweest. Aanvankelijk werd het optreden van een 'raadsman' namens de
verdachte formalistisch benaderd. Tevens werd in de tweede helft van de vorige
eeuw een discussie gevoerd tussen De Bosch Kemper en De Pinto, waarin
zij een tegengesteld standpunt innamen ten aanzien van de vertegen-
woordigingsbevoegdheid van de 'raadsman'. Deze discussie is mijns inziens
terug te voeren tot de vraag of de 'raadsman'  bij een algemene of bijzondere
volmacht moest zijn gemachtigd. Het antwoord op deze vraag is bepalend
voor de wijze waarop de verdachte kan worden vertegenwoordigd. Wanneer
een vergelijking wordt gemaakt tussen het strafrecht en het bestuursrecht zal
deze vraag wederom aan de orde komen.

Bij de bezuinigingswetten van 1935 is het formalistisch gernterpreteerde
begrip 'raadsman' vervangen door het ruimere begrip 'advocaat'. Sindsdien
heeft het aanwenden van een rechtsmiddel door een advocaat een grote
ontwikkeling doorgemaakt. Hierbij kan worden gedacht aan de constructie
van de confraternele hulp en de betwisting van de verklaring van de advocaat
(§ 3.4.4 en 3.4.5).

Nadat het aanwenden van een rechtsmiddel namens de verdachte door
een derde en door de advocaat is besproken, zal worden ingegaan op de
deformaliseringen die sinds het einde van de jaren '70 hebben geleid tot het
schriftelijk aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte (§ 3.5). Het
op schriftelijke wijze aanwenden van een rechtsmiddel is in hoofdstuk 2 reeds
aan de orde gekomen. In dit hoofdstuk zal hierop nogmaals worden ingegaan.
De constructie waarop het schriftelijk aanwenden door de verdachte is
gebaseerd staat namelijk aan het schriftelijk aanwenden door een gemachtigde
in de weg. Zowel de advocaat als een derde gemachtigde dienen vandaag de
dag nog ter griffie een mondelinge verklaring af te leggen. Deze handelwijze
is onnodig omslachtig en tijdrovend. In § 3.5 zal naar mogelijke oplossingen
worden gezocht.

De figuur van het aanwenden van een rechtsmiddel door een vertegen-
woordiger is ook zichtbaar bij het openbaar ministerie. Het openbaar ministerie
kan slechts optreden met behulp van een vertegenwoordiger. Deze vertegen-
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woordiging is echter niet gebaseerd op een volmachtverlening, maar volgt
uit een hierarchische structuur. Er is sprake van een wettelijke vertegen-
woordiging. In § 3.6 zal het instellen van een rechtsmiddel door het openbaar
ministerie aan de orde komen. Daar zal worden ingegaan op de vraag wie
beslist of het openbaar ministerie een rechtsmiddel aanwendt en welke
personen bevoegd zijn een verklaring op de griffie af te leggen.

Nadat de tussenbalans voor het strafrecht in § 3.7 is opgemaakt, zal de
vertegenwoordiging bij volmacht in de Awb worden behandeld (§ 3.8). Een
opvallend verschil met het strafrecht is de algemene volmacht op grond
waarvan een gemachtigde namens de belanghebbende bezwaar kan maken
of beroep kan instellen. Deze algemene volmacht is bepalend voor de wijze
waarop namens de belanghebbende wordt opgetreden en welke gevolgen
daaraan worden verbonden. In deze paragraaf zal tevens worden ingegaan
op de vertegenwoordiging van een bestuursorgaan bij het maken van bezwaar
of het instellen van beroep (§ 3.8.4).

Tot slot zal de vertegenwoordigingsregeling in het strafrecht worden
vergeleken met de regeling in het bestuursrecht (§ 3.9). Zoals reeds is
aangegeven is in het strafrecht gekozen voor een bijzondere volmacht en kan
in het bestuursrecht worden gehandeld op grond van een algemene volmacht.
Deze wezenlijk andere keuze heeft gevolgen voorde wijze waarop de verdachte
of belanghebbende worden vertegenwoordigd. Door dit wezenlijke verschil
is een vergelijking tussen het strafrecht en bestuursrecht van weinig belang.
Een interessantere vraag die mijns inziens kan worden gesteld is of vertegen-
woordiging bij het strafrechtelijk aanwenden van een rechtsmiddel op een
algemene volmacht kan worden gebaseerd. Deze vraag raakt het belang van
de authenticiteit. Bij de vergelijking zal deze kwestie aan de orde worden
gesteld, waarna in § 3.10 de conclusie volgt.

3.2 Een bijzondere of bepaaldelijke volmacht

Voor het aanwenden van een rechtsmiddel namens de verdachte is een
volmacht vereist. Art. 450, eerste lid Sv schrijft voor dat deze volmacht
bijzonder of bepaaldelijk dient te zijn, dit wil zeggen dat de volmacht specifiek
moet zijn verleend voor het aanwenden van een rechtsmiddel. Het vereiste
van een bijzondere of bepaaldelijke volmacht onderscheidt zich van de
algemene vertegenwoordigingsregels in het civiele en administratieve
procesrecht.2 Het bijzondere karakter van de strafrechtelijke volmacht wordt
gesteld teneinde de belangen van wilsverklaring en authenticiteit te waarborgen.

2          Zie de artt. 2: I en 8:24 Awb en titel 3, boek 3 BW.
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Lange tijd was onduidelijk in welke mate een bijzondere volmacht moest
zijn toegesneden op het geval.3 Volgens rechtspraak van de Hoge Raad uit

de jaren '30 diende een bijzondere volmacht in de eerste plaats aan te geven
welke handeling de gemachtigde mocht verrichten: Een volmacht verleend
om cassatieberoep aan te tekenen hield niet in dat de gemachtigde een
schriftuur namens de verdachte mocht indienen en een volmacht om namens
de verdachte ter terechtzitting te verschijnen en 'verder al datgene te doen
en te verrichten wat ter dier zake noodig mocht zijn en vereischt worden zal,
evenals of hij zelf tegenwoordig zijnde doen moest', gaf de gemachtigde niet
de bevoegdheid om namens de verdachte cassatieberoep in te stellen, aldus
de Hoge Raad:

Het tweede vereiste dat in die tijd werd gesteld was dat de bijzondere
volmacht moest zijn verleend met betrekking tot een bepaalde mak In beginsel
diende de volmacht nauwkeurig te omschrijven tegen welk vonnis van welke
datum de gemachtigde een rechtsmiddel kon aanwenden:In de praktijk werd
dit vereiste met de nodige soepelheid gehanteerd. Wendde een gemachtigde
tegen het hele vonnis een rechtsmiddel aan, terwijl hij slechts was gemachtigd
tegen het eerste gevoegde feit beroep in te stellen, dan kon de rechter het
beroep als beperkt ingesteld aanmerken.7 In de laatste plaats diende een
bijzondere volmacht te vermelden aan wie de volmacht was verleend.8

De vereisten die voortvloeiden uit de gedachte dat in de volmacht
expliciet tot uitdrukking moest worden gebracht dat de verdachte een
rechtsmiddel wilde aanwenden zijn tegenwoordig nauwelijks meer van belang.
De deformaliseringstrend die sinds de jaren '70 is ingezet heeft ook zijn sporen
nagelaten bij de bijzondere schriftelijke volmacht. Tegenwoordig knoopt de
rechter aan bij de veronderstelde wil van de verdachte. Dit is op verschillende

3             Ook voor de inwerkingtreding van het huidige Wetboek van Strafvordering gold het vereiste
van een bijzondere volmacht. Zie bijvoorbeeld HR  1  oktober  1845, W.  675.

4         111 die rechtspraak kwam voornamelijk de bijzondere schriftelijke volmacht aan de orde.
Dat de bepaaldelijke volmacht van de advocaat nauwelijks ter sprake kwam volgt uit het
feit dat de advocaat die mondeling verklaart gemachtigd te zijn op zijn woord moet warden

geloofd.
5             Zie HR 16 april  1928, NJ  1928,945; HR 10 februari  1930, NJ  1930. 607. Zie bijvoorbeeld

ook Rb. Groningen 26 juli 1947, NJ 1948, 90 en Hof Amsterdam 9 maart 1965, NJ  1966,
70.

6       HR 18 december 1933, NJ 1934,352.
7          HR 20 juni 1932, NJ  1932, 1253 m.n. T. Zie ook HR 27 juni 1932, NJ 1932, 1344, waar

de Hoge Raad overwoog dat de volmachtgever de omschrijving van de uitspraak waartegen
hij hoger beroep had willen laten aanwenden nauwkeuriger had kunnen omschrijven maar
dat'geacht mag worden, dat met de vonnissen, genoemd in gezegde volmacht, wordt bedoeld
het vonnis, genoemd in de akte van hooger beroep'. Een niet-ontvankelijkverklaring van
het geheel ingestelde beroep was derhalve niet nodig.

8       HR 17 mei 1966, NJ 1966, 411 m.n. vB.
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punten zichtbaar. De beslissing dat de verdachte per brief een rechtsmiddel
kan aanwenden heeft tot gevolg gehad dat de gemachtigde niet meer met zoveel
woorden wordt genoemd. De handeling waartoe een volmacht wordt verleend
behoeft tegenwoordig ook nauwelijks meer te worden omschreven, nu een
brief van de verdachte naar aanleiding van een acceptgirokaart, met een
verzoek om informatie te verstrekken over 'de te nemen stappen', kan worden
opgevat als een bijzondere schriftelijke volmacht.9

Aan de bijzondere of bepaaldelijke volmacht lijken nauwelijks strenge
eisen te worden gesteld. Toch is het bijzondere karakter van een volmacht
naar mijn mening nog steeds van groot belang. Het verschaft de gemachtigde
immers de bevoegdheid voor een ander een rechtsmiddel aan te wenden. De
gemachtigde kan niet eerder namens de verdachte optreden dan nadat de
verdachte daartoe heeft beslist. Hoewel de belangen van authenticiteit en
wilsverklaring nauwelijks in strenge aan de volmacht gestelde eisen worden
vertaald, zijn deze belangen mijns inziens nog steeds bepalend bij het
aanwenden van een rechtsmiddel.1' Indien het vereiste van een bijzondere
volmacht ontbreekt, dient dit tot een niet-ontvankelijk beroep te leiden. Dit
is mijns inziens het geval bij een contractueel bij voorbaat verleende volmacht.

Een contracmeel bij voorbaat verleende volmacht, kwam in de jaren
'60 twee maal ter sprake in de lagere rechtspraak. In beide gevallen had een
verzekeringsmaatschappij een advocaat opdracht gegeven om namens de
verdachte een rechtsmiddel  aan te wenden: 1  In  het ene geval beriep  de
verzekeringsmaatschappij zich op de polis.12 De rechtbank meende dat het
geen betoog hoefde dat de betreffende alinea uit de polis betrekking had op
civiele zaken. De verzekeringsmaatschappij kon aan de polis geen enkel recht
ontlenen om namens de verdachte op te treden en een rechtsmiddel te laten
aanwenden. Bovendien bleek dat de verdachte in het geheel geen rechtsmiddel
had willen instellen. In het tweede geval had de verdachte slechts de
verzekeringsmaatschappij verzocht zijn belangen in de zaak te behartigen.
Van een veroordeling was de verdachte niets bekend. De rechtbank oordeelde
dat de advocaat die namens de verdachte het appel had ingesteld, niet door
de verdachte daartoe bepaaldelijk was gevolmachtigd, zodat niet op een wettige

9             HR 23 juni  1987, NJ  1988,  352. Deze beslissing kan mijns inziens als een uitzondering
worden beschouwd.

10      De relativering van deze vereisten kan worden gezien als rechtspraak die aanknoopt bij de
veronderstelde wil van de verdachte.

11         Rb Dordrecht 7 juni  1957, NJ  1958, 397 en Rb Haarlem 7 juli  1960, NJ  1961,  173.
12      De verzekeringsmaatschappij beriep zich op het volgende:"Over de vraag of tegen een

ingestelde vordering al dan niet verweer zal worden gevoerd, een dading zal worden
aangegaan, tegen een vonnis appal of cassatie zal worden aangetekend, beslist de maat-
schappij, die in het algemeen het recht heeft, elke tegen de verzekerde ingediende eis naar
goeddunken te regelen".
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wijze een rechtsmiddel was aangewend. Hoewel het hier niet om recente zaken

gaat, zou mijns inziens vandaag de dag dezelfde beslissing moeten worden

gegeven. Voor beide zaken geldt dat niet is gehandeld in overeenstemming
met de wil van de verdachte. Een mogelijke relativering op grond van de
veronderstelde wil van de verdachte, zoals bijvoorbeeld bij de conversie-

rechtspraak, is naar mijn mening niet mogelijk.
Bovenstaande gang van zaken roept de vraag op of in overeenstemming

met de wil van de verdachte een volmacht vooraf kan worden verleend. Een
verdachte moet in beginsel eerst het vonnis vernemen voordat hij kan beslissen

of hij een rechtsmiddel wil aanwenden. Is er nog sprake van een bijzondere
volmacht wanneer de verdachte een volmacht verleent voordat een vonnis

is gewezen of iiberhaupt voordat een vervolging is aangevangen. De betekenis
van het bijzondere van de volmacht wordt naar mijn mening op dit punt
duidelijk zichtbaar. Uit de aard van de regeling van het aanwenden van een
rechtsmiddel volgt dat degene aan wie een rechtsmiddel is toegekend, beslist
ofdit rechtsmiddel wordt benut. Uit het bijzondere karakter van een volmacht
moet derhalve blijken dat de verdachte een rechtsmiddel wil aanwenden.
Wanneer de wil van de verdachte niet meer bepalend zou zijn, verliest het
vereiste van een bijzondere volmacht zijn waarde. Een bij voorbaat contrac-
meel verleende volmacht kan mijns inziens dan ook niet worden geaccepteerd,
omdat dan niet slechts de verdachte maar ook de gemachtigde kan beslissen
of een rechtsmiddel wordt aangewend.

Hoewel een bij voorbaat contractueel verleende volmacht naar mijn
mening niet kan worden geaccepteerd, is een bij voorbaat verleende volmacht

mijns inziens niet per definitie onaanvaardbaar. Een voorwaardelijke volmacht,
verleend nadat een vervolging is ingesteld, onder de voorwaarde dat bij een
bepaalde veroordeling de gemachtigde bevoegd is namens de verdachte een
rechtsmiddelin te stellen, zou naar mijn mening kunnen worden geaccepteerd.
Deze opvatting sluit niet naadloos aan bij de aard van de regeling tot het
aanwenden van een rechtsmiddel. Het belang van de authenticiteit blijft mijns
inziens wel gehandhaafd. Er wordt immers verondersteld dat de verdachte
eerst kennis neemt van de uitspraak alvorens hij beslist of hij het rechtsmiddel
wil benutten. Hoewel een bij voorbaat verleende volmacht hiermee enigszins
op gespannen voet lijkt te staan, is er mijns inziens wel sprake van een

bijzondere volmacht. De verdachte blijft degene die beslist of een rechtsmiddel
wordt ingesteld. Het vooraf verlenen van een volmacht behoeft geen problemen
op te leveren, mits voldoende duidelijk wordt omschreven in welk geval een
rechtsmiddel moet worden aangewend. Het aanmerken van een bij voorbaat
verleende volmacht als een bijzondere volmacht tot het aanwenden van een
rechtsmiddel moet mijns inziens wel met de nodige behoedzaamheid worden
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gehanteerd. Uit de bij voorbaat verleende volmacht moet uitdrukkelijk blijken
dat de verdachte tegen een bepaalde uitspraak een rechtsmiddel wil aanwenden.

3.3 Het aanwenden van een rechtsmiddel namens de verdachte:

welke eisen worden aan de volmacht gesteld?

3.3.1 Inleiding

Het karakter van de bijzondere volmacht is in de vorige paragraaf al ter sprake
gekomen. De principiele keuze voor een bijzondere volmacht is mijns inziens
kenmerkend voor de wijze waarop namens de verdachte een rechtsmiddel
moet worden aangewend. Gelet op de belangen van authenticiteit en wils-
verklaring is een volmacht vereist. In dit verband zal de vertegenwoordiging
door een gemachtigde aan een aantal vereisten moeten voldoen. In deze
paragraaf zullen de vereisten voor de vertegenwoordiging door een bij bijzon-
dere schriftelijke volmacht gemachtigde worden besproken. Het aanwenden
van een rechtsmiddel door een advocaat zal in de volgende paragraaf (§ 3.4)
apart ter sprake komen.

In de eerste plaats zal aandacht worden besteed aan het vereiste dat van
een volmacht moet blijken (§ 3.3.2). Om aan het belang van de authenticiteit
te kunnen voldoen zal tevens moeten blijken dat de volmacht afkomstig is
van de verdachte. In de rechtspraak is dit vereiste strenger geformuleerd: de
volmacht moet rechtstreeks van de verdachte afkomstig zijn (§ 3.3.3). Tot
slot zal het vereiste dat een schriftelijke volmacht in de Nederlandse taal moet
zijn gesteld aan de orde komen (§ 3.3.4).

3.3.2 Van een volmacht moet blijken

Om namens de verdachte een rechtsmiddel te kunnen aanwenden dient degene
daartoe door de verdachte te zijn gemachtigd. De wijze waarop een volmacht
kan worden verleend is door de wetgever afhankelijk gesteld van de
hoedanigheid van de gemachtigde. Een ieder kan voor de verdachte optreden
indien hij is voorzien van een bijzondere schriftelijke volmacht. Bij het
aanwenden van een rechtsmiddel dient de derde-gemachtigde deze bijzondere
schriftelijke volmacht ter griffie te overleggen: 3 Voor een advocaat geldt dat
hij ook mondeling kan zijn gemachtigd. Bij het aanwenden van een rechts-
middel kan hij volstaan met het ter griffie afleggen van een mondelinge
verklaring bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd. De reden voor dit onderscheid

13      Zie de artt. 450, eerste lid b Sv en 451, tweede lid Sv.

125



Hoofdstuk 3

naar de vorm van de volmacht is door de wetgever niet aangegeven:4 Een
mondelinge verklaring gemachtigd te zijn lijkt geen betrouwbare waarborg
voor de belangen van authenticiteit en wilsverklaring. Daartegen kan worden
aangevoerd dat de advocaat een professionele hulpverlener in juridische zaken
is, die zich dient te houden aan de regels van zijn beroepsgroep en is
onderworpen aan tuchtrechtelijk toezicht.15 Door de wetgever is wel het vereiste
gesteld dat slechts aan een in persoon afgelegde verklaring van de advocaat
procesrechtelijke gevolgen kunnen worden verbonden. 16 Schakelt de verdachte
een advocaat in, waarop deze namens de verdachte een rechtsmiddel aanwendt,
dan mag worden aangenomen dat deze advocaat door de verdachte daartoe
is gemachtigd.

Voor het rechtsgeldig aanwenden van een rechtsmiddel is niet slechts
van belang dat van een volmacht blijkt, maar ook dat op de juiste plaats van
deze volmacht blijkt. Dit vereiste is gesteld in verband met het belang van
de autoriteit. De verklaring heeft slechts gevolgen indien deze is afgelegd ten
overstaan van de autoriteit, in casu de griffier.17 Voor zowel de derde-
gemachtigde als de advocaat geldt dat zij in persoon op de griffie dienen te
verschijnen om daar kenbaar te maken dat zij gemachtigd zijn tot het
aanwenden van een rechtsmiddel. In 1988 bevestigde de Hoge Raad dit voor
de advocaat nogmaals expliciet.18 Een advocaat trachtte schriftelijk voor de
verdachte een rechtsmiddel aan te wenden. De griffie had namelijk een akte
rechtsmiddelen aan de advocaat gezonden, die door de advocaat ondertekend
werd teruggezonden met een begeleidende brief: 'Bijgaand zend ik u de door
mij ondertekende akte die u mij hebt toegezonden'. De rechtbank nam kennis
van deze brief en verklaarde het ingestelde rechtsmiddel niet-ontvankelijk
omdat de advocaat niet de verklaring had afgelegd ten overstaan van de griffier.
De Hoge Raad oordeelde dat de rechtbank geen verkeerde uitleg had gegeven
aan de artt. 449 - 451 Sv en overwoog: 'Uit het verband tussen de zoeven
genoemde wettelijke bepalingen volgt dat bedoelde verklaring mondeling moet
worden afgelegd, hetgeen de persoonlijke verschijning van degenen, die het

14 Zie Melai, Commentaar op het wetboek van Strafvordering, aant. 2 op art. 450 Sv, suppl.
92. Daar wordtgewezenopde wetsgeschiedenis vanart. 450 Sv, waaruitkan worden afgeleid
dat een mondelinge volmacht voor de advocaat niet vanzelfsprekend was.

15 Zie hierover bijvoorbeeld Th.A. de Roos, pre-advies Handelingen Nederlandse Juristen-
vereniging, 124e jaargang/ 1994-I, Herziening van het strafproces: de verdediging
uitgespeeld.9, p. 132 e.v. en G.J.M. Corstens, Het Nederlandse strafprocesrecht, Gouda
Quint Arnhem 1995, p. 87 e.v.

16 Dit vereiste zal vermoedelijk de betrouwbaarheid van de proceshandeling vergroten. Zie
J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strakaken, diss. 1989, Gouda Quint Arnhem, p. 361.

17 Zie bijvoorbeeld memorie van toelichting, BHTK 1913-1914,286, nr. 3, p. 155.
18       HR 18 oktober 1988, NJ 1989, 416. Zie ook F. van Schaik in Advocatenblad 1989, p. 51;

HR 15 oktober 1996, NJ 1997, 93 en HR 25 maart 1997. DD 97.194.
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rechtsmiddel wil aanwenden, vereist'.19 De mondelinge verklaring van de
advocaat een rechtsmiddel namens de verdachte aan te wenden heeft slechts
waarde indien die verklaring ten overstaan van de bevoegde autoriteit, de
griffier, wordt afgelegd.

Het verschijnen op de griffie is tegenwoordig nog steeds van groot belang.
Dit hangt mijns inziens samen met het in de volgende paragraaf te behandelen
vereiste dat de volmacht rechtstreeks van de verdachte afkomstig moet zijn.
Naar mijn mening zou vandaag de dag het vereiste van de persoonlijke
verschijning ter griffie kunnen worden gerelativeerd. Dit betekent dat zowel
de advocaat als de derde gemachtigde schriftelijk een rechtsmiddel zouden
kunnen aanwenden. In § 3.5 en hoofdstuk 6 zal hierop nader worden ingegaan.

3.3.3 De volmacht moet rechtstreeks van de verdachte afkomstig zijn

Het spreekt vanzelf dat de volmacht afkomstig moet zijn van de verdachte.
Tegen de verdachte is immers een vonnis of arrest gewezen en het is de
verdachte die moet beslissen of hij daarin al dan niet berust. Of een volmacht
afkomstig is van de verdachte kan bijvoorbeeld blijken uit de ondertekening
van het geschrift.20 Met betrekking tot de volmachtverlening rees de vraag
wanneer er sprake was van een machtiging door de verdachte. Met name was
onduidelijk of er meerdere personen konden staan tussen de verdachte en
degene die namens de verdachte een rechtsmiddel aanwendde. Deze kwestie
is nog steeds actueel in verband met het ontbreken van de mogelijkheid voor
de gemachtigde om schriftelijk een rechtsmiddel in te stellen.21 In een in 1943

gewezen arrest wordt aangegeven wat onder een van de verdachte afkomstige
volmacht moet worden verstaan.22 De verdachte, door de politierechter veroor-
deeld, werd in het door hem ingestelde hoger beroep door het hof niet-
ontvankelijk verklaard, omdat het beroep niet op de juiste wijze zou zijn
ingesteld. Het volgende had plaatsgevonden. Advocaat S. was door de
verdachte gemachtigd tot het instellen van hoger beroep. Van deze machtiging
was een stuk opgemaakt waarin de verdachte zijn advocaat had gemachtigd
om 'hooger beroep te doen aanteekenen (...) zulks met de macht van substitutie
en subrogatie'. Advocaat S. had op zijn beurt door middel van een schriftelijke

19       Zie ook HR 25 oktober 1943, NJ 1944,1. Daarin stelt de Hoge Raad "(De) verklaring van
dien advocaat, dat hij zelf door req. bepaaldelijk gemachtigd was, zonder belang is, omdat
de wet aan zulk een verklaring in deze alleen beteekenis toekent, indien zij door den advocaat
persoonlijk, als hij het rechtsmiddel van hooger beroep aanwendt, ter griffie van het gerecht,
dat het vonnis wees, wordt afgelegd:"

20 Een advocaat wordt op zijn woord geloofd.
21      Zie § 3.5.
22      HR 25 oktober 1943, NJ 1944, 1.
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volmacht, bureelambtenaar P. gemachtigd tot het instellen van hoger beroep.
P. had op de griffie hoger beroep ingesteld. Hij verklaarde daar 'als bij
bijzondere (...) volmacht, schriftelijk gemachtigde van mr. S. (...), voor en
namens dezen, als daartoe bepaaldelijk gevolmachtigde advocaat van
verdachte' het rechtsmiddel hoger beroep aan te wenden. Het hof was van
mening dat de bijzondere schriftelijk gemachtigde P. uitsluitend een rechtsmid-
del kon aanwenden indien de gemachtigde in het bezit was van een bijzondere
schriftelijke volmacht, rechtstreeks afkomstig van de verdachte. Een beroep
op de verleende volmacht van de verdachte aan de advocaat, waarin de
advocaat de mogelijkheid kreeg om met de macht van substitutie en subrogatie
een rechtsmiddel aan te wenden, kon niet baten, aldus het hof, omdat dit in
strijd was met de regeling van de artikelen 449 en 450 Sv.23

In het cassatiemiddel werd bepleit dat het niet strikt noodzakelijk was
'dat de gevolmachtigde advocaat persoonlijk het appal aanteekent, doch het
is voldoende wanneer bij geschrifte blijkt dat inderdaad de verdachte wenscht
dat hooger beroep wordt ingesteld'. Door uitdrukkelijk in de volmacht aan
de advocaat te verklaren dat hij het recht van substitutie en subrogatie heeft,
is voldaan aan de waarborg die de wetgever eist, namelijk dat de verdachte
kenbaar maakt dat er beroep moet worden aangetekend. Het cassatiemiddel
besluit met de stelling 'Het is tegen de bedoeling van den wetgever en tegen
de rechtsorde door den wetgever gewild, dat een beroep, ingesteld door een
verdachte middels een gesubstitueerde schriftelijk gevolmachtigde niet-
ontvankelijk zou zijn'.

Het cassatiemiddel slaagde niet. De overweging van de Hoge Raad op
dit punt bestond uit drie onderdelen. In de eerste plaats beoordeelde de Hoge
Raad de volmacht van bureelambtenaar P. Deze volmacht voldeed niet aan
de eisen van art. 450 Sv, omdat de volmacht van P. niet van de verdachte
afkomstig was. In de tweede plaats besliste de Hoge Raad dat de hoedanigheid
van een door de verdachte gevolmachtigde niet kon worden ontleend aan de
volmacht van de advocaat 'aangezien deze slechts inhoudt een volmacht van
den advocaat Mr. H. J. S., en de in dat stuk voorkomende verklaring van dien
advocaat, dat hij zelf door req. bepaaldelijk gemachtigd was, zonder belang
is, omdat de wet aan zulk een verklaring in deze alleen beteekenis toekent,
indien zij door den advocaat persoonlijk, (...) ter griffie (...), wordt afgelegd'.
Tot slot overwoog de Hoge Raad dat het beroep op de schriftelijke volmacht
die de verdachte aan de advocaat had gegeven niet kon slagen 'en dit reeds

23         Anders Rb Izeuwarden 4 februari  1948, NJ  1948,543. Daar overwoog de rechtbank dat
tegen een volmacht met de macht van substitutie geen wettelijke bezwaar bestaat, 'waar
de woorden "bijzondere volmacht" in artikel 450, aanhef en sub b Sv. slechts betrekking
hebben op den aard der volmacht, nl. tot het aanwenden van het beoogde rechtsmiddel, en
niet op den persoon van den gemachtigde'.
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hierom, omdat niet blijkt, dat deze volmacht ter griffie van de Rechtbank bij
de instelling van het hooger beroep is overgelegd en de kennelijke strekking
van het bepaalde  bij  art.  450,   le lid onder  b  Sv.  is,  dat de schriftelijke
bijzondere volmacht van den veroordeelde, bij het aanwenden van het middel
van hooger beroep, moet worden overgelegd'.

De Hoge Raad scherpt in dit arrest het wettelijk vereiste dat de volmacht
van de verdachte afkomstig moet zijn aan, zodat onder deze volmacht moet
worden verstaan, een rechtstreeks van de verdachte afkomstige volmacht.
Negatief geformuleerd betekent dit dat de mogelijkheid een rechtsmiddel aan
te wenden met behulp van een dubbele volmacht bijna geheel is uitgesloten.
Onder een dubbele volmacht versta ik een keten van machtigingen, bestaande
uit twee of meer volmachten, waarbij de verdachte aan het begin van de keten
staat en een vertegenwoordiger die het rechtsmiddel aanwendt aan het einde.

In het bovenstaande arrest liet de Hoge Raad de vraag onbeantwoord
of een rechtsmiddel zou kunnen worden aangewend indien de bureelambtenaar
twee schriftelijke volmachten had overgelegd, waarvan de eerste volmacht
was verleend met de macht van substitutie.24 In de hierboven besproken casus
had de bureelambtenaar maar 66n schriftelijke volmacht overgelegd. Alleen
daarom al kon een beroep op de schriftelijke volmachten niet slagen. De Hoge
Raad lijkt echter in het midden te laten of de bureelambtenaar een rechtsmiddel
had kunnen aanwenden indien hij twee schriftelijke volmachten ter griffie
had overgelegd. A-G Rombach is in zijn conclusie geneigd deze vorm van
een dubbele volmacht toelaatbaar te achten.25 Uit latere rechtspraak blijkt dat
de Hoge Raad strikt de hand houdt aan het vereiste dat de volmacht recht-
streeks van de verdachte afkomstig moet zijn: 'Men kan de laatste hoedanigheid
(die van bijzonder schriftelijk gevolmachtigde HE) niet ontlenen aan een
volmacht die niet inhoudt een door rekwirant zelf gegeven volmacht'.26

Het verbod van een dubbele volmacht, of anders gezegd het vereiste dat
de volmacht rechtstreeks van de verdachte afkomstig moet zijn, is naar mijn
mening begrijpelijk. Een rechtstreeks van de verdachte afkomstige volmacht
sluit namelijk beter aan bij de belangen van de authenticiteit en de wils-
verklaring dan een dubbele volmacht. Hoewel het risico van misbruik bij een
dubbele volmacht niet kan worden uitgesloten, lijkt me dit niet aannemelijk
omdat vermoedelijk niemand hierbij enig belang zal hebben. Toch is het
uitsluiten van een dubbele volmacht ook tegenwoordig nog zinnig omdat bij

24        Zie ook Rb Dordrecht 7 juni  1957, NJ  1958,397, waar de verzekeringsmaatschappij, die
de belangen van de verdachte behartigde, een advocaat machtigde tot het aanwenden van
een rechtsmiddel.

25          Zie ook Rb Leeuwarden 4 februari  1948, NJ  1948, 543.
26      HR 10 juni 1969, NJ 1969,412. Zie ook HR 24 juni 1980, NJ 1980, 576 m.n. ThWvV

De confraternele hulp is hierop een uitzondering. Zie § 3.4.4.
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een dubbele volmacht eerder onduidelijkheden kunnen ontstaan over de
omvang of de inhoud van de volmacht. Het belang van een rechtstreeks van
de verdachte afkomstige volmacht is daarin gelegen dat blijkt dat de verdachte
heeft beslist over het aanwenden van een rechtsmiddel. Hierdoor kunnen
eventuele onduidelijkheden worden voorkomen. Handelen op grond van een
volmacht betekent al een lossere band met de verdachte en bij een dubbele
volmacht verwatert die band nog meer. Het verbod van een dubbele volmacht
heeft tot gevolg dat de mogelijkheid om namens de verdachte een rechtsmiddel
aan te wenden, enigszins wordt beperkt. Deze beperking kan worden gezien
als een bescherming van de positie van de verdachte. Op deze wijze kan
worden voorkomen dat de verdachte tegen zijn zin in een beroepsprocedure
wordt betrokken.

Het verbod van de dubbele volmacht in samenhang met het vereiste dat
de gemachtigde ter griffie mondeling dient te verklaren een rechtsmiddel voor
de verdachte aan te wenden, blijkt in de praktijk een obstakel te zijn voor het
schriftelijk aanwenden van een rechtsmiddel namens de verdachte. Op deze
kwestie zal in § 3.5 worden ingegaan.

3.3.4 Een bijzondere schriftelijke volmacht moet in de Nederlandse taal

zijn gesteld

Een enigszins vreemde eend in de bijt is het vereiste dat de schriftelijke
volmacht in de Nederlandse taal moet zijn gesteld.27 Dit vereiste, dat niet door
de wet wordt gesteld, dient op het eerste gezicht niet het belang van de
authenticiteit of van de wilsverklaring. Het is opmerkelijk dat dit vereiste in
dejaren '70 niet is bijgesteld. Bronkhorst betwijfelt in een annotatie naar mijn
mening terecht  'of in de huidige tijd, nu het internationaal verkeer zo intensief
is en boven-nationaal recht, dat in vreemde talen is geformuleerd, door de
Nederlandse rechter moet worden toegepast, nog aanvaardbaar is dat wordt
vereist dat geschriften, die aan de rechter worden voorgelegd, in de Neder-
landse   taal zijn gesteld, zulks op straffe van niet-ontvankelijkheid'.28
Bronkhorst vraagt zich tevens af welke belangen met dit taalvereiste worden
gediend: 'voorschriften en beperkingen met betrekking tot de taal dienen m.i.
alleen te worden gemaakt of aangenomen indien deze in het belang van de
justiciabelen of - in het algemeen - van een goede rechtspleging zijn'.29 De

27 Zie buvoorbeeld HR 29 rnaart  1950, NJ  1950, 295; HR 17 december  1968, NJ  1970,  194
mn. CB; Rb Haarlem 19 januari 1982, NJ 1982, 643 en HR 1 mei 1990, NJ 1990, 800.
Onzeker is in hoeverre deze rechtspraak nog geldt.

28      Noot bij HR 17 december 1968, NJ 1970, 194.
29      HR 17 december 1968, NJ 1970,194, mn. CB.
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Hoge Raad merkt slechts op dat de betreffende wetsartikelen enkel het oog
kunnen hebben op een in de Nederlandse taal gesteld geschrift:0

Gelet op de samenstelling van de huidige samenleving moet mijns inziens
vandaag de dag bij dit vereiste vraagtekens worden gezet. Het vereiste van
de Nederlandse mal kan namelijk problemen opleveren. In onze huidige
multiculturele samenleving mag er niet van worden uitgegaan dat iedere
verdachte de Nederlandse taal beheerst.31 Het Wetboek van Strafvordering
voorziet nauwelijks in een regeling om de niet-nederlandssprekende verdachte
bij te staan.32 Art. 6, derde lid onder e EVRM kent een ieder tegen wie een
vervolging is ingesteld het recht toe 'zich kosteloos te doen bijstaan door een
tolk, indien hij de mal die ter terechtzitting wordt gebezigd niet verstaat of
spreekt'. Dit recht garandeert de verdachte niet alleen bijstand van een tolk
op de terechtzitting, maar ook al in een voorafgaande fase, blijkens de uitspraak
van het Europese Hof in de zaak Kamasinski.33 Naar aanleiding van de
Kamasinski-zaak is de Commissie herijking Wetboek van Strafvordering
verzocht advies uit te brengen over de consequenties van dit arrest voor het
Wetboek van Strafvordering.34 In het rapport 'Tolken en vertalers in strafzaken'
gaat de Commissie expliciet in op het vereiste dat een schriftelijke volmacht

30     In de literatuur wordt een tweetal argumenten aangevoerd waarom het Nederlands als
rechtstaal moet worden aangemerkt. Het eerste argument is een staatsrechtelijk argument:
het is de Nederlandse staat die rechters aanstelt om recht te spreken, werkend met het
Nederlandse strafprocesrecht. Het tweede argument is de externe openbaarheid.

31      Zie A. Frid en P.H.J. Hommel- Steenbakkers, Tolken, strafzaken, vreemdelingenzaken,
Arnhem 1988, p. 14 waar melding wordt gemaakt van het feit dat zich bij de rechtsgang
tegen allochtonen vaak communicatie- dan wel taalproblemen voordoen.

32      Zie art. 191 Sv op grond waarvan de rechter-commissaris de bevoegdheid heeft een tolk
te benoemen indien een verdachte, getuige of deskundige de Nederlandse taal niet verstaat
en art. 306 Sv dat de rechter verplicht de bijstand van een tolk in te roepen indien een
verdachte of getuige, aanwezig bij het onderzoek ter terechtzitting, de Nederlandse taal niet
verstaat. De verdachte die bij de uitspraak aanwezig is heeft op grond van het Wetboek van
Strafvordering geen recht op taalkundige bijstand. Art. 6, derde lid onder e EVRM biedt
de verdachte deze bijstand wel. De Hoge Raad heeft echter beslist dat schending van dit
recht alleen gevolgen kan hebben indien de verdachte daardoor in zijn belangen is geschaad.
Dit zou het geval zijn indien de verdachte te laat een rechtsmiddel aanwendt ten gevolge
van het ontbreken van een tolk bij de uitspraak. HR 7 december 1976, NJ 1977,436 en
HR 8 november 1988, NJ 1989,619. Op grond van art. 52, lid 2 Uitleveringsovereenkomst
van Schengen dienen gerechtelijke stukken die aan een verdachte die zich in een Schengen-
land bevindt en van wie aannemelijk is dat hij de Nederlandse taal niet verstaat. de stukken
te worden vertaald of in essentie te worden vertaald. Het college van procureurs-generaal
heeft onlangs besloten de verdachte in het opsporingsonderzoek van politie en justitie
taalkundige bijstand toe te kennen. Zie richtlijn Tolkenbustand in het opsporingsonderzoek
in strafzaken, Stcrt 1996,168. Zie ook BHTK 1996-1997,24.692, nr. 6, p. 12 - 13.

33          Zie EHRM 19 december  1989, NJ  1994, 26 m.n. EAA (Kamasinski).
34 Zie rapport Tolken en vertalers in suafzaken, in rapporten herijlang strafvordering 1989-1992.

onder redactie van G.J.M. Corstens, Amhem 1993, p  137 - 170.
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en de schriftuur in de Nederlandse taal moeten zijn gesteld. De Commissie
stelt voor te breken met de 'bestaande regel dat door de verdachte opgestelde
geschriften  in de Nederlandse mal gesteld dienen te worden'.35 Een nieuw
artikel, art. 34a Sv wordt voorgesteld, dat zou moeten luiden:

1. In gevallen waarin de verdachte of anderszins belanghebbende bevoegd
is aan een bepaald gerecht met het oog op een door dat gerecht te nemen
beslissing een geschrift te doen toekomen, mag hij, indien hij zich schriftelijk
in de Nederlandse taal niet voldoende kan uitdrukken, dit stuk in een andere
taal stellen.
2. De voorzitter van het gerecht, dat tot de desbetreffende beslissing geroepen
is, kan bepalen dat het geschrift, bedoeld in het eerste lid, geheel in de
Nederlandse taal wordt vertaald dan wel kort in de Nederlandse taal schriftelijk
wordt weergegeven. Met betrekking tot de kosten van de vertaling van het
geschrift afkomstig van een belanghebbende, niet zijnde de verdachte, is artikel
24b van overeenkomstige toepassing.

36

De hoofdregel blijft dat geschriften in de Nederlandse taal moeten worden
gesteld. Het voorgestelde art. 34a Sv biedt echter een regeling voor de gevallen
dat een geschrift niet in het Nederlands kan worden gesteld omdat de
betrokkene de taal niet machtig is. Indien de rechter wordt geconfronteerd
met een geschrift in een taal die hij niet beheerst, heeft hij de bevoegdheid
een vertaling of een korte schriftelijke weergave te vragen. 37

De voorgestelde regeling van de Commissie doet naar mijn gevoel recht
aan de positie van niet-nederlandssprekenden in onze samenleving. De redactie
van het voorgestelde art. 34a Sv is echter op 66n punt niet zo gelukkig. In het
eerste lid wordt gesproken van een geschrift dat aan een gerecht kan worden
toegezonden  'met het oog op een door dat gerecht te nemen beslissing'.  Een
rechtsmiddel wordt echter niet aangewend op de griffie van het gerecht dat
de beslissing moet nemen, maar op de griffie van het gerecht dat de beslissing
heeft gegeven. Ook de schrifturen, met uitzondering van de cassatieschriftuur
van de verdachte, dienen te worden ingediend op de griffie van het gerecht
dat de beslissing heeft genomen. Bovendien kan de vraag worden gesteld of
een bijzondere schriftelijke volmacht tot het aanwenden van een rechtsmiddel
gericht aan de griffie kan worden aangemerkt als een geschrift 'met het oog

35 Rapporten herijking strafvordering 1989-1992, onder redactie van G.J.M. Corstens, Arnhem
1993, p. 155.

36 Het voorgestelde artikel 24b geeft een regeling omtrent de kosten van bijstand door een
tolk of een vertaler indien het niet om een verdachte gaat.

37       indien de rechter de vreemde taal beheerst hoeft geen vertaling te worden gevraagd. Dit
voorkomt onnodige vertraging van het geding en werkt kostenbesparend.
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op een door dat gerecht te nemen beslissing'. Er moet immers eerst een rechts-
middel zijn aangewend, voordat er sprake kan zijn van een gerecht dat een
beslissing dient te nemen. Deze onduidelijkheden zouden naar mijn mening
kunnen worden voorkomen door de zinsnede 'met het oog op een door dat
gerecht te nemen beslissing' in het voorgestelde artikel 34a Sv te laten
vervallen. 38

Op de regel dat een schriftelijke volmacht slechts in de Nederlandse taal
kan zijn gesteld is bij de wet van 14 september 1995 een uitzondering ge-
maakt.39 In deze wet is het gebruik van het Fries als rechtstaal verruimd. Op
grond van art. 7 van deze wet kunnen processtukken in het Fries worden gesteld
ingeval van strafzaken die aanhangig zijn bij een in de provincie Friesland
gevestigd gerecht. De wet maakt een uitzondering voor dagvaardingen en
tenlasteleggingen, omdat veel termen die in deze stukken voorkomen, zijn
geent op het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht. Het
gebruik van de Friese taal zou in die gevallen tot divergentie kunnen leiden.40
Sinds kort kan een volmacht tot het aanwenden van een rechtsmiddel dus ook
in het Fries worden gesteld.

38 Het tweede lid van art. 348 Sv behoeft dan ook enige aanpassing in verband met de zinsnede
'dat tot de desbetreffende beslissing geroepen is'. Wellicht zou het woord 'desbetreffende'
kunnen vervallen. Er zou ook kunnen worden overwogen een aparte regeling voor het instellen
van rechtsmiddelen en het indienen van schrifturen te creeren. Dit is mijns inziens niet
noodzakelijk en zal naar verwachting nauwelijks iets toevoegen.

39          In het begin van de jaren '50 is in Friesland strijd gevoerd  voor het Fries als rechtstaal.  In
de literatuur is uitgebreid op deze kwestie ingegaan. Zie bijvoorbeeld J.M. van Bemmelen,
Het  Fries  in de rechtszaal, NJB 1952, p. 725-733; M.P. Vrij, De gerechtstaal in het
Nederlandse strahroces, Tijdschrift voor Strafrecht   1952,  p.   141; M.V. Polak,  Het
Raetoromaans in de Zwitserse rechtszaal,NJB 1952, p. 801; C.B Hoitingh. De Friese
taaizaak, NJB 1952, p. 802; D.G. Kortenbout van der Sluijs, Het Fries in de rechtszaal,
NJB 1952, p. 802 e.v.; K. Fokkema, Het Fries in de rechtszaai, een eis van rechts- en
taa/bes« NJB 1953, p 109-114; K. de Vries. W  nog 'Mj", maarniet meer "Frvsk", NJB
1953, p. 217. A.J. Moll, Het Fries in de Rechtszaal, NJB 1953, p. 218; C.H. van Dam, Het
Fries in de Rechtszaal, NJB 1953, p. 218 e.v. en K Jansma, De Fn'ese kwestie, NJB 1953,
p. 837-843.
De wet waarbij het Fries als rechtstaal is verruimd is de Wet gebruik Friese taal in het
rechtsverkeer van 14 september  1995, Stb.  1995,440.

40      HTK 15 maart 1995, p. 3574.
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3.4 Het aanwenden van een rechtsmiddet door een advocaat

3.4.1 Inteiding

Het huidige art. 450, eerste lid aanhef en onder a Sv noemt als vertegenwoor-
diger van de verdachte de advocaat.41 Bij de invoering van het Wetboek van
Strafvordering in 1926 was de bevoegdheid de verdachte te vertegenwoordigen
niet toegekend aan een advocaat, maar aan de raadsman van de verdachte.42

In de rechtspraak werd deze term raadsman strikt uitgelegd. Deze uitleg sloot
aan bij de beperkte term verdediger in het Wetboek van Strafvordering van
1838. Bij de bezuinigingswetten van 1935 is de huidige redactie tot stand
gekomen. In de volgende twee subparagrafen zal vanuit een historisch
perspectief uitgebreid worden ingegaan op deze begrippen. Het bespreken
van deze begrippen vanuit dit perspectief is naar mijn mening interessant
aangezien wordt aangetoond dat een (ruime) vertegenwoordigingsregeling
bij het aanwenden van een rechtsmiddel niet altijd zo vanzelfsprekend is
geweest als het nu lijkt. In de tweede helft van de vorige eeuw voerden De
Bosch Kemper, substituut-officier van justitie bij de criminele rechtbank in
Holland, en De Pinto, advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden, een
levendige discussie over de vertegenwoordiging door een rechtsgeleerde. Dit
debat kan worden geplaatst tegen de achtergrond van de vraag of bij het
aanwenden van een rechtsmiddel moet worden gehandeld op grond van een
bijzondere of een algemene volmacht. Vanaf § 3.4.4 zal worden ingegaan op
de hedendaagse praktijk van de vertegenwoordiging door een advocaat.

3.4.2 De vertegenwoordiging door een rechtsgeleerde tot 1926

In het Wetboek van Strafvordering van  1838  was het aanwenden  van  elk
rechtsmiddel afzonderlijk geregeld.43 Het hoger beroep kon door de officier

41        De verwijzing naar art 450, eerste lid Sv zal hierna zijn art. 450, eerste lid a Sv wat betreft
de vertegenwoordiging door een advocaat en art. 450, eerste lid b Sv wat betreft de bij
bijzondere schriftelijke volmacht gemachtigde. De toevoeging 'eerste lid' volgt uit een
vernummering voorgesteld bij het wetsvoorstel 24 510 dat bij de eerste kamer ligt.  Voor
de huidige situatie zal van de vernummerde situatie worden uitgegaan.

42         Art. 450 Sv luidde voor zover van belang: 'De verklaring van den verdachte of de inlevering
van het bezwaarschrift zoomede de indiening van schrifturen kunnen ook geschieden door
zijn raadsman, indien deze daarbij verklaart bepaaldelijk daartoe te zijn gevolmachtigd,
of wei door een daartoe bij bijzondere volmacht schriftelijk gemachtigde.'

43 Het destijds geldende Wetboek van Strafrecht, de Code P6nal 1811, kende drie soorten
delicten. De eenvoudige overtredingen of vergrijpen die waren bedreigd met policiestraffen,
de wanbedrijven die waren bedreigd met boetstrafen en de zwaarste delicten. de misdaden
die waren bedreigd met lijf- of onterende straffen. Zie art.  1  van de voorlopige bepalingen
van het Wetboek van Strafrecht  1810.
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van justitie en de beklaagde worden aangewend, door een verklaring af te
leggen op de griffie van de rechtbank die het vonnis had gewezen.44 Het
cassatieberoep kon op min of meer dezelfde wijze worden ingesteld.45 Anders
dan de bepalingen omtrent het hoger beroep werd in art. 389 Sv (1838)
uitdrukkelijk voorgeschreven dat de veroordeelde zich bij het aanwenden van
beroep in cassatie kon laten vertegenwoordigen door zijn verdediger of een
gemachtigde. Betekende dit nu dat de veroordeelde bij het instellen van hoger
beroep zich niet kon laten vertegenwoordigen door zijn verdediger of een
gemachtigde?

In de literatuur werd hierover verschillend gedacht. De Bosch Kemper
was van mening dat in correctionele zaken een derde voor de veroordeelde
hoger beroep kon instellen, mits die derde daartoe behoorlijk was gemachtigd.46
De volmachtverlening moest blijken uit een schriftelijke volmacht. Daarbij
werd geen onderscheid gemaakt tussen een verdediger of een gemachtigde.

47

Dit in tegenstelling tot de regeling van art. 389 Sv (1838) waar de verdediger
geen schriftelijke volmacht van de verdachte nodig had.48 Met betrekking tot
het onderscheid tussen het beroep in cassatie en het hoger beroep in correc-
tionele zaken merkte De Bosch Kemper op 'dat men in art. 389 inzonderheid
aan criminele zaken gedacht heeft, ofschoon dat artikel, door deszelfs
algemeene bewoordingen, ook op correctionnele zaken toepasselijk is. Waaraan
dit verschil ook zij toe te schrijven, zeker is het, naar mijn gevoelen, dat de
uitdrukkelijke bepaling van art. 242 (hoger beroep van correctionele zaken

44      Zie de artt. 242 en 255 Sv (1838).
45      Zie art. 389 Sv (1838).
46         1. de BoschKemper, Wetboek van  Straft,ordering. naar deszelfs  beginselen ontwikkeld

en in verband gebragt met de algemeene  regtsgeleerdheid, met een bijvoegsel, bevattende
fonnulieren en voorbeelden der ambtsverrigtingen van regter-commissarissen, oflicieren
van jusntie, grdliers, hulpo#icieren en:, Johannes Muller Amsterdam, 1838-1840, p. 85.
'Het is toch een grondbeginsel in regten, dat in alle gevallen, waarin de Wet zulks nia
verbiedt,eengevolmagtigdedatgenedoenkan, waartoe eene partij bevoegd wordt verklaard.'

47           1.  de Bosch Kemper, Wetboek  van  Strafvordering,  naar  deszelfs  beginselen  ontwikkeld
en in verband gebragt met de algemeene  regtsgeleerdheid. met een bijvoegsel  bevattende
formulieren en voorbeelden der ambtsverrigtingenvan regter-commissarissen,  officieren
van jusntie, gil#ers, hulpo#icieren enz., Johannes Miiller Amsterdam, 1838-1840, p. 85
en 86. 'Ofschoon toch de advocaat, in criminele zaken aan den beklaagde toegevoegd, een
publiek karakter volgens onze Wetgeving heeft, zoodat zijne handeling, tot op eene
ontkentenis van den beschuldigde of den veroordeelde, als door denzelve gedaan, behooren
beschouwd te worden, heeft echter zulks geene plaats in correctionele zaken. Bij dezelve
is als beginsel aangenomen, dat noch een advocaat, noch zelfs een procureur, voor den
beklaagde zijn regten verschijnen mag, dan voorzien van eene bepaaWe volmagt, gelijk
zulks uit art. 226 blijkt.'

48          Dit werd afgeleid uit de wettekst; art 389 Sv (1838) eiste geen volmacht van de verdediger.
Zie ook A. de Pinto, Handleiding wt her wetboek van Strafvordering, Deel II, tweede
herziene druk bewerkt door A.A. de Pinto, Zwolle 1882, p. 579.
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HE) geene aantekening uit naam van de beklaagde, dan door eenen behoorlijk
gevolmagtigde toelaat'.49 Het onderscheid in de wijze van het aanwenden van
hoger beroep en beroep in cassatie, zou gelegen kunnen zijn in de ernst van
het vergrijp. De Bosch Kemper geeft echter niet aan waarom bij een ernstiger
delict de raadsman zonder een schriftelijke volmacht namens de verdachte
kan optreden en bij een minder ernstig delict niet.

De Pinto nam een geheel ander standpunt in. Hij was van mening dat
de verdediger en de gemachtigde geen schri#elijke volmacht nodig hadden
om in correctionele zaken hoger beroep te kunnen aanwenden.50 Voor de
verdediger gaf hij een viertal redenen. Indien de memorie van bezwaar in
correctionele zaken ex art. 243 Sv (1838) mocht worden ondertekend door
een advocaat, dan moest het ook mogelijk zijn dat het hoger beroep in die zaken
werd aangewend door een advocaat. Hij stelde tevens dat art. 243 Sv (1838)
uitging van het beginsel 'dat de verdediger in het algemeen, maar bijzonder
ook in hooger beroep, den beklaagde wettig vertegenwoordigt'.51 Bovendien
zag de Pinto geen reden voor verschillende regelingen van het aanwenden
van hoger beroep en beroep in cassatie. Tot slot stelde hij dat een 'letterlijke
opvatting der woorden leiden moet tot onzin en ongerijmdheid'.52

Voorde gemachtigde golden nog minder bezwaren, aldus De Pinto. Ook
hier kon volgens hem art. 389 Sv (1838) analoog worden toegepast Bovendien
stelde hij dat alles wat een veroordeelde zelf kon doen, de veroordeelde ook
door een gemachtigde mocht laten doen, tenzij het uitdrukkelijk was verboden,
of omdat het om een handeling ging die door de aard van de handeling niet
door een ander kon worden verricht. Van die uitzonderingen was hier echter
geen sprake. De Pinto eiste van de gemachtigde wel een volmacht. Die
volmacht behoefde wat hem betrof niet de vorm van een schriftelijke last te
hebben, het kon ook een brief of een mondelinge volmacht zijn.

De Bosch Kemper en De Pinto namen een tegengesteld standpunt in.
De Bosch Kemper was terughoudend, slechts iemand die bij een bijzondere

49          J. de Bosch Kemper, t.a.p., p. 86. Zie ook HR  18 dec. 1839, Weekbl.  nr.  68 en HR 22 juni
1841.Weekbl.nr.205. AndersDePinto. Pleitrede over de vraag of een verdediger bevoegd
is lot het aanteekenen van hooger beroep van een correctionneel vonnis, voor en namens
den veroordeelde, 's-Gravenhage, 1840.

50       A. de Pinto, Handleiding rot het Wetboek van Strafvordenng, Gebroeders Belinfante Den
Haag,  1848, Deel Ii, p. 413 en 414. Zo ook voor het cassatieberoep ex art. 389 Sv (1838).
Anders de Hoge Raad ten aanzien van de gemachtigde. HR 18 juni  1839. Van den Honert,
Amsterdam  1840,  p.  34-38.

51        A de Pinto, Handleiding tot het Wetboek van Strafvordenng, Gebroeders Belinfante Den
Haag  1848, deel II, p. 413.

52       De Pinto dacht hierbij aan een beklaagde die ziek was of zich in hechtenis bevond. Voor
deze beklaagde was het feitelijk onmogelijk om naar de griffie te gaan en daar een verklaring
af te leggen. A. de Pinto, Hand/eiding tot het Wetboek van Strafvordering, Gebroeders
Belinfante Den Haag, 1848, deel H, p. 414.
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schriftelijke volmacht was gemachtigd, kon namens de verdachte optreden.
De Pinto daarentegen voelde meer voor een ruime vertegenwoordigingsre-
geling. De discussie tussen beiden lijkt te gaan over de vraag of de verdachte
kon worden vertegenwoordigd door een gemachtigde die was voorzien van
een algemene volmacht of door een gemachtigde die in het bezit was van een
bijzondere volmacht. De Pinto leek meer voor een algemene vertegen-
woordiging te voelen, terwijl De Bosch Kemper naar een bijzondere volmacht
neigde. Het antwoord op deze vraag is bepalend voor de wijze waarop aan
de vertegenwoordiging van de verdachte vorm wordt gegeven. In § 3.9 zal
worden getracht op deze vraag voor het huidige tijdsgewricht een antwoord
te geven.

Spoedig na de inwerkingtreding van het Wetboek van Strafvordering
van 1838 kwam bij de Hoge Raad de kwestie aan de orde of een verdediger
namens de veroordeelde hoger beroep in correctionele zaken kon aanwenden. 53

Het Hof van Holland had het door de verdediger ingestelde hoger beroep van
waarde verklaard. De procureur- generaal bij het Hofging tegen deze beslissing
in cassatie. In de cassatieschriftuur betoogde hij: 'De wet (art. 242 W. van
Strafv.) zegt, dat de veroordeeWe, die van het middel van hooger beroep wil
gebruik maken, zijne verklaring moet uitbrengen ter griffie, binnen 14 dagen,
op strafe van daarvan vervallen te ziin; de wet vordert derhalve, dat de
verklaring geschiede door den veroordeelde, di. in den regel door hem in
persoon; was dit niet de beteekenis van art. 242, art. 243 zou ten 66nenmale
overtollig zijn. Waar de wet de handeling van verdedigers toelaat, zegt zij dit
uitdrukkelijk en hier geldt de regel: inclusio unius exclusio alterius, art. 242
en 255 zijn de regel, art. 389 en 367 uitzonderingen, die men bij analogie niet
mag uitbreiden.'

Hoewel het onderscheid in de wijze waarop het hoger beroep en beroep
in cassatie moest worden aangewend in principe niet van belang was, kon
de procureur-generaal voor dit onderscheid wel twee goede redenen geven.
In de eerste plaats wees hij op de korte termijn voor cassatie. Zowel voor de
veroordeelde als voor het openbaar ministerie gold een cassatietermijn van
drie dagen. Als tweede reden voerde hij aan dat in cassatie rechtsvragen
moesten worden onderzocht, terwijl in hoger beroep 'gewoonlijk daadzaken'
aan de orde kwamen. Van rechtsvragen had de veroordeelde in het algemeen
geen verstand, in tegenstelling tot daadzaken; die kon de veroordeelde vaak
zelf wel beoordelen.

De Pinto verdedigde in cassatie de door de verdediger gevolgde
handelwijze. Hij stelde dat de advocaat zowel in de hoedanigheid van

53      HR 18 december 1839, W 1840, nr. 68. Zie ook HR 22 juni 1841, Weekblad van het Regt
1841, nr. 205.
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verdediger als die van gemachtigde namens de veroordeelde kon optreden.
De advocaat kon als verdediger hoger beroep instellen omdat hij onder de
nieuwe strafwet een officieel en publiek karakter had. Er was dan ook geen
reden voor een onderscheid tussen het aanwenden van hoger beroep en beroep
in cassatie. In reactie op de aangevoerde argumenten van de procureur-generaal
stelde hij: 'De termijn is lang genoeg en het staat nergens geschreven, dat men
in hooger beroep geene regtsvragen behandelen mag'.54 Zou de advocaat niet
als verdediger kunnen optreden, dan kan hij zeker als gemachtigde voor de
veroordeelde hoger beroep aanwenden. In principe moest de veroordeelde
in persoon hoger beroep aanwenden, maar niets stond de veroordeelde in de
weg een ander daartoe te machtigen. Die machtiging kon zelfs mondeling
worden gegeven; 'nergens wordt bepaaldelijk van authentieke volmagt gespro-
ken'.

De Hoge Raad zet in een uitgebreide overweging uiteen dat 'volgens
de beginselen van regts- en redekunst' niet gebruik mag worden gemaakt van
een analogie-redenering. Er wordt gesteld: 'Dat uit het stilzwijgen der wet,
ten aanzien van den verdediger of raadsman, volgt, dat de wetgever moet
geacht worden om redenen, hem daartoe bewogen hebbende, gemeend te
hebben de bevoegdheid tot het interjecteren van hooger beroep, in dezen in
zijne gemelde hoedanigheid niet te moeten toekennen'. De wet wordt dus zeer
strikt geYnterpreteerd en het arrest wordt gecasseerd.

Als toegift geeft de Hoge Raad aan op welke wijze de raadsman voor
de veroordeelde hoger beroep had kunnen instellen. 'Het spreekt van zelf,
dat, wanneereen advokaat na eenen beklaagde van raad gediend en verdedigd
te hebben, voor denzelven cum ellecm in hooger beroep wil komen, hij daartoe

moet voorzien zijn van eene schriftelijke volmagt, om tot bewijs te dienen,
dat hij met voorkennis en overeenkomstig het verlangen van den beklaagde
werkzaam is'. De hoedanigheid van advocaat speelt derhalve geen rol bij het
aanwenden van hoger beroep voor de beklaagde. Opmerkelijk is dat de Hoge
Raad aangeeft dat de advocaat hoger beroep kan instellen, indien hij een
schriftelijke volmacht van de veroordeelde kan overleggen. Art. 242 Sv (1838)
biedt deze mogelijkheid evenmin. Gelet op het eerste deel van de overweging
van de Hoge Raad, met betrekking tot de analogie-redenering, zou tevens
kunnen worden betoogd dat de wetgever het aanwenden van hoger beroep
door een schriftelijk gemachtigde niet heeft gewenst.

Later,  in 1876 herhaalde  de  Hoge Raad nogmaals uitdrukkelijk  dat
vertegenwoordiging bij het aanwenden van hoger beroep in correctionele zaken
door een schriftelijk gevolmachtigde was toegestaan, ook al bood art. 242 Sv

54      HR 18 december 1839, W 1840, nr. 68, p. 1.
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(1838) deze mogelijkheid niet met zoveel woorden.55 De Hoge Raad overwoog:
'dat vertegenwoordiging bij geregtelijke acten, (...) in den regel bij de wet is
geoorloofd; dat voorts, wanneer eene zoo beperkte opvatting als de req.
voorstaat kan opgaan, het geval zich dikwerf zou kunnen voordoen, dat een
bekl., wiens persoonlijke verschijning onmogelijk was, van dit regtsmiddel
zou zijn verstoken, en de wetgever niet kan geacht worden dit te hebben
gewild'.  De  Hoge Raad stelt aan deze wijze  van het aanwenden van hoger
beroep het vereiste dat 'voldoende uit eene volmagt blijke, dat de verklaring
van hem (beklaagde HE) is uitgegaan'. In de woorden van de Hoge Raad dat
'overeenkomstig het verlangen van den beklaagde' moet worden gehandeld
en dat moet blijken dat van de verklaring van de beklaagde is uitgegaan, zijn
de belangen van authenticiteit en wilsverklaring zichtbaar.

Hoewel de tekst van de regeling daarvoor geen duidelijke aanleiding
leek te geven benadrukte de Hoge Raad de verschillen in de wijze waarop
hoger beroep en beroep in cassatie door een vertegenwoordiger kon worden
aangewend. De Hoge Raad nam in deze een formalistisch standpunt in. De
beklaagde zou weliswaar niet tegen zijn zin in een beroepsprocedure worden
betrokken,  maar of in alle gevallen beroep werd ingesteld indien de beklaagde
dit had gewild, moet mijns inziens worden betwijfeld. In  1886 werd het op
verschillende wijzen instellen van hoger beroep en beroep in cassatie

opgeheven. Toen trad een nieuw Wetboek van Strafrecht in werking. Dit
nieuwe wetboek bracht een aantal wijzigingen in het Wetboek van Straf-
vordering mee.56 Zowel het hoger beroep als het cassatieberoep moesten sinds-
dien op dezelfde wijze worden aangewend. Voor deze regeling lijkt het oude
art. 389 Sv (1838) model te hebben gestaan. Het nieuwe art. 243 Sv (1886)
bepaalde dat de verklaring van de beklaagde hoger beroep te willen instellen
ook kon worden afgelegd 'door zijnen raadsman, of door eenen bijzonder
daartoe schriftelijk gemagtigde'.57   Art.   389   Sv (1838) onderging   een
redactionele wijziging, zodat voor art. 243 Sv (1886) en art. 389 Sv (1886)
dezelfde terminologie gold. De woorden 'de veroordeelde partij of haren
verdediger' van art. 389 Sv (1838) werden vervangen door 'den beklaagde
of zijnen raadsman'. 58

55     HR 27 maart 1876, W 1876, 3986, p 1.
56          Deze wet is van 15 januari  1886, Stb.  1886,5 en op  1  september  1886 in werking getreden.

Voor de wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering  1838 is gebruik gemaakt van het
wetsontwerp dat op 8 november  1863 voor het eerst werd ingediend. Zie memorie van toe-
lichting, BHTK 1883-1884.114,2, p. 24.

57 BHTK 1883-1884,114,2, p. 14. De raadsman behoefde geen schriftelijke volmacht te
overleggen.

58 BHTK 1883-1884,114,2, p. 20.
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In 1926 trad het huidige Wetboek van Strafvordering in werking. In dit
wetboek is de wijze waarop een rechtsmiddel moet worden ingesteld
bijeengebracht in de vijfde titel.59 Inhoudelijk veranderde er weinig. Op grond
van art. 450 Sv kon de verdachte zich laten vertegenwoordigen. Art. 450 Sv
luidde voor zover van belang: 'De verklaring van den verdachte of de
inlevering van het bezwaarschrift zoomede de indiening van schrifturen kunnen
ook geschieden door zijn raadsman, indien deze daarbij verklaart bepaaldelijk
daartoe te zijn gevolmachtigd, of wel door een daartoe bij bijzondere volmacht
schriftelijk gemachtigde'.

3.4.3 Verdediger,  raadsman of advocaat

Betekende de terminologische wijziging van raadsman in plaats van verdediger
in het Wetboek van Strafvordering van  1886, dat in een ruimere vertegen-
woordigingsregeling werd voorzien? Onder het Wetboek van Strafvordering
van 1838 kon de verdediger namens de veroordeelde partij cassatieberoep
aanwenden. De term verdediger werd door de Hoge Raad strikt uitgelegd.
Slechts 'de Raadsman, die, als zoodanig, bij de teregtstelling der veroordeelde
partij, tot hare verdediging is opgetreden' kon als verdediger cassatieberoep
instellen.60 Onder het begrip raadsman in de zin van art. 450 Sv (1926), moest
ongeveer hetzelfde worden verstaan, aldus de Hoge Raad.61 In die zaak had
de advocaat van de verdachte, die als gemachtigde ex art. 398 onder 2 °  Sv
op de terechtzitting in eerste aanleg was opgetreden, als raadsman voor de
verdachte een rechtsmiddel aangewend. A-G Besier bepleitte een ruimere
interpretatie van het begrip raadsman.62 Hij was van mening dat een advocaat
die als gemachtigde ex art. 398 onder 2° Sv was opgetreden ook namens de
verdachte een rechtsmiddel moest kunnen aanwenden.63 De strikte interpretatie

van de Hoge Raad zou slechts leiden tot 'niet-ontvankelijkverklaringen, welke

59      De wetgever wilde de rechtsmiddelenregeling op systematische wuze regelen.

60        Zie HR 18 juni  1839, Van den Honert deel H, Amsterdam 1840, p. 37 en HR 17 december
1839, Van den Honert deel [1, Amsterdam  1840, p. 227. Zie bijvoorbeeld ook HR 27 mei
1 845, W  1845, nr. 630, p. 2; HR zittingen van 4 en 18 augustus  1846, W  1847, nr. 778,
p.  1  en HR zittingen van 20 julij en 2 augustus  1847, W  1847,  nr.  857, p.  1.

61      HR 31 januari 1927, NJ 1927, p. 310.
62      Conclusie bij HR 31 januari 1927, NJ  1927, p. 310 e.v. De conclusie verwijst naar Blok

en Besier Il, p. 473. Blok en Besier bepleiten voor een ruimere interpretatie van het begrip
raadsman. Het begrip raadsman zou niet moeten worden beperkt tot de advocaat die de
verdachte bij de behandeling ter terechtzitting heeft bijgestaan maar zou ook moeten behelzen
de advocaat die de verdachte ter terechtzitting heeft vertegenwoordigd. Blok en Besier, deel
II, p. 473.

63          Blok en Besier noemen deze gemachtigde ex art. 398 onder 2 ' Sv vertegenwoordiger. Blok
en Besier Il, p. 473.
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het rechtsgevoel niet bevredigen'.64 Voor een ruimere interpretatie van het

begrip raadsman voerde Besier aan dat de wetgever de verdachte de bevoegd-
heid had gegeven een raadsman te mogen kiezen (art. 38 Sv). Deze bevoegd-
heid had niet alleen betrekking op de behandeling ter terechtzitting, maar kon
ook worden uitgeoefend na de behandeling ter terechtzitting. De advocaat
die ter terechtzitting als gemachtigde voor de verdachte was opgetreden. kon
in de visie van Besier na de terechtzitting door de verdachte worden gekozen
tot raadsman die namens de verdachte een rechtsmiddel kon aanwenden. Dat
een verdachte alleen een raadsman zou kiezen voor het aanwenden van een
rechtsmiddel was volgens hem niet vreemd. Hij wees daarbij op art. 458 Sv,
waar de verdachte een raadsman kon machtigen tot het indienen van een
herzieningsaanvraag. De Hoge Raad oordeelde echter: 'als raadsman (...) kan
slechts worden beschouwd hij, die verdachte als raadsman heeft bijgestaan
voor den rechter, tegen wiens uitspraak de voorziening is gericht'.65

Enkele jaren later wees de Hoge Raad wederom een arrest over de onver-

enigbaarheid van de hoedanigheid van raadsman met die van de gemachtigde
ex art. 398 onder 2° Sv.66 De Hoge Raad ging daarbij uitgebreid in op de argu-
menten die Besier had aangevoerd voor een ruimere invulling van het begrip
raadsman. In deze zaak had een advocaat, die als gemachtigde voor de
verdachte was opgetreden, eveneens in de hoedanigheid van raadsman namens
de verdachte hoger beroep ingesteld. Het ingestelde hoger beroep werd niet-
ontvankelijk verklaard. De Hoge Raad overwoog daarbij 'dat hiertegen niet
afdoet, dat blijkens art. 38 Sv een verdachte ten allen tijde bevoegd is eenen
raadsman te kiezen, doch als raadsman in gemeld art. 450 bedoeld slechts kan
worden beschouwd hij die den verdachte als raadsman heeft bijgestaan voor
den rechter, tegen wiens uitspraak de voorziening is gericht'.

In het cassatiemiddel stelde de verdachte de advocaat als zijn raadsman
te hebben gekozen. Toen bleek dat de verdachte ter terechtzitting niet aanwezig

zou zijn, heeft de verdachte zijn raadsman gemachtigd hem ter terechtzitting
te vertegenwoordigen. De advocaat bezat dus zowel de hoedanigheid van
raadsman als van gemachtigde. Na het vonnis bleef de advocaat als raadsman
van de verdachte werkzaam en stelde in die hoedanigheid hoger beroep voor
de verdachte in. De Hoge Raad overwoog met betrekking tot dit punt 'dat de

hoedanigheid van raadsman met die van gemachtigde, als bedoeld in art. 398
sub 2 Sv., in 66n persoon niet verenigbaar is: dat toch de gemachtigde de plaats

van den verdachte inneemt, en geheel met hem vereenzelvigd wordt, terwijl
de raadsman hem slechts bijstand verleent; dat er dan ook verschillende

64      Blok en Besier, deel II, p. 473.
65       HR 31 januari 1927, NJ 1927, p. 311.
66      HR 4 februari 1929, NJ 1929, 604.
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wetsbepalingen zijn aan te wijzen, die op den ander niet toepasselijk zijn, b.v.
de artt. 292,303,304 Sv., waaruit blijkt, dat de wet zich den raadsman en den
gemachtigde als verschillende personen heeft gedacht; (...); dat daaraan niet
in den weg staat dat art. 38 Sv. den verdachte toestaat in elken stand van het
geding eenen raadsman te kiezen, (...); dat de omstandigheid, dat de wet de
mogelijkheid opent dat de aanvrage tot revisie wordt aangebracht door eenen
bepaaldelijk daarvoor gekozen of aangewezen raadsman, samenhangt met
de eischen die de wet aan het verzoekschrift stelt, zoodat ook de verdachte,
die in de afgelopen zaak zonder raadsman is geweest, dikwijls rechtsgeleerde
hulp niet zal kunnen ontberen, doch dat hieruit dan ook niet kan volgen, dat
onder den in art. 450 bedoelden raadsman een ander zou zijn te verstaan dan
hij, die voor den verdachte is opgetreden bij den rechter tegen wiens uitspraak
de voorziening is gericht'.67 De Hoge Raad bleefhet begrip raadsman derhalve
strikt en tamelijk formalistisch interpreteren.

Deze opvatting van het begrip raadsman was voor de advocatuur weinig
praktisch. Indien de raadsman zich tussentijds zou laten vervangen door een
kantoorgenoot of definitief zou worden vervangen, zou er geen raadsman in
de zin van art. 450 Sv zijn. In 1932 besliste de Hoge Raad hierover. Een door
de verdachte nieuw gekozen raadsman kon de raadsman die de verdachte ter
terechtzitting had bijgestaan niet vervangen.68 Bij een definitieve vervanging
van de raadsman kon de nieuw gekozen raadsman slechts een rechtsmiddel
namens de verdachte aanwenden indien hij daartoe door een bijzondere
schriftelijke volmacht was gemachtigd. De reden voor deze stringente opvatting
werd niet duidelijk. Denkbaar is dat de Hoge Raad een zo groot mogelijke
zekerheid omtrent de volmachtverlening wilde hebben. In dit licht kon alleen
een raadsman die de verdachte ter terechtzitting had bijgestaan, op zijn woord
worden geloofd, omdat slechts bij het optreden van deze raadsman mocht
worden aangenomen dat de verdachte een volmacht tot het aanwenden had
verleend.

Tijdelijke vervanging van de raadsman door een kantoorgenoot, ter
waarneming van bepaalde verrichtingen ex art. 46 Sv, bleek echter wel te zijn
toegestaan. Verschillende situaties waren daarbij denkbaar. In 1930 oordeelde
de Hoge Raad dat een toegevoegde raadsman, die zich op de terechtzitting
in eerste aanleg had laten vervangen, bevoegd was namens de verdachte hoger

67      HR 4 februari 1929, NJ 1929, p. 604.
68         HR  11 januari  1932, NJ  1932, p. 469 mn. T. De eerste raadsman voldeed aan de eisen van

art. 450 Sv. Nadat hij cassatieberoep had aangetekend, koos de verdachte een nieuwe
raadsman. De nieuw gekozen raadsman meldde in een brief aan de griffie van de Hoge Raad
dat hij de eerdere raadst:nan verving en diende bovendien een cassatieschriftuur namens
de verdachte in, die door de nieuw gekozen raadsman was ondertekend.
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beroep in te stellen.69 De Hoge Raad overwoog:  'dat het Hof dus is uitgegaan
van de stelling, dat, ook indien iemand als raadsman van een verdachte is
opgetreden maar hij dezen niet ter terechtzitting in eersten aanleg heeft
bijgestaan, hij niet als diens raadsman in den zin van artikel 450 Sv. kan
worden beschouwd; dat echter deze stelling is onjuist, zooals voor den
toegevoegden raadsman blijkt uit de bepaling van artikel 46 van het genoemde
Wetboek, waarin dezen Raadsman de bevoegdheid wordt toegekend, de
waarneming van bepaalde verrichtingen namens hem door een anderen
advocaat te doen geschieden mits hij voldoet aan de daar gestelde voorwaarde
van kennisgeving, terwijl uit de bepaling van het tweede lid nog duidelijker
blijkt, dat hij in het geval van het eerste als toegevoegde raadsman blijft
aangemerkt'. Hoewel in art.  46 Sv alleen de toegevoegde raadsman wordt
genoemd, besliste de Hoge Raad dat ook de gekozen raadsman zich tijdelijk
kon laten vervangen.

70

Een min of meer tegengestelde situatie kon zich ook voordoen. De
advocaat die de toegevoegde raadsman had vervangen, wendde namens de
verdachte een rechtsmiddel aan in de hoedanigheid van raadsman. De Hoge
Raad oordeelde 'dat de vervanging van de ambtshalve toegevoegde raadsvrouw
door Mr. E betrekking had op den bijstand ter terechtzitting; dat het optreden
ter terechtzitting in het algemeen mede omvat het aanteekenen eventueel van

beroep; dat uit de woorden van het proces-verbaal een beperktere strekking
van de vervanging, welke in dit geval het eventueel aanteekenen van hooger
beroep als raadsman zou uitsluiten, niet valt af te leiden; dat mitsdien de
bevoegdheid van Mr. E om ter vervanging als raadsman ook bij het aanteeke-
nen van hooger beroep op te treden moet worden aangenomen'.71

In principe kon zowel de raadsman die tijdelijk werd vervangen, als de
advocaat die de gekozen of toegevoegde raadsman tijdelijk verving, namens
de verdachte een rechtsmiddel aanwenden op de wijze van art. 450 Sv.72 De
bevoegdheid de verdachte te vertegenwoordigen bij het aanwenden van een
rechtsmiddel werd hierdoor dus aanmerkelijk uitgebreid.

Bij de bezuinigingswetten van 1935 is de tekst van art. 450 Sv gewijzigd.
73

De term raadsman werd vervangen door advocaat. Deze terminologische
verandering duidde de wetgever aan als een ondergeschikte technische

69     HR 17 november 1930, NJ 1931, 83.
70     HR 17 november 1930, NJ 1931, 83.
71      HR 29 juni 1936, NJ 1936, 1070 m.n. T.
72          Taverne gaat in zijn noot onder HR 29 juni  1936,  NJ  1936,1070 in op de oplossing van

de Hoge Raad die de mogelijkheid openlaat dat twee advocaten namens de verdachte een
rechtsmiddel kunnen aanwenden ex art. 450 a Sv.

73 BHTK 1934-1935, 362, nr. 2, p. 11 en BHTK 1934-1935, 362, nr. 3 p. 76. Besluit
inwerkingtreding § 13 van de bezuinigingswet per 1 februari 1940, Stb. 1939,285.
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verbetering.74 Deze 'ondergeschikte technische verbetering' hield evenwel
een grote verandering in. De wetgever brak met de sinds 1838 ontwikkelde
opvatting dat in beginsel de vertegenwoordiging bij het aanwenden van een
rechtsmiddel was voorbehouden aan de raadsman die de verdachte ter
terechtzitting had bijgestaan. Na deze wijziging kon iedere advocaat voor de
verdachte zelfstandig een rechtsmiddel aanwenden. 75

3.4.4 De constructie van de confraternele hulp

Na de wetswijziging van 1935, waarbij de term raadsman werd vervangen
door advocaat, heeft de vertegenwoordiging van de verdachte door een
advocaat zich ontwikkeld tot een ruime bevoegdheid. Met name de constructie
van de confraternele hulp is van grote betekenis geweest. Deze constructie
en de mogelijkheden die daaruit voortvloeien voor de advocatuur zullen in
de volgende twee subparagrafen centraal staan.

Het vereiste dat de volmacht rechtstreeks van de verdachte afkomstig
moet zijn, plaatste de advocatuur voor een probleem. Voor elk rechtsmiddel
dat een advocaat namens de verdachte aanwendde, diende hij persoonlijk naar
de griffie te gaan. Dit betekende dat hij de nodige reizen naar de verschillende
griffies in Nederland moest ondernemen.  De Hoge Raad creeerde al  in   1959
een constructie waardoor de gemachtigde advocaat op zijn beurt een andere
advocaat kon machtigen tot het aanwenden van een rechtsmiddel namens de
verdachte.76 De Hoge Raad baseerde deze constructie op art. 450, eerste lid
onder a Sv.

De volgende verwarrende situatie had zich voorgedaan. De verdachte
die door de kantonrechter was veroordeeld, wilde een rechtsmiddel instellen.
Uit de appelakte bleek dat advocaat H. op de griffie had verklaard namens
de verdachte een rechtsmiddel aan te wenden. Uit de verklaring van de
verdachte, afgelegd in hoger beroep, bleek dat de (Duitse) advocaat van de
verdachte, een (Nederlandse) advocaat B. opdracht had gegeven hogerberoep
in te stellen voor de verdachte. De raadsvrouw van de verdachte verklaarde
ter terechtzitting in hoger beroep dat Mr. S. namens de verdachte opdracht

74         In het licht van de bezuinigingswet is het dat waarschijnlijk ook geweest. omdat de wetgever
van deze wijziging geen bezuinigende werking verwachtte. Een reden voor deze wijziging
is wellicht de kritiek op de fonnalistische houding van de Hoge Raad geweest. Zie
bijvoorbeeld Taverne in zijn noot bij HR 7 juni 1927, NJ 1927, 900, Pompe in zijn noot
bij  HR 8  mei  1933, NJ  1933,1516 en Blok en Besier deel  II, p. 473.

75        Na deze wetswijziging is de vraag naar de betekenis van de advocaat bij het aanwenden
van een rechtsmiddel niet in de rechtspraak aan de orde gekomen.

76      HR 4 april 1959, NJ 1959, 352.
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had gekregen hoger beroep in te stellen en dat Mr. S. vervolgens Mr. H. had
opgedragen er zorg voor te dragen dat het hoger beroep zou worden ingesteld.

De rechtbank verklaarde het ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk,
omdat uit de gang van zaken volgde dat Mr. H. niet door de verdachte was
gevolmachtigd tot het aanwenden van een rechtsmiddel. Dit vonnis vernietigde
de Hoge Raad, overwegende: 'dat art. 450 eerste lid Sv. bepaalt dat het
aanwenden van de rechtsmiddelen bedoeld in art. 449 ook kan geschieden
door een advocaat, indien deze verklaart daartoe door dengene die het middel
aanwendt bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd; dat derhalve voor het op deze
wijze aanwenden van een rechtsmiddel niet meer is vereist dan dat de betrokke-
ne advocaat is en verklaart als hiervoren aangegeven'.

De constructie van de confraternele hulp zag hiermee het licht. Een
advocaat behoeft voor het aanwenden van een rechtsmiddel namens de
verdachte slechts te verklaren daartoe bepaaldelijk gevolmachtigd te zijn. Deze
constructie betekende voor de advocatuur dat een gemachtigde advocaat, een
kantoorgenoot of een elders gevestigde advocaat, namens de verdachte een
rechtsmiddel kan laten aanwenden. Doordat de Hoge Raad heeft aangeknoopt
bij art. 450, eerste lid onder a Sv, kan uitsluitend een andere advocaat een
rechtsmiddel namens de verdachte aanwenden. In feite is hier sprake van een
dubbele volmacht, maar doordat de Hoge Raad in 1964 uitdrukkelijk heeft
bepaald dat de advocaat op zijn woord moet worden geloofd, wordt deze
dubbele volmachtverlening nia zichtbaar.77 De dubbele volmacht wordt slechts
zichtbaar indien de volmacht van de advocaat wordt betwist.

De rechtspraktijk is bijzonder gebaat bij deze constructie van de
confraternele hulp. De advocatuur is daarbij door de rechtspraak nog meer
tegemoetgekomen, doordat de verklaring van de advocaat bepaaldelijk te zijn
gevolmachtigd in de akte rechtsmiddelen zeer coulant wordt geYnterpreteerd.
Indien uit de door de advocaat afgelegde verklaring enigszins kan worden
afgeleid dat hij gemachtigd is door de verdachte, wordt deze verklaring als
een volmacht aangemerkt.78 Het handelen van de advocaat wordt door de
rechtspraak vermoedelijk beoordeeld in het licht van de bedoeling van de
verdachte.

De kwestie van de advocaat die niet zelf ter griffie kan verschijnen om
daar een verklaring af te leggen had mijns inziens ook op een andere wijze
kunnen worden opgelost. Bijvoorbeeld door het afleggen van een schriftelijke

77          HR 23 juni  1964, NJ  1965,129 m.n  vB. en ook  HR  I  l  februari  1986,  NJ  1986,647.  Zie
§ 3.4.5 waar dit uitgebreid zal worden besproken.

78 Zie bijvoorbeeld HR 10 juni 1986, NJ 1987. 134 en HR 17 maart 1987, NJ 1987,852. Met
het oog op het wetsvoorstel 24 510 zijn hier problemen denkbaar. Zie J. de Hullu en M.J.A.
Plaisier, Een contradictoir  geding bij verstek?,DD (26) 1996. p. 626 e.v.
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verklaring toe te staan. Een constructie zoals de confraternele hulp was dan
niet nodig geweest. Hierop zal in § 3.5 worden ingegaan.

3.4.5 De betwisting van de mondelinge volmacht

In de vorige paragraaf bleek dat de verklaring van de advocaat bepaaldelijk
te zijn gevolmachtigd tot het aanwenden van een rechtsmiddel, nauwelijks
kan worden aangetast.  De  Hoge Raad besliste namelijk  al  in  1964 dat  een
advocaat in beginsel op zijn woord moet worden geloofd. 79 Aanleiding voor
deze uitspraak was de betwisting van de mondelinge volmacht van de advocaat
door de officier van justitie. De Hoge Raad ging uitgebreid in op deze kwestie
en overwoog: 'dat blijkens art. 450 Sv. het aanwenden van de daarin bedoelde
rechtsmiddelen kan geschieden door een bij bijzondere volmacht schriftelijk
gemachtigde, doch een advocaat tot overlegging van zodanige volmacht niet
gehouden is, indien deze verklaart daartoe door dengene die het middel
aanwendt, bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd; dat de wetgever bij de
toekenning van deze faciliteit kennelijk is geleid door de gedachte dat de
advocaat, die deel uitmaakt van den stand der advocaten en dienvolgens is
onderworpen aan tuchtrechtelijk toezicht, een juist en verantwoord gebruik
zal maken van deze hem toegekende bevoegdheid; dat met deze wettelijke
regeling zich niet verdraagt een door den rechter ambtshalve of op vordering
van den O.v.J. ingesteld onderzoek omtrent de vraag of de advocaat naar
waarheid de verklaring heeft afgelegd dat hij door dengene die het rechtsmiddel
aanwendt, bepaaldelijk is gevolmachtigd; dat immers een dergelijk onderzoek
zou insluiten het verlangen naar krachtiger waarborgen t.a.v. de waarachtigheid
van meerbedoelde verklaring dan door den wetgever voldoende zijn geacht;
dat echter den verd. niet het recht kan worden ontzegd om het initiatief te
nemen ter bestrijding van de deugdelijkheid van de voor den advocaat
afgelegde verklaring dat deze door hem, verd., bepaaldelijk was gevolmachtigd
en dienvolgens te betogen dat door hem, verd., geen prijs wordt gesteld op
behandeling zijner zaak in hogere instantie'. Uitsluitend de verdachte kan de
volmacht van de advocaat betwisten. In al de andere gevallen moet de advocaat

op zijn woord worden geloofd.
In deze zaak besliste de Hoge Raad tevens op welke wijze de verdachte

de volmacht kon betwisten: 'dat bij gebreke in het strafproces van een
bijzondere wettelijke regeling t.a.v. den procureur gegeven in de dertiende
afdeling van titel III boek I van het W. v. B. Rv. tot ontkentenis van gerech-
telijke verrichtingen, dat initiatief door den verd. dient te worden genomen,
die zulks zal kunnen doen ter gelegenheid van zijn verschijning op de

79     HR 23 juni 1964, NJ 1965,129 m.n. vB.
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terechtzitting in hogere aanleg alwaar de strafzaak zal worden behandeld,
waarna de rechter omtrent het aldus gerezen verschil nopens de ontvanke-
lijkheid der voorziening zal moeten beslissen'.

In 1988 scherpte de Hoge Raad de wijze van betwisting nog wat aan.
80

De verdachte had ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij zijn
raadsman H. bepaaldelijk had gevolmachtigd tot het aanwenden van een
rechtsmiddel maar niet de hem onbekende Mr. K., die blijkens de akte
rechtsmiddelen voor hem hoger beroep had ingesteld. Uit de gang van zaken
bleek dat hier sprake was van confraternele hulp; Mr. H. had zijn confrdre
Mr. K. gevraagd namens de verdachte hoger beroep in te stellen. De vraag
was of de verdachte met zijn verklaring de volmachtverlening tot het
aanwenden van een rechtsmiddel had betwist. De rechtbank las in de verklaring
van de verdachte een betwisting en verklaarde het hoger beroep niet-
ontvankelijk. De Hoge Raad daarentegen besliste dat hier geen sprake was
van een betwisting. De volmacht wordt betwist 'wanneer de verdachte te
kennen heeft gegeven de behandeling van de zaak in hogere instantie nimmer
te hebben gewild'. Deze overweging sluit  aan  bij de bedoeling  van  de
verdachte. Indien blijkt dat de verdachte niet het hem toegekende rechtsmiddel
wil benutten, kan niet rechtsgeldig namens hem een rechtsmiddel worden
ingesteld.

In het hierboven geschetste kader lijkt ook de beslissing te passen
betreffende de advocaat die de door hem zelf afgelegde verklaring bepaaldelijk
te zijn gevolmachtigd, betwistte.81 De advocaat had hoger beroep ingesteld
namens de verdachte. Op de terechtzitting in hoger beroep verscheen de
verdachte echter niet. De advocaat verklaarde dat hij namens de verdachte
hoger beroep had ingesteld, zonder contact te hebben gehad met zijn client.
Hij verklaarde als een soort zaakwaarnemer te hebben gehandeld.

A-G I.zijten is van mening 'dat het geval waarin de advocaat zelf zijn
volmacht ontkent gelijk te stellen is met het - met vrucht - ontkennen van die
volmacht door de verdachte en dat in beide gevallen vervolgens moet worden
bezien - aan de hand van niet precies dezelfde criteria - of kan worden
aangenomen dat de verdachte desondanks behandeling in hoger beroep wenst
dan wel niet'.  Wat de advocaat-generaal bedoelt met  'aan de hand van  niet
precies dezelfde criteria' is mij niet geheel duidelijk. Naar het oordeel van
de Hoge Raad behoefde deze kwestie geen problemen op te leveren. 'Nu de
raadsman zelf heeft gesteld dat zijn verklaring dat hij tot het instellen van hoger
beroep door de verdachte was gemachtigd niet juist is, is het hoger beroep
niet ingesteld op de wijze als voorzien in de artt. 449 e.v. Sv, zodat het hof

80     HR 22 maart 1988, NJ 1988,849.
81      HR 6 juni 1989, NJ 1990, 30 m.n. ThWvV.
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de verdachte - die in hoger beroep niet is verschenen en derhalve niet heeft
doen blijken prijs te stellen op behandeling van haar zaak in tweede instantie -
niet-ontvankelijk had dienen te verklaren in haar hoger beroep'.  Met het oog
op de functie van de volmacht, namelijk het tot uitdrukking brengen van de
belangen van authenticiteiten wilsverklaring, ligt deze uitspraak voorde hand.
Uit niets blijkt immers dat de verdachte een rechtsmiddel heeft willen aanwen-
den.

Annotator Van Veen wijst op een moeilijkheid in de beslissing van de
Hoge Raad. Had de verdachte, indien hij op de terechtzitting was verschenen
en daar had verklaard prijs te stellen op een behandeling in hoger beroep,

alsnog een wettige basis kunnen verschaffen aan het ingestelde beroep? Van
Veen acht dit twijfelachtig want 'indien men dat zou aanvaarden ontneemt
men aan het beginsel dat in art. 450 Sv ligt opgesloten zijn kracht, nl. het
beginsel dat buiten de verdachte om namens hem geen rechtsmiddel mag
worden ingesteld'. Naar mijn mening wijst Van Veen terecht op dit probleem.
Toch kan ik me vinden in de uitzondering die de Hoge Raad heeft geformu-
leerd. In het enkele geval dat de advocaat, naar later blijkt niet naar waarheid
heeft verklaard bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd, terwijl de verdachte ter
terechtzitting is verschenen en prijs stelt op behandeling in hoger beroep, lijkt
het mij redelijk, met name jegens de verdachte, om het rechtsmiddel
ontvankelijk te verklaren. In dit geval zou kunnen worden gezegd dat het defect
in de aanwending wordt 'gedekt' door de verschijning van de verdachte en
zijn verklaring de behandeling van het beroep op prijs te stellen. Wenst de
verdachte geen behandeling in hoger beroep dan dient het beroep niet-
ontvankelijk te worden verklaard.82

De mondelinge verklaring van de advocaat bepaaldelijk te zijn
gevolmachtigd kan derhalve uitsluitend worden betwist door de verdachte
of door de advocaat zelf. Aan deze betwisting moeten gevolgen worden
verbonden. Indien de verdachte de volmachtverlening of de inhoud van de
volmacht betwist, moet worden aangenomen dat de verdachte geen rechts-
middel heeft willen aanwenden. Bij de betwisting van de volmacht door de
advocaat is nia voldaan aan het belang van de authenticiteit. Niet de verdachte,
maar een ander heeft beslist tot het aanwenden van een rechtsmiddel.

Doordat de advocaat op zijn woord moet worden geloofd, wordt mijns
inziens recht gedaan aan de veronderstelde relatie tussen een advocaat en de
verdachte. Zou de advocaat niet op zijn woord worden geloofd, dan zou een
ieder de volmachtverlening kunnen betwisten. De advocaat zou dan voor alle

82      Het is denkbaar dat deze situatie in de toekomst veelvuldiger aan de orde zal komen. Zie
J. de Hullu en M.J.A. Plaisier, Een contradictoir  geding bij  verstek?, DD (26), 1996, p.
614-633. Wellicht zal de verklaring van de advocaat bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd
vaker worden betwist.
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zekerheid aan de verdachte een schriftelijke volmacht moeten vragen. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de advocaat zou mijns inziens hierdoor
worden uitgehold. Bovendien zou een ruime mogelijkheid tot betwisting van
de mondelinge volmacht voor de verdachte kunnen betekenen dat hem de
toegang tot de beroepsrechter wordt ontzegd, terwijl hij die wel heeft gewild.
Dit risico voor de verdachte past niet bij de aard van de regeling.

3.5 Defonnaliseringen inzake het aanwenden van een rechtsmiddel

namens de verdachte

Vanaf het einde van de jaren '70 nam de rechtspraak van de Hoge Raad een
belangrijke wending betreffende het instellen van een rechtsmiddel door de
verdachte. De Hoge Raad fiatteerde een aantal deformaliseringen die onder
meer hebben geleid tot de zogenaamde conversie-rechtspraak en de mogelijk-
heid voor de verdachte schriftelijk een rechtsmiddel in te stellen.83 Op deze
plaats zal hieraan nogmaals aandacht worden besteed. Deze rechtspraak zal
met name worden beoordeeld in het licht van het aanwenden van een
rechtsmiddel namens de verdachte.

Art. 450, eerste lid onder b Sv heeft enorm aan betekenis gewonnen door
de rechtspraak die sinds de jaren '70 door de Hoge Raad is ingezet. Iedere
verdachte kan tegenwoordig per brief een rechtsmiddel aanwenden.84 Deze
brief moet worden aangemerkt als een bijzondere schriftelijke volmacht, gericht
aan de griffie. Daar moet vervolgens namens de verdachte een rechtsmiddel
worden ingesteld.85 Deze wijze van aanwenden is inmiddels stevig verankerd
in de rechtspraak; een verdachte mag erop vertrouwen dat een brief gericht
aan de griffie leidt tot het aanwenden van een rechtsmiddel. Zelfs een brief
waarin de verdachte vraagt naar informatie over de te nemen stappen in
verband met een ontvangen acceptgirokaart, moest volgens de Hoge Raad
worden opgevat als een bijzondere schriftelijke volmacht. 86

Doordat de Hoge Raad het schriftelijk aanwenden van een rechtsmiddel
heeft gebaseerd op art. 450, eerste lid onder b Sv, kan uitsluitend de verdachte
per brief een rechtsmiddel aanwenden. Wendt de gemachtigde per brief een
rechtsmiddel aan, dan moet deze brief worden aangemerkt als een bijzondere
schriftelijke volmacht gericht aan de griffie. De griffier zou vervolgens

83     Zie § 2.2.3.
84 Zie bijvoorbeeld HR 24 oktober 1978, NJ 1979, 52 m.n. ThWvV: HR 7 april 1981,430

m.n. ThWvV en HR 3 april 1984, NJ 1984, 634 m.n. ThWvV.
85          Zie § 2.2.5.3 waar het verplichtende karakter van de bijzondere schriftelijke volmacht gericht

aan de griffier wordt besproken.
86       HR 23 juni 1987, NJ  1988, 352.
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mondeling ter griffie moeten verklaren een rechtsmiddel namens de verdachte
aan te wenden.87 Op deze wijze kan evenwel niet rechtsgeldig een rechtsmiddel
worden aangewend, aangezien de griffier geen rechtstreeks van de verdachte
afkomstige volmacht heeft ontvangen. Het vereiste van een mondeling af te
leggen verklaring in samenhang met het verbod van een dubbele volmacht
blijkt een obstakel te zijn op de weg naar een verdere modernisering van de
regeling inzake het aanwenden van rechtsmiddelen.

Zou binnen het huidige wettelijke stelsel een basis kunnen worden
gevonden voor het schriftelijk aanwenden van een rechtsmiddel namens de
verdachte? Een mogelijke oplossing zou kunnen worden gezocht in de
relativering van het verbod van een dubbele volmacht. Gelet op de belangen
van de authenticiteit en de wilsverklaring, die aan dit verbod ten grondslag

liggen, lilla deze oplossing mij weinig aantrekkelijk. Bij het toestaan van een
dubbele volmacht zou aan de genoemde belangen niet voldaan kunnen worden.
De kans dat een rechtsmiddel wordt aangewend zonder dat de verdachte dit
heeft gewild kan door het toestaan van een dubbele volmacht toenemen. Door
een volmachtverlening wordt een extra schakel tussen de verdachte en de griffie
geplaatst. Naarmate meer personen tussen de verdachte en de griffier komen
te staan, wordt de band tussen de verdachte en de griffier losser. De betrouw-
baarheid van de verklaring zal dan ook meer in twijfel kunnen worden
getrokken. De belangen van authenticiteit en wilsverklaring zouden hierdoor
ter discussie kunnen worden gesteld. Het verbod van een dubbele volmacht
moet mijns inziens dan ook worden gehandhaafd.

Het schriftelijk aanwenden van een rechtsmiddel door een gemachtigde
zou ook kunnen worden bereikt door de vorm vrij te laten waarin de verklaring
moet worden afgelegd. Het is dan mogelijk door een schriftelijke verklaring
een rechtsmiddel aan te wenden. Uit een schriftelijke verklaring kan naar mijn
mening genoegzaam blijken dat de verdachte een rechtsmiddel heeft willen
aanwenden. Aan de belangen van authenticiteit en wilsverklaring zal kunnen
worden voldaan. Praktisch gezien kan het afteggen van een mondelinge verkla-

ring wel een voordeel bieden. Indien de gemachtigde persoonlijk op de griffie
verschijnt kan de griffier bij eventuele onduidelijkheden om opheldering
vragen. Bij het afteggen van een schriftelijke verklaring zal het de griffie
waarschijnlijk meer moeite kosten om gerezen problemen op te lossen. Dit
nadeel weegt naar mijn mening niet zo zwaar dat van het schriftelijk afleggen
van een verklaring zou moeten worden afgezien.

88

87      In de praktijk zal de griffier waarschijnlijk direct een akte rechtsmiddelen opmaken.
88     Ik betwijfel of bij het in persoon aanwenden van een rechtsmiddel onduidelijkheden,

bijvoorbeeld omtrent de omvang van het beroep, worden gesignaleerd en of deze
onduidelijkheden in overleg met de gemachtigde kunnen worden opgelost.
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Indien ook schriftelijk een verklaring zou kunnen worden afgelegd, zou
dit aanzienlijke gevolgen hebben voor het stelsel van aanwenden van
rechtsmiddelen. De brief van de verdachte aan de griffie behoeft niet langer
als een bijzondere schriftelijke volmacht te worden aangemerkt. Dit betekent
dat de griffier niet meer ten overstaan van zichzelf of een collega dient te
verklaren een rechtsmiddel namens de verdachte aan te wenden. Er kan direct
een akte rechtsmiddelen worden opgemaakt. De voorgestelde gang van zaken
sluit naar mijn mening beter aan bij de werkelijkheid dan de constructie van
art. 450, eerste lid onder b Sv.

Voor de gemachtigde zou dit betekenen dat hij niet meer persoonlijk
op de griffie behoeft te verschijnen om een verklaring af te leggen. Het vereiste
dat een volmacht is verleend zal evenwel op een andere wijze moeten blijken.
Voor de advocaat zou kunnen gelden dat hij nog steeds op zijn woord wordt
geloofd. Aan de door de advocaat schriftelijk afgelegde verklaring bepaaldelijk
te zijn gevolmachtigd kan naar mijn mening evenveel waarde worden gehecht
als aan een in persoon afgelegde vfrklaring. Bijhet indienen van een schriftuur
is immers ook een schriftelijke verklaring van de advocaat bepaaldelijk te zijn
gevolmachtigd, voldoende. De derde gemachtigde dient de bijzondere
schriftelijke volmacht te overleggen. Aan dit vereiste kan de gemachtigde
voldoen door de schriftelijke volmacht mee te zenden met de verklaring namens
de verdachte een rechtsmiddel aan te wenden. Dan is naar mijn mening genoeg-
zaam voldaan aan het vereiste dat van een volmacht moet blijken.

3.6 Het aanwenden van een rechtsmiddel door het openbaar ministerie

3.6.1 Inleiding

De handeling waardoor een rechtsmiddel wordt aangewend brengt met zich
mee dat deze door een persoon moet worden verricht. Voor het openbaar
ministerie betekent dit dat slechts met behulp van een vertegenwoordiger een
rechtsmiddel kan worden aangewend. Deze vertegenwoordiging is niet
gebaseerd op een volmachtverlening zoals bij de verdachte, maar op een
'wettelijke' vertegenwoordigingsregeling. In de wet RO is de hierarchische
structuur van het openbaar ministerie neergelegd.89 Met inachtneming van
deze structuur kent het wetboek van Strafvordering aan bepaalde leden van
het openbaar ministerie een rechtsmiddel toe.

In deze paragraaf zal het aanwenden van een rechtsmiddel door het
openbaar ministerie centraal staan. De hierop betrekking hebbende regeling

89 Zie bijvoorbeeld de artt. 3,5 en 5a RO.
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is neergelegd in art. 449 Sv. In § 2.2.2 bleek dat aan deze regeling een drietal
belangen ten grondslag ligt. Hierna zal worden nagegaan op welke wijze aan
deze belangen wordt voldaan bij een door het openbaar ministerie ingesteld
rechtsmiddel. In § 3.6.2 zal aandacht worden besteed aan de invulling van
het authenticiteitsbelang. Voor het openbaar ministerie roept dit de vraag op
wie beslist of een rechtsmiddel wordt aangewend. Daarna zal in § 3.6.3 worden

ingegaan wie voor het openbaar ministerie de verklaring op de griffie aflegt
teneinde een rechtsmiddel aan te wenden. In deze paragraaf zal ook aandacht
worden besteed aan de rechtspraak met betrekking tot de inhoud van de
afgelegde verklaring.

3.6.2 Wie  beslist  of het  openbaar ministerie  een  rechtsmiddel aanwendt?

Teneinde de vraag te beantwoorden wie beslist of het openbaar ministerie
een rechtsmiddel aanwendt, moet worden gekeken naar de hierarchische
structuur van dit orgaan en naar afzonderlijke artikelen van het Wetboek van
Strafvordering, zoals de artikelen 404 en 427 Sv, waarin aan een bepaald lid
of aan het openbaar ministerie bij een gerecht, een rechtsmiddel wordt
toegekend. Hieruit volgt echter niet eenduidig wie hierover een besluit neemt.
In de meeste gevallen zal een functionaris van het openbaar ministerie bij het
gerecht dat het vonnis of arrest heeft gewezen, hierover beslissen. Een
uitzondering daarop is mogelijk. De beslissing over het al dan niet aanwenden
van een rechtsmiddel kan ook hoger in de organisatie van het openbaar
ministerie worden genomen. Hoewel over de structuur en de hierarchie van
het openbaar ministerie veel kan worden gezegd, beperk ik mij op deze plaats
tot de organisatie voor zover die van belang is voor het aanwenden van een
rechtsmiddel.

Op grond van art. 5 RO dienen de leden van het openbaar ministerie
bevelen na te komen 'welke hun in hun ambtsbetrekking door de daartoe

bevoegde macht, vanwege de Koning', worden gegeven. Dit betekent globaal
gezegd dat de minister van justitie instructies of bevelen aan de ambtenaren
van het openbaar ministerie mag geven. Deze zogenaamde aanwijzings-
bevoegdheid gaat echter niet zover dat de minister van justitie in de uitoefening
van de bevoegdheid van een lid van het openbaar ministerie mag treden.90

90        Zie G.J.M. Corstens en P.J.P. Tak, Het openbaar ministerie, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
1982, p. 19-27. Zie bijvoorbeeld ook G. Duisterwinkel, Enigefacenen van de taak van het
openbaar ministerie  naar nederiands  recht, Kkiwer Deventer, 1965;  A.C. 't Hart,  Om  het
OM, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle  1976; H. de Doelder, Het OM in positie, Gouda Quint
Arnhem 1988, zie bijv. p. 13 en 14; J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strajkaken, Gouda
Quint Arnhem  1989, p. 372 e.v.; W. Sorgdrager, De relatie OM-minister, Trema  1989, p.

68-75; M.L.W.M. Viering en H.R.B.M. Kummeling, La plume est serve, la parole est en
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Daarnaast staat binnen elke laag van het openbaar ministerie 6dn persoon aan
het hoofd en op grond van art. 5a RO zijn de andere leden van dat parket aan
hem ondergeschikt:' De procureur-generaal bij de Hoge Raad is het hoofd
van het parket bij de Hoge Raad, de procureur-generaal bij het hof staat aan
het hoofd van het ressortsparket en de hoofdofficier van justitie is het hoofd
van het arrondissementsparket. Tussen de verschillende lagen bestaan ook
gezagsverhoudingen. Uit art. 54 Reglement I en de artikelen 8 en 140 Sv volgt
dat de hoofdofficieren ondergeschikt zijn aan de procureur-generaal bij het
gerechtshof waartoe hun arrondissement behoort. Art. 53 Reglement I bepaalt
tenslotte dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad bevelen kan geven aan
de procureurs-generaal bij de hoven en de hoofdofficieren. Deze bevoegdheden
zijn toegekend in het kader van de handhaving van de wetten. Daartoe behoort
ook het instellen van rechtsmiddelen. 92

In de praktijk zal een lid van het parket, verbonden aan het gerecht dat
de beslissing heeft genomen, besluiten of een rechtsmiddel wordt benut. Het
is echter niet uitgesloten dat in uitzonderlijke gevallen bij gevoelige of
omstreden zaken overleg met bovengeschikten plaats vindt of dat een hoger
geplaatste een instructie geeft tot het aanwenden van een rechtsmiddel.93 In
dat geval wordt de beslissing hoger in de organisatie genomen.94

De invulling van het authenticiteitsbelang bij het aanwenden van een
rechtsmiddel door het openbaar ministerie is derhalve gelegen in de organisatie
en structuur van het openbaar ministerie. De vertegenwoordiging van het
openbaar ministerie ter zake van het aanwenden van een rechtsmiddel heeft
een ander karakter dan de vertegenwoordiging van de verdachte. Anders dan
de gemachtigde van de verdachte, heeft de vertegenwoordiger die namens

petit libre, NJB  19 april  1996, afl.  16, p. 592-596 en P.B. Cliteur, De aanwijzings-
bevoegdheid van de minister ex artikel 5 RO, NJB 19 april 1996, afl. 16, p. 597-601. Zie
ook BHTK 1996-1997,25 392 betreffende de reorganisatie van het openbaar ministerie
en de instelling van een landelijk parket.

91      In het wetsvoorstel inzake de aanwijzigingsbevoegdheid van de minister van justitie
verdwijnen onder andere deze hierarchische lijnen.

92          Art. 54 Reglement I spreektover'criminelejustitie'. Volgens Corstens en Tak wordt hiermee
'het strafrechtelijke werkterrein van het OM' bedoeld. G.J.M. Corstens en P.J.P. Tak, Het
openbaar ministerie, Tjeenk Willink Zwolle  1982, p.44. Zie ook G. Duisterwinkel, Enige
facetten van de  taak van  het openbaar ministerie naar nedertands  recht, Kluwer Deventer
1965, p.7.

93          Zie G.J.M. Corstens en P.J.P. Tak, Het openbaar ministen'e, Tjeenk Willink Zwolle  1982,
p. 47 en J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in stra#aken, Gouda Quint Arnhem 1989, p.
376.

94        In een recent aanhangig gemaakt wetsvoorstel betreffende de reorganisatie van het openbaar
ministerie en de instelling van een landelijk parket, wordt aan de A-G de bevoegdheid
toegekend een door een officier van justitie ingesteld hoger beroep in te trekken. Zie BHTK
1996-1997,25 392,1-2, p. 20-21.
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het openbaar ministerie optreedt de bevoegdheid te beslissen. Uit hoofde van
hun functie zijn leden van het openbaar ministerie hiertoe bevoegd.

3.6.3 Het afteggen van de verklaring namens het openbaar ministerie

Evenals voor de verdachte, geldt voor het openbaar ministerie dat een
rechtsmiddel wordt aangewend door het afleggen van een verklaring op de
griffie.95 Deze verklaring zal door een vertegenwoordiger van het openbaar
ministerie moeten worden afgelegd. In het Wetboek van Strafvordering wordt
aangegeven dat hiertoe bevoegd zijn de leden van het openbaar ministerie
verbonden aan het gerecht dat de te bestrijden beslissing heeft gegeven.m Het

besluit een rechtsmiddel aan te wenden kan derhalve door een andere
functionaris worden genomen dan degene die verklaart namens het openbaar
ministerie een rechtsmiddel in te stellen. Bij het nemen van de beslissing kan
de hierarchische structuur van het openbaar ministerie een rol spelen. De
verklaring kan echter uitsluitend worden afgelegd door een functionaris van
het openbaar ministerie dat is verbonden aan het gerecht dat het vonnis of
arrest heeft gewezen. Bij het afleggen van deze verklaring zal zijn functie dan
ook moeten blijken.

Hoewel de tekst van art. 450, eerste lid Sv het openbaar ministerie niet
expliciet uitsluit, lijkt dit artikel niet voor het openbaar ministerie te zijn
bedoeld.97 Von Brucken Fock en Van Dorst menen echter dat het openbaar
ministerie bij bijzondere volmacht een rechtsmiddel kan instellen.98 Hoe deze
volmacht kan worden verleend en of art. 450, eerste lid Sv hierop van
toepassing is wordt niet duidelijk. Zij stellen namelijk dat het openbaar
ministerie bij bijzondere volmacht een rechtsmiddel kan aanwenden, waarbij
zij opmerken dat 'problemen m.b.t. al dan niet te laat aankomende, aangete-
kende of gewone brieven die wellicht als bijzondere volmacht hadden moeten
worden opgevat, (...) zich hier dus niet (kunnen) voordoen'.

95       Zie art. 449 Sv. De belangen van wilsverklaring en autoriteit gelden ook voor het openbaar
ministerie.

96 Zie bijvoorbeeld de artt. 404 en 427 Sv. De hierarchische structuur van het openbaar

ministerie speelt derhalve geen rol. Enerzijds volgt dit uit de hierarchie van het openbaar
ministerie zelf; de aanwijzingsbevoegdheid van hoger geplaatsten gaat niet zo ver dat zij
de handeling zelf kunnen verrichten. Anderzijds blijkt uit de attributie van rechtsmiddelen
aan het openbaar ministerie dat deze zijn toegekend aan het openbaar ministerie bij een

bepaald gerecht.
97      Uit de wetsgeschiedenis volgt ook dat slechts de vertegenwoordiging van de verdachte bij

volmacht werd geregeld. Zie bijvoorbeeld art. 389 Sv (1838).
98      E.P. von Brucken Fock en A.J.A. van Dorst Cassatie in stra#aken, W.E.J. Tjeenk Willink

Zwolle, 1993, p. 123 en 124.
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Deze opvatting roept een aantal vragen op. Moet de bijzondere volmacht
schriftelijk zijn ofvolstaat een mondelinge volmacht en bedoelen de schrijvers
dat de griffier niet gemachtigd kan worden tot het aanwenden van een
rechtsmiddel namens het openbaar ministerie?g, Wanneerdie veronderstelling
juist is, rijst de vraag wat hienan de reden is en aan wie wei een volmacht
kan worden verleend.

Zoals reeds bleek kan in beginsel elk lid van het openbaar ministerie
bij het betreffende gerecht uit hoofde van zijn functie een rechtsmiddel
aanwenden. Hij behoeft daartoe niet te worden gemachtigd door een hoger
geplaatste of de officier van justitie die aanwezig was bij de behandeling van
de zaak op de terechtzitting. Indien een volmacht zou kunnen worden verleend,
zal deze naar mijn mening gericht zijn aan een persoon die buiten het openbaar
ministerie staat. Hierbij zou kunnen worden gedacht aan een parketmedewer-
ker.lm Indien dem mogelijkheid zou worden aanvaard, behoort de gemachtigde
mijns inziens in het bezit te zijn van een bijzondere schriftelijke volmacht.
Er bestaat geen reden de gemachtigde op zijn woord te geloven.

Kennelijk kan ook niet aan een ieder een volmacht worden verleend,
nu Von Brucken Fock en Van Dorst de griffier uitsluiten.101 Deze uitzondering
zou gelet op de huidige rechtspraak voor het openbaar ministerie een beletsel
zijn om per brief een rechtsmiddel aan te wenden.102 De omvang en de
mogelijkheden van vertegenwoordiging bij volmacht voor het openbaar
ministerie worden door de schrijvers echter niet duidelijk aangegeven. Indien
de toepassing van art. 450, eerste lid Sv zou worden 'uitgebreid' naar het
openbaar ministerie, dan zou mijns inziens het openbaar ministerie ook een
volmacht aan de griffier moeten kunnen verlenen. Het openbaar ministerie
zou dan per brief, die als een bijzondere schriftelijke volmacht moet worden
aangemerkt, een rechtsmiddel kunnen aanwenden. Het aanwenden van een
rechtsmiddel door een advocaat namens het openbaar ministerie behoeft niet
bij voorbaat te worden uitgesloten, maar lijkt mij gelet op de huidige
strafrechtspleging niet waarschijnlijk. 103

99 Von Brucken Fock en van Dorst lijken te veronderstellen dat een brief geen volmacht kan
zijn. Naar mijn mening kan een brief, gelet op zijn inhoud, worden aangemerkt als een
volmacht.

100     Er zou ook nog kunnen worden gedacht aan het verlenen van een volmacht aan een lid van
het openbaar ministerie om een rechtsmiddel aan te wenden bij een ander gerecht. Dit lijktmij een theoretische mogelijkheid.

101 De vraag wie wel zou kunnen worden gemachtigd wordt door hen niet beantwoordt.
102 Indiengeen volmachtaandegriffierkan worden verleend, kandeze nietnamens hetopenbaar

ministerie een rechtsmiddel aanwenden. Ieder ander aan wie een volmacht wordt verleend
zal in persoon ter griffie een verklaring moeten afleggen.

103     Indien het openbaar ministerie zich bij een technisch ingewikkelde zaak zou laten bijstaan
door een gespecialiseerde advocaat, zou naar mijn mening deze advocaat, mits daartoe
gemachtigd, namens het openbaar ministerie een rechtsmiddel kunnen aanwenden.
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Hoewel art. 450, eerste lid Sv naar mijn mening niet geldt voor het
openbaar ministerie, zou in beginsel aan een volmachtverlening niets in de

weg staan. Indien daartoe behoefte bestaat bij het openbaar ministerie zou
een derde kunnen worden gemachtigd tot het aanwenden van een rechtsmiddel.
Naar mijn mening zou dan de eis moeten worden gesteld dat de gemachtigde
in het bezit moet zijn van een bijzondere schriftelijke volmacht. Deze volmacht
kan uitsluitend worden verleend door een lid van het openbaar ministerie dat
zelf bevoegd is te verklaren een rechtsmiddel aan te wenden:= Er behoeft
geen uitzondering te worden gemaakt naar de persoon die kan worden

gemachtigd. Dit betekent dat ook de griffier namens het openbaar ministerie
een rechtsmiddel zou kunnen aanwenden. Deze constructie zou overbodig
zijn indien het mogelijk wordt gemaakt door een schriftelijke verklaring een
rechtsmiddel aan te wenden. 105

In de verklaring die namens het openbaar ministerie ter griffie wordt afgelegd,
moet worden aangegeven welk rechtsmiddel wordt aangewend en waartegen
dit is gericht. Aan deze vereisten wordt in de rechtspraak tamelijk streng de
hand gehouden. Een door het openbaar ministerie verkeerd gekozen
rechtsmiddel wordtin beginsel nietgeconverteerd.'06Een dergelijke beslissing

wordt door de Hoge Raad niet of nauwelijks gemotiveerd. In de meeste

gevallen blijft het bij de enkele constatering dat voor de officier van justitie
hoger beroep openstond, zodat hij niet in het ingestelde cassatieberoep kan
worden ontvangen, of net andersom. Er is echter een arrest van de Hoge Raad,
waarhet door het openbaar ministerie verkeerd gekozen rechtsmiddel uitdruk-
kelijk wordt geconverteerd.'07 De Hoge Raad overwoog:  'het Hof had derhalve
in zoverre de door de Officier van Justitie en de verdachte tegen het vonnis

ingestelde beroepen moeten verstaan als beroepen in cassatie en deswege de
zaak naar de Hoge Raad moeten verwijzen'. In deze zaak leverde de conversie-

beslissing het openbaar ministerie echter weinig op, omdat er geen schriftuur
was ingediend, zodat het beroep op grond daarvan alsnog niet-ontvankelijk

104 De beslissing een rechtsmiddel in te stellen kan worden bepaald door een hoger geplaatste.

Deze kan mijns inziens geen bijzondere schriftelijke volmacht aan een derde verlenen.

105    Zie §6.2.3.2.
106     Zie H.G.M. Krabbe, Verzet en hoger beroep in stra»ken, H.D. Tjeenk Willink Alphen

aan den Rijn, 1983, p. 61. Zie ook HR 9 januari  1979, NJ 1979, 272; HR 10 april 1979,
NJ  1979,432;  HR  11  november  1986,  NJ  1987,488, an. ThWvV;  HR 26 oktober  1993,
NJ  1994,146; HR 5 oktober 1993, NJ  1994,262 mn. ThWvV ter zake van een beschikking
en  HR  13 juni  1995,  NJ  1996, 6.

107       HR 2 mei  1995. nr. 99.319 (ongepubliceerd). In deze zaak had zowel de verdachte als het

openbaarministeriehet verkeerde rechtsmiddel aangewend. Op zichzelf isditgeenbijzondere
omstandigheid; want in eerdere en latere zaken wordt in een dergelijk geval alleen het
rechtsmiddel van de verdachte geconverteerd.
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werd verklaard. Waarom de Hoge Raad in deze zaak converteerde ten gunste
van het openbaar ministerie is niet duidelijk. Aan deze bij mijn weten
eenmalige conversie-beslissing behoeft niet veel waarde te worden gehecht.

In beginsel mag er vanuit worden gegaan dat de Hoge Raad het openbaar
ministerie niet te hulp schiet indien het een verkeerd rechtsmiddel aanwendt.
De reden hiervoor blijft echter onduidelijk. Krabbe meent dat de officier van
justitie 'dermate deskundig is te achten, dat hij niet het verkeerde rechtsmiddel
zal aanwenden'.108 Een soortgelijk argument voert Remmelink aan; voor het
openbaar ministerie geldt: 'Noblesse oblige:'09 lets dergelijks kan tegen-
woordig ook van de (strafrechtelijk gespecialiseerde) advocaat worden gezegd,
maar zijn veronderstelde deskundigheid lijkt geen rol te spelen bij de
hedendaagse conversie-rechtspraak. Wellicht strekt deze rechtspraak tot
bescherming van de verdachte:m Volgens Krabbe speelt bij de formalistische
houding ook mee dat het openbaar ministerie slechts twee rechtsmiddelen
kan aanwenden, terwijl de verdachte uit drie kan kiezen. Tot slot wordt
aangevoerd dat het openbaar ministerie zelden het verkeerde rechtsmiddel
aanwendt."' Deze veronderstelling volgt uit de rechtspraak. Slechts  in een
enkel geval kiest het openbaar ministerie het verkeerde rechtsmiddel. Daarbij
moet wel worden opgemerkt dat het in die gevallen veelal gaat om een
ingewikkelde of onduidelijke rechtsmiddelenbedeling.' 12 Hoewel misschien
van de deskundigheid van het openbaar ministerie mag worden uitgegaan,
is het naar mijn mening niet onredelijk om in evident onduidelijke gevallen
het openbaar ministerie tegemoet te komen door het verkeerd gekozen
rechtsmiddel te converteren. 113

Met betrekking tot de omvang van het cassatieberoep wordt de
rechtspraak van de Hoge Raad ook door formalisme gekenmerkt. De inhoud
van de verplichte cassatieschriftuur is bepalend voor de omvang van het

108    H.G.M. Krabbe, Verzet en hoger beroep in strafzaken,H.D. Tjeenk Willink Alphen aan
den Rijn 1983, p. 61. Zieook A.J.A. van Dorst, Perikelen rondrechtsmiddelen, in: Strafrecht
in balans, Gouda Quint Arnhem 1983, p. 38; J. de Hullu. Over rechtsmiddelen in strq/zaken,
Gouda Quint Arnhem 1989, p. 381 en E.P. von Brucken Fock en A.J.A. van Dorst, Cassatie
in  straf:aken, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle  1993, p.  123 en  124.

109    Conclusie voor HR 10 april 1979, NJ 1979,432.
110 lets dergelijk geldt voor de omvang van het door het openbaar ministerie ingestelde beroep

en voorambtshalvecassatie ten nadele vande verdachte indien slechts hetopenbaarministerie
een rechtsmiddel heeft ingesteld.

111     H.G.M. Krabbe, Verzet en hoger beroep in strafzaken,HD. Tjeenk Willink Alphen aan
den Rijn 1983, p. 61 en A.J.A. van Dorst, Perikelen rond rechtsmiddelen, W.E.J. Tjeenk
Willink Zwolle  1983, p. 38.

112 Zie bijvoorbeeld HR 9 januari  1979, NJ 1979,272; HR 26 oktober 1993, NJ 1994, 146
en HR 5 oktober  1993, NJ  1994, 262 m.n. ThWvV (ter zake van een beschikking).

113      Zie ook J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in stra*aken, Gouda Quint Arnhem 1989, p. 381.
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cassatieberoep: 14 Is de cassatieschriftuur van het openbaar ministerie gericht
op een onderdeel van de bestreden beslissing, dan wordt het beroep voor het
overige niet-ontvankelijk verklaard of beperkt opgevat. 115 Hieraan ligt
waarschijnlijk een verdachte beschermende gedachte ten grondslag. '16 Dit
lijkt ook te gelden voor de beslissing van de Hoge Raad niet ambtshalve ten
nadele van de verdachte te casseren indien alleen het openbaar ministerie
cassatieberoep heeft aangetekend: 17 Hoewel in sommige gevallen   de
cassatieschriftuur van het openbaar ministerie welwillend wordt gelezen, kan
er vanuit worden gegaan dat het openbaar ministerie met betrekking tot de
omvang van het cassatieberoep weinig toeschietelijk zal worden benaderd: 18

Van de deformaliseringstrend die sinds het einde van de jaren '70 is
ingezet, profiteert het openbaar ministerie nauwelijks. Het formalisme met
betrekking tot de keuze en de omvang van het rechtsmiddel is vermoedelijk
ingegeven door een verdachte beschermende gedachte: " Naar mijn mening
zou het openbaar ministerie op enkele punten tegemoet kunnen worden
gekomen. Hierbij denk ik met name aan de conversie-rechtspraak. In die enkele
gevallen dat het verkeerde rechtsmiddel wordt aangewend, zou dit kunnen
worden geconverteerd in het juiste rechtsmiddel.  In veel van die gevallen is
namelijk niet duidelijk welk rechtsmiddel openstaat. Met betrekking tot het
openbaar ministerie mag naar mijn mening in deze gevallen worden aangeslo-
ten bij de veronderstelde bedoeling. Met betrekking tot de omvang van het
beroep dient de bestaande rechtspraak te worden gehandhaafd. Van degene
die namens het openbaar ministerie een rechtsmiddel aanwendt, mag worden

114     Zie D.H. de Jong, De cassatie-schri»ur van het OM, DD 10 (1980), p. 252 e.v., D.H. de
Jong, De macht van de tenlastelegging in het straA,roces. Gouda Quint Arnhem 1981, p.
276 e.v.; J. Simmelink en J.L. van der Neut, Consistentie  in cassatie ?. DD 12 (1982), p.
568-585 en E.P. von Brucken Fock en A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafraken. W.E.J.
Tjeenk Willink Zwolle, 1993, p. 44. Zie ook de daarvermelde rechtspraak.

115 Zie bijvoorbeeld HR 30 maart  1976, NJ  1976,322 m.n. ThWvV waar het beroep voor het
overige niet-ontvankelijk wordt verklaard en HR 27 september  1977, NJ  1978,  127  waar
het cassatieberoep beperkt wordt opgevat.

116       Zie D.H. de Jong, De macht van de tenlastelegging in het stra#roces, Gouda Quint Arnhem
1981, p. 275 e.v.; D.H. de Jong, De cassatie-schriftuur van het OM,DD 10 (1980), p. 248 -
265 en J. Simmelink en J.L van der Neut, Consistentie in cassatie,, DD 12 (1982), p. 568 -
585.

117       D.H.  de Jong typeert deze rechtspraak  van  de  Hoge  Raad  als  een  'tot  een  min  of meer
stringente regel uitgegroeide neiging' in De cassane-schr(#uur van het OM, DD 10 ( 1980).
p. 265. J. Simmelink en J.L. van der Neut lijken liever niet van een 'regel' te spreken in.
Consistentie in cassatie.7, DD 12 ( 1982), p. 583 e.v.

118     ie voor een aan het openbaar ministerie tegemoetkomende lezing van het cassatiemiddel
HR 18 oktober 1988, NJ 1989, 267.

119       Gelet  op de huidige rechtspraak  kan het openbaar ministerie  ook  niet per brief  een
rechtsmiddel aanwenden.
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verwacht dat hij weet dat de omvang van het beroep moet worden aangegeven
en dat derhalve ook zal doen: 20

3.7 Tussenbalans

De handeling waardoor een rechtsmiddel kan worden aangewend, namelijk
het afteggen van een daartoe strekkende verklaring ter griffie, kan ook door
een vertegenwoordiger worden verricht. Voor de verdachte is dit bepaald in
art. 450, eerste lid Sv. Zowel een bepaaldelijk gevolmachtigde advocaat als
een bij bijzondere schriftelijke volmacht gemachtigde kunnen namens de
verdachte een rechtsmiddel aanwenden. Voor het openbaar ministerie geldt
dat dit per definitie zal worden vertegenwoordigd. Hiertoe zijn in beginsel
de leden van het openbaar ministerie uit hoofde van hun functie bevoegd.

Bij het aanwenden van een rechtsmiddel door een vertegenwoordiger
gelden de eerder in hoofdstuk twee genoemde belangen van authenticiteit,
wilsverklaring en autoriteit. Het vereiste van een volmacht is gesteld ten
behoeve van de authenticiteit en de wilsverklaring. Omdat de verdachte niet
zelf persoonlijk ter griffie verschijnt, moeten deze belangen uit de volmacht
kunnen worden afgeleid. Van die volmacht moet op de griffie blijken. Een
derde gemachtigde dient daartoe een schriftelijke volmacht te overleggen.
Voor de advocaat is een mondeling afgelegde verklaring bepaaldelijk te zijn
gemachtigd voldoende. Deze volmacht moet rechtstreeks van de verdachte
afkomstig zijn. Dit vereiste houdt negatief geformuleerd een verbod van een
dubbele volmacht in. Voor de advocatuur heeft dit verbod slechts beperkte
gevolgen aangezien het verbod kan worden versluierd door de constructie
van de confraternele hulp. Deze constructie houdt in dat de gemachtigde
advocaat een andere advocaat kan machtigen tot het aanwenden van een
rechtsmiddel namens zijn client.121 De advocaat moet namelijk op zijn woord
worden geloofd. Slechts de verdachte kan deze volmacht betwisten. Aan de
schriftelijke volmacht heeft de rechtspraak het vereiste gesteld dat deze in
de Nederlandse taal moet zijn opgemaakt.

120 De mogelijkheid om op de terechtzitting in hoger beroep de omvang van het beroep vast
te stellen moet mijns inziens worden verworpen. Hoewel altijd een vertegenwoordiger van
het openbaar ministerie op de terechtzitting aanwezig zal zijn, is hij niet degene die het
rechtsmiddel heeft aangewend en behoeft hij ook niet te weten wat de beoogde omvang
van het ingestelde beroep is geweest. In cassatie wordt het openbaar ministerie niet als partij
vertegenwoordigd. De omvang van het beroep zal uit de verplichte cassatieschriftuur moeten
blijken. De Hoge Raad knoopt wat betreft de omvang van het cassatieberoep mijns inziens
terecht bij de cassatieschriftuur aan.

121 De advocaat kan uitsluitend een andere advocaat machtigen. Wenst hij iemand anders te
machtigen dan stuit ook hij op het verbod van een dubbele volmacht
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Zowel voor de bij bijzondere schriftelijke volmacht gemachtigde als voor
de advocaat geldt dat slechts door het afteggen van een mondelinge verklaring
op de griffie namens de verdachte een rechtsmiddel kan worden aangewend.
De door de verdachte gecreeerde mogelijkheid per brief een rechtsmiddel aan
te wenden geldt niet voor zijn vertegenwoordigers. De oorzaak hiervan ligt
in het verbod van een dubbele volmacht in samenhang met de constructie dat
de brief van de verdachte moet worden aangemerkt als een bijzondere
schriftelijke volmacht gericht aan de griffie. 122 Voorhet schriftelijk aanwenden
van een rechtsmiddel door een gemachtigde lijkt een wetswijziging noodza-
kelijk.

Aan het einde van dit strafrechtelijke deel is de vertegenwoordiging van
het openbaar ministerie behandeld. Binnen de hierarchische structuur van het
openbaar ministerie wordt beslist of van een toegekend rechtsmiddel gebruik
zal worden gemaakt. De bevoegdheid vervolgens te verklaren namens het
openbaar ministerie een rechtsmiddel in te stellen is toebedeeld aan de leden
van het openbaar ministerie bij het gerecht dat de te bestrijden beslissing heeft
gegeven. Deze bevoegdheid is aan hen toegekend uit hoofde van hun functie.
De inhoud van de verklaring die namens het openbaar ministerie is afgelegd
wordt in de rechtspraak formalistisch beoordeeld. Onjuist aangewende
rechtsmiddelen worden niet geconverteerd en de omvang van het beroep moet
bij het afteggen van de verklaring worden bepaald.

3.8 Vertegenwoordiging bij volmacht in de Awb

3.8.1 Inleiding

Het recht op bijstand en vertegenwoordiging en de daarmee samenhangende
bepalingen komen op verschillende plaatsen in de Awb voor. In het tweede
hoofdstuk waarin het verkeer tussen burgers en bestuursorganen is geregeld,
wordt aan een ieder ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met
bestuursorganen, het recht op bijstand of vertegenwoordiging toegekend.

123

De rol van de gemachtigde is nader uitgewerkt in hoofdstuk 6, dat algemene
bepalingen over bezwaar en beroep bevat.124 Tot  slot is in hoofdstuk 8 de
bijstand en vertegenwoordiging in het geding voor de rechtbank geregeld. Een
op het eerste gezicht bijzonder aspect van de bestuursrechtelijke regeling is
dat een vertegenwoordiger kan worden geweigerd. 125

122 Zie § 3.5.

123 Art. 2:1, eerste lid Awb.

124 Zie art. 6:17 Awb.

125 Zie de artt. 2:2 en 8:25 Awb.
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In deze paragraaf zal de vertegenwoordiging bij volmacht in de Awb
centraal staan. 126 Hierbij zal eerst worden ingegaan op de vertegenwoordiging
van de burger in relatie tot een bestuursorgaan en bij de rechter (§ 3.8.2). In
deze paragraaf zal ook het weigeren van een vertegenwoordiger ter sprake
komen. Bijzondere bepalingen omtrent de positie van de gemachtigde, die
zowel gelden voor het bezwaar of beroep op een bestuursorgaan, als voor het
beroep op de rechtbank zullen in § 3.8.3 aan de orde komen. In § 3.8.4 zal
kort worden ingegaan op de vertegenwoordiging van het bestuursorgaan. De
vergelijking van de vertegenwoordiging in het strafrecht en bestuursrecht zal
in § 3.8.5 plaats vinden.

3.8.2 Het recht op bijstand ofvertegenwoordiging

Op de verhouding tussen de burger en het bestuur is de Awb-wetgever
uitgebreid ingegaan.127 De wetgever typeert deze relatie als een wederkerige
rechtsbetrekking, waarbij beide partijen 'rekening moeten houden met de
positie en de belangen  van de andere partij'.128 Voor deze rechtsbetrekking
is een goede communicatie onontbeerlijk, aldus de wetgever. Vanuit deze
gedachte worden in het tweede hoofdstuk regels geformuleerd betreffende
het verkeer tussen burgers en bestuursorganen, waaronder de vertegen-
woordiging van de burger.

Art. 2:1 Awb geeft aan een ieder het recht zich te laten bijstaan of zich
te laten vertegenwoordigen, ter behartiging van zijn belangen in het verkeer
met een bestuursorgaan. Hoewel art. 18, eerste lid Gw. dit recht voor het
administratieve beroep garandeert, achtte de wetgever een algemeen recht
op bijstand noodzakelijk.129 Om de betrokkene voldoende rechtsbescherming
te bieden, kan hij zich te allen tijde laten bijstaan door een deskundige of zich
laten vertegenwoordigen. Deze bevoegdheid is beperkt tot het behartigen van
de belangen van de betrokkene in het verkeer met een bestuursorgaan. De
betrokkene kan zich vanzelfsprekend niet laten vervangen of laten bijstaan
bijvoorbeeld bij het afleggen van een examen of bij een medische keuring.

130

Uit de strekking  van  art.  2: 1 Awb volgt dat een algemene vertegenwoordi-

126     In § 3.8.4 zal kort de (wettelijke) vertegenwoordiging van het bestuursorgaan aan de orde
komen.

127 Zie PG Awb I, blz. 39-46.

128   PG Awb I, p 39. Zie ook § 1.2 en de daarvermelde literatuur over de wederkerige
rechtsbetrekking.

129    PG Awb I, p. 166.
130    Zie PGAwb I, p. 168 en Commentaar op Awb, deel I (C.P.J. Goorden), aant. 3 op art. 2:1

Awb, onder redactie van J.B.J.M. ten Berge, Den Haag VUGA.
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gingsbevoegdheid is gecreeerd. Een bijzondere volmacht van de betrokkene
is derhalve niet vereist.

In het kader van dit onderzoek is de vertegenwoordiging van de burger
door een gemachtigde interessant. Blijkens de memorie van toelichting is
expliciet voor de term gemachtigde gekozen; 'Met deze woordkeus komt ook
tot uitdrukking dat op deze vorm van vertegenwoordiging de bepalingen van
het nieuw Burgerlijk Wetboek niet rechtstreeks van toepassing zijn'.131 OP
grond van art. 79, boek 3 BW is deze regeling niettemin van toepassing, voor
zover de aard van de rechtshandeling of van de rechtsbetrekking zich daartegen
niet verzet.

Het machtigen van een derde heeft tot gevolg dat handelingen van de
gemachtigde worden toegerekend aan de volmachtgever.132 Laat de betrokkene
zich vertegenwoordigen, dan kan het bestuursorgaan in principe niet om de
gemachtigde heen.133 Alle contacten lopen in beginsel via de gemachtigde. 134

Wenst het bestuursorgaan dat de betrokkene persoonlijk verschijnt, dan kan
de betrokkene persoonlijk worden opgeroepen.135 Op grond van een beginsel
van behoorlijk procesrecht dient tevens de gemachtigde van de betrokkene
hiervan op de hoogte te worden gesteld. 136 Enerzijds geldt dus dat ingeval van
vertegenwoordiging de contacten via de gemachtigde dienen te lopen, ander-
zijds betekent dit dat het handelen ofhet nalaten daarvan door de gemachtigde
voor rekening van de betrokkene is. 137

De bevoegdheid van een derde om namens de betrokkene op te treden
moet zijn gebaseerd op een volmacht. Een vanuit strafrechtelijk perspectief
opmerkelijk gegeven is dat in het bestuursrecht niet expliciet van een volmacht
hoeft te blijken:38 Op grond van het tweede lid van art. 2:1 Awb kan het

131     PG Awb I, p. 167.
132    Zie PG Awb, deel I, p. 167.
133       Hetbestuursorgaan kan op grond van art. 2.2 Awb een gemachtigde weigeren, indien ernstige

bezwarentegendezepersoonbestaan. Eenadvocaatofprocureurkan niet worden geweigerd.
134      Zie Rb Groningen 4 maart 1994, AB (Awb-katern 1994,52). Illustratief is ook de uitspraak

van de Nationale Ombudsman in No 14 februari 1991, AB 1991, 321 m.n. PJS.
135 De betrokkene is niet verplicht persoonlijk te verschijnen en het niet-verschijnen kan niet

leiden tot een niet-ontvankelijkheid, tenzij de wet hierin heeft voorzien. PG Awb I, p.167.
136 Zie ARRvS 17 december 1979, tB/S H, 58 m.n. tB/S. De Centrale Raad van Beroep

formuleerde het iets anders, zie CRvB 23 april 1965, RSV 1965,90 en CRvB 6 mei 1970,
AB 1972,186.

137 Zie bijVOOIbeeld CRvB 4 maart 1960. AB 1960, p. 875; HR 1 juli 1966, BNB 1966,268
m.n. J. van Soest; ARRvS 24 april 1984, tB/S II, 146 m.n. BdW en ARRvS 8 november
1984, AB 1986,490 m.n. RF onder 491;

138 De gemachtigde is slechts bevoegd tot het verrichten van handelingen voor de volmachtgever
indien hij daartoe is gemachtigd. Bij het verrichten van die handelingen hoeft niet expliciet
van een volmacht te blijken. Indien naar de volmacht wordt gevraagd dient de gemachtigde
de volmacht te tonen.
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bestuursorgaan een schriftelijke machtiging van de gemachtigde vragen.
139

Hoewel verschillende malen een uitzondering voor de advocatuur is bepleit,
dient ook een advocaat een schriftelijke volmacht te overleggen indien het
bestuursorgaan hierom verzoekt:40 Omdat het bestuursorgaan niet verplicht
is om naar een schriftelijke volmacht te vragen, kan de omvang van de
volmacht of zelfs het bestaan van een volmacht onduidelijk blijven. 141

De memorie van toelichting stelt dat indien de omvang van de machtiging
niet duidelijk wordt 'op grond van de omstandigheden van het geval en hetgeen
op het betreffende terrein gebruikelijk is, moet worden bepaald hoever de
bevoegdheid  van de gemachtigde zich uitstrekt'.142  Uit de rechtspraak  die
dateert voor de inwerkingtreding van de Awb bleek dit niet altijd even duidelijk
te zijn. De Hoge Raad oordelend in belastingzaken, stelde dat hoewel de
intrekking van het bezwaarschrift door de betrokkene was betwist, 'de (...)
gemachtigde van belanghebbende, die in deze (...) hoedanigheid het bezwaar-
schrift had ingediend, in dezelfde hoedanigheid ook zonder daartoe strekkende
bijzondere volmacht en zelfs buiten voorkennis van belanghebbende bevoegd
was het bezwaarschrift in te trekken, zodat die intrekking rechtsgeldig was'.

143

Ook de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling rechtspraak nemen, indien
het tegendeel niet blijkt, een algemene volmacht aan. 144 Doordat een volmacht
niet behoeft te blijken, kan het voorkomen dat een bestuursorgaan een vol-
machtverlening aanneemt terwijl daar geen sprake van is.  In 1984 oordeelde
de Afdeling rechtspraak over een dergelijk geval. Een appellant had een
beroepschrift ingediend dat was geschreven op briefpapier van de bond van
gehandicapten en arbeidsongeschikten. Dit beroepschrift was ondertekend
door appellant en de secretaris van deze bond, K. Het bestuursorgaan verkeerde
in de veronderstelling dat K. als vertegenwoordiger van de appellant moest
worden aangemerkt. Uit de mede-ondertekening van het bezwaarschrift door
K. leidde het bestuursorgaan af dat hij de gemachtigde van de appellant was.
De stukken, waaronder de beslissing op het bezwaarschrift, werden naar de
veronderstelde gemachtigde K. gezonden. Toen de appellant de beslissing
van het bestuursorgaan vernam, was het te laat om beroep aan te tekenen. De
Afdeling rechtspraak oordeelde dat het bestuursorgaan terecht K. als
gemachtigde van de appellant had aangemerkt.145 De gevolgen van deze

139     Het in paragraaf 2.5.7. behandelde art. 6:6 Awb is hierop ook van toepassing.
140    Zie PG Awb I, p. 168 - 170. Zie ook No 20 december 1995, AB 1996,75 m.n. PJS.
141    Zie noot HH bij CRvB 9 februari 1995, AB 1995,323.
142    PG Awb I, p. 168.
143     HR 1 juli 1966, BNB 1966, 268 m.n. J van Soest. Anders HR 24 september 1930, B. 4821
144 Zie CRvB 15 november  1979, RSV  1980,73 en AR 8 november  1984, AB  1984,490 m.n.

RE Geen algemene volmacht werd aangenomen in CRvB 13 september  1990,  AB  1991,
234 en CRvB 9 februari 1995, AB 1995,323 m.n. HH.

145    ARRvS 24 april 1984, tB/S II, 146 m.n. BdW.

163



Hoofdstuk 3

veronderstelling waren voor rekening van de appellant. De termijnover-
schrijding was fataal.

Het feit dat niet van een volmacht hoeft te blijken alvorens namens de
volmachtgever te kunnen optreden, kan nadelig zijn voor de volmachtgever.
Het strafrechtelijke vereiste dat van een bijzondere volmacht moet blijken,
kan worden gezien als een vereiste dat ten behoeve van de verdachte is gesteld.
De verdachte zal minder snel voor een dergelijke verrassing komen te staan.

Een op het eerste gezicht opmerkelijke regeling in de bestuursprocesrecht
is art. 2:2 Awb. Dit artikel kent het bestuursorgaan het recht toe een gemach-
tigde, met uitzondering van een advocaat of procureur, te weigeren indien
tegen deze persoon ernstige bezwaren bestaan. Voor de inwerkingtreding van
de Awb bestond deze bevoegdheid met name voor de administratieve rech-
ters.146 De wetgever achtte deze regeling noodzakelijk nu een algemeen recht
op bijstand en vertegenwoordiging in de Awb is verleend. De wetgever
overwoog: 'Met betrekking tot de uitoefening van zo'n algemeen en onbeperla
recht kan misbruik niet geheel worden uitgesloten. Het is niet verantwoord
een bestuursorgaan (...) de bevoegdheid te onthouden de bijstand of vertegen-
woordiging door een bepaalde persoon te weigeren.'147 De wetgever koppelt
de bevoegdheid een vertegenwoordiger of een bijstandsverlener te weigeren
aan het algemene recht van de betrokkene om zich te laten vertegenwoordigen
of bijstaan.

Tussen de bevoegdheid van een bestuursorgaan een gemachtigde te
weigeren en deze bevoegdheid van een administratieve rechter, moet een
inhoudelijk onderscheid worden gemaakt, aldus Goorden.148 Anders dan de
rechter, is het bestuursorgaan partij in de rechtsbetrekking. Op grond van art.
2:2 Awb kan het bestuursorgaan, dat in een rechtsbetrekking staat met de
betrokkene, de gemachtigde van deze betrokkene weigeren. Om met de
woorden van de memorie van toelichting te spreken, zou met betrekking tot
dit recht van het bestuursorgaan ook kunnen worden gezegd dat misbruik niet
geheel kan worden uitgesloten.

Met grote terughoudendheid dient het bestuursorgaan dan ook van deze
bevoegdheid gebruik te maken. Slechts personen tegen wie emstige bezwaren
bestaan, mogen worden geweigerd. De memorie van toelichting noemt als
ernstige bezwaren: evidente en ernstig ondeskundige personen en personen

146       Zie bijvoorbeeld am. 39, tweede lid en 80, tweede lid RvS; artt. 48, tweede lid en 112, derde
lid Ber.wet en art. 29, zesde lid Ambt.wet (1929). Nu hebben de administratieve rechters
deze bevoegdheid op grond van art. 8:25 Awb. Art. 41, derde lid AWR kende voor de
inwerkingtreding van de Awb de belastinginspecteur deze bevoegdheid toe.

147    PG Awb, I, p. 171.
148     Commentaar op Awb. deel I (C.P.J. Goorden), art. 2:2 Awb, onder redactie van J.B.J.M.

ten Berge, Den Haag VUGA.
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die herhaaldelijk de normale gang van zaken verstoren. Uit deze voorbeelden
blijkt dat de toepassing van art. 2:2 Awb zowel kan zijn ingegeven door een
de burger beschermende gedachte als door proces-economische overwe-
gingen.

149

Beslist het bestuursorgaan een gemachtigde te weigeren, dan dient zowel
de betrokkene als de gemachtigde onverwijld van deze beslissing in kennis
te worden gesteld.150 Tegen deze beslissing kan bezwaar worden gemaakt.
In 1994 oordeelde de president van de rechtbank te Rotterdam over de gronden
waarop het hoofd van de eenheid 'BelastingdiensUOndernemingen' een
vertegenwoordiger had geweigerd.151 Voor de grond van weigering werd
gewezen op de uitkomsten van een strafrechtelijk onderzoek naar de praktijken
van de vertegenwoordiger als adviseur. De vertegenwoordiger had in het kader
van een strafrechtelijk onderzoek bekend als adviseur verschillende malen
bewust onjuiste aangiften te hebben gedaan. Ten gevolge hiervan was de
vertrouwensrelatie tussen het hoofd van de eenheid 'Belastingdienst/Onder-
nemingen' en de adviseur ernstig geschonden. Met betrekking tot de vraag
of er sprake was van ernstige bezwaren overwoog de president van de recht-
bank: 'Nu in het onderhavige geval voldoende duidelijk is aangetoond dat
er tegen verzoeker ernstige vermoedens bestaan van het begaan van strafbare
feiten en de vertrouwensrelatie ernstig is geschonden, kan - naar het voorlopig
oordeel van de president - niet gesteld worden dat het bestreden besluit in
een eventuele bodemprocedure niet met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid in stand zal blijven'. Het ernstige vermoeden  dat  de
vertegenwoordiger ernstige strafbare feiten heeft begaan en de daardoor
verstoorde vertrouwensrelatie zijn kennelijk voldoende grond om een
vertegenwoordiger te weigeren.

Het recht op bijstand of vertegenwoordiging voor de rechtbank is in
hoofdstuk 8 op soortgelijke wijze geregeld. In de artikelen 8:24 en 8:25 Awb
worden vergelijkbare bevoegdheden verleend als in de artikelen 2:1 en 2:2
Awb. Art. 8:24 Awb geeft partijen het recht zich te laten bijstaan of te laten
vertegenwoordigen door een gemachtigde. Ook de rechtbank kan van de
gemachtigde een schriftelijke volmacht verlangen. In tegenstelling tot art. 2:1
Awb kan van een advocaat of een procureur geen schriftelijke volmacht worden

149 H.G. Lubberdink ziet deze bevoegdheid als een kwaliteitsbewaking van de procesvertegen-
woordigersdoorderechterin: Besmursprocesrecht, B.6.4. (H.G. Lubberdink), onderredactie
van P.J.J. van Buuren, N.S.J. Koeman, J.M. Polak en M. Scheltema, Kluwer Deventer, Suppl.
5 (okt. 1995).

150 Art. 2:2, tweede lid Awb.

151     Pres. Rb Rotterdam 8 april 1994, AB 1995,114 m.n. ICvdV. De vertegenwoordiger had
bezwaar gemaakt tegen de weigering en deed een beroep op de president van de rechtbank
om een voorlopige voorziening te treffen.
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verlangd. In art. 8:25 Awb wordt aan de rechtbank de bevoegdheid toegekend
de bijstand of vertegenwoordiging van een persoon te weigeren indien er
ernstige bezwaren tegen die persoon bestaan. Deze regeling is gelijkluidend
aan art. 2: 1 Awb.

3.8.3 De positie van de gemachtigde bij bezwaar en beroep

Het doel van vertegenwoordiging is dat een gemachtigde namens de betrokkene
kan optreden. Dit betekent enerzijds dat al het handelen en nalaten van de
vertegenwoordiger aan de betrokkene wordt toegerekend en anderzijds dat
het bestuursorgaan en de rechter in beginsel niet om de gemachtigde heen
kunnen.152 De betrekking tussen bestuursorgaan of rechter en gemachtigde
is nader ingevuld in art. 6:17 Awb. Hierin is bepaald dat het orgaan dat bevoegd
is op het bezwaar of beroep te beslissen, de op de zaak betrekking hebbende
stukken in ieder geval aan de gemachtigde zendt.'53 Art. 6: 17 Awb legt slechts
vast wat reeds vaste praktijk was, aldus de memorie van toelichting.154 Om
de betrokkene te kunnen vertegenwoordigen dient de gemachtigde op de hoogte
te raken van de beslissingen en stukken die bij de zaak horen. Gelet op de taak
van de gemachtigde ligt het voor de hand dat in ieder geval de gemachtigde
de stukken krijgt toegezonden.

Het orgaan kan echter alleen de stukken aan de gemachtigde zenden
indien het op de hoogte is door wie de betrokkene zich laat vertegenwoordigen.
Door het overleggen of verzenden van een schriftelijke volmacht is het orgaan
voldoende gernformeerd:55 Het initiatief ligt bij de burger of zijn vertegen-
woordiger. Uit de rechtspraak die met betrekking tot art. 2:1 Awb is besproken,
bleek reeds dat ook uit andere handelingen of gedragingen het bestaan van
een volmacht kan worden afgeleid. 156 Indien het orgaan een volmachtverlening
heeft kunnen aannemen en dientengevolge art. 6:17 Awb heeft toegepast, zijn
de gevolgen voor de vertegenwoordigde. Deze gevolgen kunnen voor de

152      Slechts bij hoge uitzondering kan het bestuursorgaan of de rechter een vertegenwoordiger
weigeren. Zie de artt. 2:2 en 8:25 Awb.

153 De vraag welke betekenis aan 'de op de zaak betrekking hebbende stukken' moet worden
toegekend wordt door B.W.N. de Waard behandeld in Commentaar op Awb, (B.W.N. de
Waard), art. 6:17 Awb, onder redactie van J.B.J.M. ten Berge, Den Haag VUGA.

154      PG Awb. I, p. 307. Zie bijvoorbeeld CRvB 23 april 1965, RSV 1965,90; CRvB 6 mei 1970,
AB  1972,   186 en ARRvS 17 december  1979,  tB/S  H, 58  m.n.  tB/S. Het toezenden  van
stukken aan de gemachtigde wordt in deze uitspraken gezien als een beginsel van behoorlijk
procesrecht of behorend tot het wezen van een goede procesorde.

155 Zie bijvoorbeeld Vz Hof Amsterdam 16 maart 1970, BNB 1971/8; Hof Amsterdam 22
oktober ! 970, BNB 1971,198; ARRvS 8 november 1984, AB  1986,490 m n. RF en ARRvS
22 november 1984, tB/S II, 152 m.n. BdW.

156     ARRvS 24 april 1984, tB/S H, 146 mn. BdW. In HR 24 september 1930 B. 4821 werd het
bestaan van een volmacht niet aangenomen.

166



Het aanwenden van een rechtsmiddel door een vertegenwoordiger

betrokkene ongunstig uitpakken. In het in de vorige paragraaf genoemde geval
waar een beroepschrift was gesteld op briefpapier van de bond van gehan-
dicapten en arbeidsongeschikten en was ondertekend door appellant en de
secretaris van de bond, werd de secretaris als gemachtigde aangemerkt. De
appellant raakte te laat op de hoogte van de beslissing en de termijnover-
schrijding die daarvan het gevolg was, werd niet verontschuldigbaar geacht,
omdat het handelen van de veronderstelde gemachtigde aan appellant werd
toegerekend.

157

Op de vertegenwoordiging van de burger in het bestuursprocesrecht zijn
de civielrechtelijke vertegenwoordigingsregels van toepassing.158 Voor het
maken van bezwaar of het instellen van beroep is geen bijzondere volmacht
nodig. Het overleggen van een schriftelijke volmacht door de vertegenwoor-
diger is ook geen vereiste voor rechtsgeldig optreden. Het orgaan kan van de
vertegenwoordiger wel een schriftelijke volmacht verlangen. Blijft de vertegen-
woordiger in gebreke dan dient het orgaan de gemachtigde de gelegenheid
te geven alsnog een volmacht te overleggen, voordat het bezwaar of beroep
niet-ontvankelijk kan worden verklaard.'59 Wil de vertegenwoordiger dat de
op de zaak betrekking hebbende stukken aan hem worden toegezonden, dan
dient hij het orgaan in kennis te stellen van zijn vertegenwoordigingsbe-
voegdheid. Om misbruik van vertegenwoordiging te voorkomen achtte de
wetgever het noodzakelijk het bestuursorgaan en de rechter de mogelijkheid
te geven om in uitzonderlijke gevallen een niet-professionele vertegenwoor-
diger te weigeren.

3.8.4 Het maken van bezwaar of het instellen van beroep
door een bestuursorgaan

Niet alleen een natuurlijk persoon, maar ook een rechtspersoon - zowel
privaatrechtelijk als publiekrechtelijk - of een bestuursorgaan kunnen als
belanghebbende worden aangemerkt. 160 Bestuursorganen waarbij de aan hun
toevertrouwde belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken, kunnen

157    ARRvS 24 april 1984, tB/S H, 146 m.n. BdW. Zie ook Rb Groningen 4 maart 1994, AB
(Awb-katern 1994,52).

158 Zie art. 79 boek 3 BW.

159 Zie art. 6:6 Awb.

160    Zieart. 1:2, tweede en derde lid Awb.
Ook in het strafrecht kan een rechtspersoon optre(len. Zie bijvoorbeeld de artl  130 en 240,
boek 2 BW waarin een wettelijke vertegenwoordigingsregeling wordt gegeven. Daarnaast
is art, 450 Sv van toepassing. De wettelijke vertegenwoordiger van de rechtspersoon kan
een vertegenwoordiger bij volmacht inschakelen op de wijzE van art. 450 Sv.
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ook bezwaar maken of beroep instellen. 161 Bestaat het bestuursorgaan uit 66n
persoon, dan is deze persoon bevoegd tot vertegenwoordiging. Een bestuurs-
orgaan dat uit meerdere personen bestaat wordt vertegenwoordigd door 66n
of meerdere leden van dit bestuursorgaan:62 Hier is dus geen sprake van
vertegenwoordiging bij volmacht, maar van wettelijke vertegenwoordiging.

Publiekrechtelijkerechtspersonenkunnenookalsbelanghebbendeworden
aangemerkt.163 De vertegenwoordiging van deze rechtspersonen is ook wettelijk
geregeld. 164 Zowel bestuursorganen als publiekrechtelijke rechtspersonen
kunnen zich blijkens art. 8:24 Awb voor de rechter laten vertegenwoordigen.
In de wet wordt niet gerept over vertegenwoordiging van deze organen in de
fase van bezwaar of administratief beroep. Er kan worden aangenomen dat
ook in deze procedures de organen zich kunnen laten bijstaan of vertegen-
woordigen door een gemachtigde.

3.9 Een vergetijking tussen het strajprocesrecht en de Awb inzake

vertegenwoordiging

Een fundamenteel verschil in de vertegenwoordiging van de verdachte bij het
aanwenden van een rechtsmiddel en van de betrokkene in het bestuursrecht
bij het maken van bezwaar of het instellen van beroep, is de aard van de
volmacht. In het strafrecht is een bijzondere volmacht vereist voor het optreden
namens de verdachte. In het bestuursrecht kan worden gehandeld op grond
van een algemene volmacht. Een algemene volmacht betekent dat de
gemachtigde bevoegd is om namens de volmachtgever op te treden. De
gemachtigde heeft de bevoegdheid te bepalen of er al dan niet bezwaar wordt
gemaakt of beroep wordt ingesteld. Contact met de volmachtverlener is
daarvoor niet noodzakelijk. Dit houdt tevens in dat handelingen van de
gemachtigde aan de volmachtverlener worden toegerekend. De mogelijkheid
een handeling te betwisten, die is verricht op grond van een algemene volmacht
is dan ook nauwelijks aanwezig. Anders dan in het bestuursrecht kan een
vertegenwoordiger in het strafrecht slechts optreden op grond van een
bijzondere volmacht die is verleend met betrekking tot het verrichten van een
bepaalde handeling. De meeste verschillen tussen het strafrecht en het

161 Over de vraag wanneer bestuursorganen als belanghebbende kunnen worden aangemerkt
is niet altijd duidelijk. Op dit punt wil ik hier echter niet ingaan omdat dit buiten het bestek
van het on(let:zoek valt.

162      Art. 8:23 Awb. Zie J.B.J.M. ten Berge, Bescherming tegen de overheid, tweededruk, W.E.J.
Tjeenk Willink Zwolle 1994, p. 235 en 236.

163 Art. 1:2, derde lid Awb.

164 Zie bijvoorbeeld art. 176, eerste lid Provinciewet en art. 171, eerste lid Gemeentewet.
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bestuursrecht kunnen naar mijn mening worden herleid tot het onderscheid
tussen een algemene en een bijzondere volmacht.

In het strafrecht is voor een bijzondere volmacht gekozen, omdat de
wetgever heeft gewild dat alleen de verdachte beslist over het al dan niet
aanwenden van een rechtsmiddel. Het belang van de authenticiteit wordt
hierdoor gediend. Wanneer de wil van de verdachte als uitgangspunt wordt
genomen, ligt een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid niet voor de
hand. De vereisten van een bijzondere schriftelijke volmacht die ter griffie
moet worden overgelegd en de ter griffie mondeling afgelegde verklaring van
de advocaat bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd, zijn terug te voeren tot de drie

belangen bij het aanwenden van een rechtsmiddel. Hoewel de keuze voor een

bijzondere volmacht nu vanzelfsprekend lijkt, bepleitte De Pinto rond  1850
vertegenwoordiging op grond van een meer algemeen getinte volmacht. 165

Doordat in het strafrecht is gekozen voor een bijzondere volmacht, ligt
het voor de hand dat van deze volmacht moet blijken. Voor een derde geldt
dat hij een schriftelijke volmacht moet overleggen. Uit de overgelegde
volmacht kan de omvang en het bijzondere karakter van de volmachtverlening
worden afgeleid. De advocaat wordt op zijn woord geloofd. Het bestaan en
de omvang van de volmacht zijn in dat geval moeilijk vast te stellen. Blijkens
de rechtspraak moet erop worden vertrouwd dat de advocaat handelt volgens
de wil van de verdachte. Uitsluitend de verdachte heeft de mogelijkheid de
volmacht van de advocaat te betwisten. Het feit dat alleen de verdachte de
volmachtverlening kan betwisten sluit aan bij de gedachte dat de verdachte
beslist over het aanwenden van een rechtsmiddel.

Voor het rechtmatig optreden van de gemachtigde in het bestuursrecht
is niet noodzakelijk dat van een volmachtverlening blijkt. Uit verrichte
handelingen en gedragingen kan worden afgeleid dat de betrokkene een
volmacht heeft verleend. Wenst de vertegenwoordiger aanspraak te maken
op de toezending van de gedingstukken ex art. 6:17 Awb, dan dient hij zich
wel als vertegenwoordiger bekend te maken en te legitimeren, bijvoorbeeld
door het overleggen van een schriftelijke volmacht. 166 Hoewel in beginsel niet
van een volmacht hoeft te blijken kan het bestuursorgaan of de rechter naar
een schriftelijke volmacht vragen.'67 Indien naar een volmacht wordt gevraagd,
dient de vertegenwoordiger aan dit verzoek te voldoen. Voldoet de vertegen-
woordiger niet aan dit verzoek dan kan dat leiden tot een niet-ontvan-

165       Zie  §  3.4.2 waar de discussie tussen De Bosch Kemper en De Pinto is weergegeven.
166 Het orgaan kan ook de stukken van het geding aan de vertegenwoordiger toezenden indien

het in de veronderstelling verkeert dat diegene de betrokkene vertegenwoordigt. In dit geval
maakt de vertegenwoordiger geen aanspraak op toepassing van art. 6:17 Awb.

167     Zie art. 2:1, tweede lid Awb en art. 8:24 tweede lid waarbij in het derde lid een uitzondering
wordt gemaakt voor de advocaat en de procureur.
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kelijkverklaring van het gemaakte bezwaar of ingestelde beroep, maar niet
eerder dan nadat de vertegenwoordiger in gebreke is gesteld. Art. 6:6 Awb
is op deze situatie van toepassing. Het bestuursrecht kent tot slot nog de
mogelijkheid een niet-professionele vertegenwoordiger te weigeren. Een
dergelijke figuur is het strafrecht onbekend. 168

Uit de hierboven geschetste vergelijking blijkt dat de aard van de
vertegenwoordiging bij volmacht in het strafrecht en bestuursrecht verschillend
is. De keuze voor een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals het
bestuursrecht die kent of een bijzondere vertegenwoordigingsbevoegdheid
zoals in het strafrecht, heeft tot gevolg dat van een fundamenteel verschil kan
worden gesproken. Hoewel in beide gevallen sprake is van vertegenwoordiging
bij volmacht, is in het strafrecht gekozen voor een beperkte vertegenwoor-
digingsbevoegdheid.

Een vergelijking van de strafrechtelijke vertegenwoordigingsregeling
met het bestuursrecht levert weinig op, tenzij zou worden overwogen de
mogelijkheid te scheppen dat de verdachte bij algemene volmacht kan worden
vertegenwoordigd. De Pinto  leek  rond   1850  voor  een meer algemenere
volmachtverlening te pleiten:69 Dit betekent dat het uitgangspunt dat de
verdachte beslist of een rechtsmiddel wordt aangewend, wordt losgelaten.
Met deze gedachte heb ik moeite. Naar mijn mening wordt hierdoor de kern
van de huidige regeling van het aanwenden van een rechtsmiddel aangetast.
De fundamentele keuze voor de verdachte die bij uitsluiting kan beslissen of
een rechtsmiddel wordt aangewend, wordt dan terzijde geschoven. Bij een
algemene vertegenwoordigingsregeling zal niet alleen de verdachte, maar ook
een ander kunnen beslissen tot het aanwenden van een rechtsmiddel namens
de verdachte. Een dergelijke vertegenwoordigingsregeling, waarbij het belang
van de authenticiteit geen waarde heeft, lijkt mij niet wenselijk. De vraag of
de verdachte al dan niet berust in een strafrechtelijk vonnis, met alle gevolgen
van dien zoals bijvoorbeeld tenuitvoerlegging en justitiele documentatie, kan
mijns inziens het beste worden beantwoord door de verdachte zelf. Tegen de
verdachte is een vervolging gericht en deze verdachte moet beslissen of hij

168      In het strafrecht zou nog kunnen worden gedacht aan art. 270 Sv.Dit artikel geeft de rechter
de bevoegdheid een advocaat te weigeren die bepaaldelijk gevolmachtigd is de verdachte
ter terechtzitting te vertegenwoordigen. De grond voor het weigeren van een vertegen-
woordiger is hier niet gelegen in de persoon van de vertegenwoordiger, maar in het feit dat
de rechter het noodzakelijk acht dat de verdachte persoonlijk ter terechtzitting verschijnt.
Zie S.A.M. Stolwijk, Commentaar op het Wetboek van Strafvordering, art. 270 Sv. aant.
1 en 4, onder redactie van Melai e.a., suppl. 61 (sept. 1987).

169 De volinachtverlening kwam aan de orde in verband met de vraag of hoger beroep namens
de verdachte kon worden ingesteld nude wetgeverhieroverniets had bepaald. In tegenstelling
tot de vertegenwoordiging bij cassatieberoep waar de vertegenwoordiging wel wettelijk
was geregeld.
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in de rechterlijke uitspraak berust. Hiertegen kan worden ingebracht dat als
de verdachte meent dat een ander hierover beter kan oordelen, dit ook mogelijk
moet zijn. Een verdachte kan immers veelal niet de juridische merites van
een zaak beoordelen. Hierbij moet mijns inziens worden opgemerkt dat bij
de beslissing tot het aanwenden van een rechtsmiddel niet louter juridische
factoren een rol spelen. Het vereiste van een bijzondere volmacht moet naar
mijn mening dan ook gehandhaafd blijven. Al kan de verdachte de zaak niet
altijd op alle merites beoordelen, toch is hij degene die moet beslissen over
het aanwenden van een rechtsmiddel. Om tot een goede beslissing te kunnen
komen kan hij uiteraard advies vragen. De beroepstermijn van veertien dagen
geeft de verdachte hiertoe ook een mogelijkheid.170 Een algemene vertegen-
woordigingsbevoegdheid in het strafrecht lijkt mij derhalve niet gewenst.

Zowel in hoofdstuk 2 als in dit hoofdstuk is de taal waarin een geschrift
moet worden gesteld ter sprake gekomen. Uit de rechtspraak van de Hoge
Raad komt het beeld naar voren dat geschriften, waaronder een volmacht,
in de Nederlandse taal moeten zijn gesteld. Sinds 1995 kan in Friesland, op
grond van een bijzondere wet een volmacht in het Fries worden gesteld. 171

In het bestuursrecht is de rechtstaal bij de wet geregeld. Afdeling 2.2 van de
Awb regelt het gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer. Als hoofdregel
geldt het gebruik van de Nederlandse taal, tenzij de wet hierop een uitzondering
maakt of het gebruik van een andere mal doelmatiger is en de belangen van
derden door de vreemde taal niet onevenredig worden geschaad. 172 De overige
artikelen van deze afdeling regelen het gebruik van de Friese  taal. 173 Wordt
het bestuursorgaan of de rechter geconfronteerd met een bezwaar- of beroep-
schrift in een vreemde taal dan dient de indiener zorg te dragen voor een
vertaling indien deze noodzakelijk is voor een goede behandeling van het
bezwaar of beroep.

174

Het gebruik van een vreemde taal is in het bestuursrecht binnen bepaalde
grenzen toegestaan. Dit in tegenstelling tot het strafrecht waar de geschriften
met betrekking tot het aanwenden van een rechtsmiddel in beginsel in het
Nederlands moeten zijn gesteld. De Commissie Moons heeft naar aanleiding
van het Kamasinski-arrest geadviseerd te breken met de regel dat alleen het

170       Zie J. de Hullu,  Over rechtsmiddelen in stra#aken, Gouda Quint Arnhem  1989,  §  13.2.
171 Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer van 14 september 1995. Stb. 1995,440.

172 Zie art. 2:6 Awb.

173   De wet gebruik van de Friese taal in het rechtsverkeer is ook van toepassing op het
bestuursrecht.

174    Zie art. 6:5 Awb. Op deze verplichting is art. 6:6 Awb van toepassing, zodat de indiener
eerst in gebreke moet worden gesteld, alvorens hij vanwege dit verzuim niet-ontvankelijk
kan worden verklaard.
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Nederlands als rechtstaal is toegestaan.175 Voor het strafrecht zou dan een
soortgelijke regel als voor het bestuursrecht gelden; de voorzitter van het
gerecht kan een vertaling ofeen korte schriftelijke samenvatting vragen indien
dit voor de behandeling van de zaak noodzakelijk is. Het advies van de
Commissie Moons verdient naar mijn mening wettelijke navolging.

Een wettelijke regeling van de rechtstaal biedt de niet-nederlands-
sprekende verdachte de gelegenheid om in zijn eigen taal een geschrift op te
stellen. Dit betekent dat aan een niet-nederlandssprekende verdachte dezelfde
mogelijkheden worden toegekend als aan de nederlandssprekende verdachte.
Nu in de huidige strafrechtspleging een verdachte die de Nederlandse mal
niet beheerst geen uitzondering is, is het mijns inziens tijd om in een regeling
omtrent het gebruik van een vreemde taal te voorzien.

3.10 Conclusie

Karakteristiek voor het aanwenden van een rechtsmiddel namens de verdachte
door een vertegenwoordiger is het vereiste van een btjzondere volmacht. Voor
het handelen namens de verdachte gelden ook de belangen van authenticiteit,
wilsverklaring en autoriteit. Om de eerste twee belangen te waarborgen dient
de vertegenwoordiger bepaaldelijk of bijzonder te zijn gemachtigd. Bij het
afleggen van de verklaring namens de verdachte een rechtsmiddel aan te
wenden, dient deze volmacht te blijken.176 Het vereiste van een bijzondere
volmacht in het strafrecht moet naar mijn mening onverkort blijven gelden.
Indien het mogelijk zou zijn voor de gemachtigde op grond van een algemene
volmacht namens de verdachte een rechtsmiddel aan te wenden, zou behalve
de verdachte ook de gemachtigde bevoegd zijn te beslissen over het benutten
van een rechtsmiddel. Het uitgangspunt dat uitsluitend de verdachte beslist
over het aan hem toegekende rechtsmiddel zou dan worden verlaten. Dit
betekent dat de verdachte tegen zijn wil in een beroepsprocedure zou kunnen
worden betrokken. Dit lijkt mij ongewenst.

177

Zowel een advocaat als een derde kunnen de verdachte vertegen-
woordigen indien zij daartoe zijn gemachtigd. Deze volmacht moet rechtstreeks
van de verdachte afkomstig zijn. Een derde gemachtigde dient bij het afleggen

175 Rapporten herijking strafvordering 1989-1992, Tolken en vermlers in strahaken. onder
redactie van G.J.M. Corstens, Gouda Quint Arnhem 1993, p. 137-170.

176      Bij een algemene volmachtverlening is het tonen van een volmacht bij elke te verrichten
handeling minder vanzelfsprekend, omdat de machtiging veelal is verleend voor langere
tijd en voor verschillende handelingen, waarbij mag worden vertrouwd op gedragingen of
verklaringen van de gemachtigde.

177    Zie § 3.9.
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van de verklaring ter griffie een schriftelijke volmacht te overleggen. Deze
moet in de Nederlandse taal zijn gesteld. Een advocaat kan volstaan met het
ter griffie afleggen van een mondelinge verklaring bepaaldelijk te zijn
gevolmachtigd. De advocaat moet daarbij op zijn woord worden geloofd. Deze
verklaring kan bovendien uitsluitend door de verdachte worden betwist. 178

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van zowel de advocaat als de
bijzonder gemachtigde heeft in de loop der tijd een grote ontwikkeling
doorgemaakt. Voor de advocatuur gold tot 1940 dat slechts de verdediger of
raadsman die de verdachte ter terechtzitting had bijgestaan, bevoegd was
namens de verdachte een rechtsmiddel aan te wenden. Bij de bezuinigings-
wetten van 1935 kwam hierin verandering. Sindsdien kan iedere advocaat
namens zijn client een rechtsmiddel aanwenden. In 1959 breidde de Hoge
Raad de mogelijkheden voor de advocaat uit, doordat de constructie van de

confraternele hulp werd aangenomen. Niet slechts de gemachtigde advocaat
maar ook zijn kantoorgenoot kon namens de verdachte optreden. De
vertegenwoordiging door een bijzonder schriftelijk gemachtigde heeft enorm
aan belang gewonnen door de rechtspraak aan het einde van de jaren '70,
waarin werd beslist dat een brief van de verdachte aan de griffie, moest worden

aangemerkt als een bijzondere schriftelijke volmacht. De concrete vereisten

die gedurende de jaren '30 nog aan een bijzondere schriftelijke volmacht
werden gesteld zijn goeddeels gerelativeerd. Tegenwoordig wordt steeds meer

aangesloten bij de veronderstelde bedoeling van de verdachte.

In tegenstelling tot de verdachte kan het openbaar ministerie uitsluitend

met behulp van een vertegenwoordiger een rechtsmiddel aanwenden. De

belangen van authenticiteit, wilsverklaring en autoriteit gelden ook voor het
aanwenden van een rechtsmiddel door het openbaar ministerie. Uit hoofde
van hun functie zijn leden van het openbaar ministerie bevoegd te beslissen
over het instellen van een rechtsmiddel. Deze beslissingsbevoegdheid wordt
beheerst door de hierarchische structuur en organisatie van het openbaar
ministerie.179 De deformaliseringstrend die sinds het einde van de jaren '70

is ingezet, had nauwelijks gevolgen voor de vertegenwoordiging van het
openbaar ministerie. De conversie-rechtspraak is niet van toepassing en de

omvang van het beroep moet uitdrukkelijk worden bepaald. Naar mijn mening
zou het openbaar ministerie wat betreft de conversie-rechtspraak ook moeten
kunnen profiteren van de ingezette deformaliseringstrend. Voor het openbaar
ministerie zou kunnen worden aangesloten bij de kennelijke bedoeling het
juiste rechtsmiddel aan te wenden.

178 De advocaat zelf kan zijn verklaring herroepen.
179 Zie ook BHTK 1996-1997,25 392.
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Hoewel het optreden namens de verdachte op verschillende punten is
gedeformaliseerd, wordt aan sommige vereisten nog streng de hand gehouden.
Zo geldt nog steeds dat de volmacht rechtstreeks van de verdachte afkomstig
moet zijn. Een dubbele volmacht is derhalve niet toegestaan. Bovendien moeten
zowel de advocaat als de derde gemachtigde persoonlijk ter griffie te
verschijnen om een rechtsmiddel namens de verdachte aan te wenden. Dit
laatste vereiste zou naar mijn mening kunnen worden gerelativeerd. In de
conclusie van het vorige hoofdstuk is hierop reeds gewezen. Daar is met name
ingegaan op de mogelijkheid voor de verdachte om door een schriftelijke
verklaring een rechtsmiddel aan te wenden. Voor de gemachtigde en het
openbaar ministerie zou mijns inziens deze mogelijkheid ook moeten bestaan.
In § 3.5 is met betrekking tot de verdachte hierop ingegaan.

De mogelijkheid behalve mondeling ook schriftelijk een verklaring te
kunnen afleggen biedt mijns inziens een aantal voordelen. Het afleggen van
een schriftelijke verklaring komt tegemoet aan de wijze waarop in het huidige
maatschappelijke verkeer wordt gecommuniceerd. Contacten met bijvoorbeeld
overheidsinstanties verlopen veelal schriftelijk. Er is dan ook geen reden om
de schriftelijke communicatie, die algemeen is aanvaard en betrouwbaar is
gebleken, niet toe te staan met betrekking tot het aanwenden van een
rechtsmiddel door de gemachtigde. De mogelijkheid schriftelijk een rechts-
middel aan te wenden voorziet waarschijnlijk in een behoefte.

Het afteggen van een schriftelijke verklaring behoeft bovendien geen
albreuk te doen aan de belangen van authenticiteit, wilsverklaring en autoriteit.
Bovendien zou tevens een aantal constructies kunnen verdwijnen. Ten eerste
zou de confraternele hulp aan betekenis inboeten indien de advocaat schriftelijk
kan verklaren bepaaldelijk te zijn gemachtigd tot het aanwenden van een
rechtsmiddel.lm De advocaat zal waarschijnlijk alleen gebruik maken van de
confraternele hulp indien een termijnoverschrijding dreigt. 181

Ten tweede zal de constructie waarbij de brief van de verdachte moet
worden opgevat als bijzondere schriftelijke volmacht gericht aan de griffier
overbodig worden. Het aanwenden van een rechtsmiddel door een schriftelijke
verklaring sluit mijns inziens beter aan bij de werkelijke gang van zaken. Voor
de bij bijzondere schriftelijke volmacht gemachtigde betekent het afleggen
van een schriftelijke verklaring dat hij niet meer stuit op het verbod van een
dubbele volmacht. Ook deze gemachtigde zou schriftelijk namens de verdachte
een rechtsmiddel kunnen aanwenden.

180    Dat deze gedachte niet vreemd is kan volgen uit het indienen van een schriftuur waar de
advocaat schriftelijk kan verklaren gemachtigd te zijn tot het indienen van een schriftuur.

181    Zie HR 30januari 1996, NJ 1996,477 m.n. Sch.
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Het schriftelijk afleggen van een verklaring zou niet uitsluitend voor
de verdachte of zijn vertegenwoordigers moeten gelden, maar ook voor de
vertegenwoordigers van het openbaar ministerie. Ook zij zouden met behulp
van een schriftelijke verklaring die op de griffie wordt ontvangen een
rechtsmiddel moeten kunnen instellen.

Ten aanzien van het afteggen van een schriftelijke verklaring is ook een
nadeel denkbaar. Bij een in persoon afgelegde verklaring is er sprake van
contact met de griffie. Eventuele onduidelijkheden, bijvoorbeeld over de
omvang van het beroep, kunnen ter griffie worden opgelost. Bij het schriftelijk
aanwenden van een rechtsmiddel zal dit niet zo gemakkelijk zijn. Of dit nadeel
zwaar dient te wegen betwijfel ik. Persoonlijke verschijning van de verdachte
is tegenwoordig niet meer vereist. Bij gerezen onduidelijkheden kan de
verdachte of diens vertegenwoordiger in principe ook worden benaderd.

Bijvoorbeeld door telefonisch of schriftelijk bericht, waarbij om opheldering
wordt gevraagd. Bovendien vraag ik me af of ten tijde van het afteggen van
de verklaring eventuele problemen zullen worden onderkend. Worden
problemen gesignaleerd, dan blijft de vraag of de verdachte of vertegen-
woordiger van de verdachte opheldering kan geven. Vaak zal het om juridische
kwesties gaan die de verdachte of diens vertegenwoordiger, met uitzondering
van de advocaat, veelal nauwelijks kunnen overzien. Doen er zich problemen
voor omdat het verkeerde rechtsmiddel is aangewend, dan biedt de conversie-

rechtspraak waarschijnlijk voldoende uitkomst. Het schriftelijk aanwenden
van een rechtsmiddel behoeft mijns inziens dan ook niet op grote bezwaren
te stuiten.

Op 66n punt kan het ontbreken van contact met de griffie een gemis
blijken te zijn en wel indien de vertegenwoordiger bij het aanwenden van een
rechtsmiddel niet voldoet aan het vereiste dat van een volmacht moet blijken.
De advocaat verzuimt bijvoorbeeld te verklaren bepaaldelijk te zijn gemachtigd
of de derde vergeet een bijzondere schriftelijke volmacht te overleggen. Hoewel
er mogelijkheden zouden kunnen zijn dit verzuim te herstellen, zal de rechter
het ingestelde beroep waarschijnlijk niet-ontvankelijk verklaren. Zo zou de
griffier bij de vertegenwoordiger kunnen informeren naar de volmacht. De
griffie is hiertoe echter niet verplicht nu daarvoor geen wettelijke basis
bestaat. 182

Naar mijn mening zou een wettelijke regeling moeten worden overwogen.
Daarbij zou kunnen worden gedacht aan een regeling van ingebrekestelling.
Afhankelijk van de aard van het verzuim dient of kan de griffier de verdachte

of gemachtigde in gebreke stellen. Indien een gemachtigde beroep heeft

182       Hierover zou twijfel kunnen bestaan. Zie bijvoorbeeld HR 24 april  1984,  NJ  1985,137  in

een jeugdzaak en HR 16 januari  1996, DD 96.166 (nr. 101.291E).
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ingesteld waaraan een verzuim kleeft, dient of kan hij in gebreke worden
gesteld. De gemachtigde dient vervolgens een termijn te krijgen waarbinnen
het verzuim kan worden hersteld. 183 Daarbij zou mijns inziens kunnen worden
gekozen voor een variant waarbij de griffier de gemachtigde in gebreke stelt. 184

Het feit dat de griffier de gemachtigde op het ontbreken van de volmacht dient
te wijzen heeft als voordeel dat dit verzuim in veel gevallen zal zijn hersteld
voordat de zaak bij de rechter ligt. De rechter behoeft in dat geval de
gemachtigde geen termijn meer te gunnen om het verzuim te herstellen. Het
proces zal daardoor ook geen extra vertraging op behoeven te lopen. Blijkt
eerst ter terechtzitting dat aan een vereiste dat zal leiden tot een niet-
ontvankelijkverklaring niet is voldaan en de griffier de betrokkene niet in
gebreke heeft gesteld, dan dient de rechter dit alsnog te doen.

De voorgestelde mogelijkheid om de gemachtigdede gelegenheid te geven
bijvoorbeeld alsnog een volmacht te overleggen betekent niet dat een
ontbrekende volmachtverlening kan worden hersteld. Het uitgangspunt blijft
dat een derde gemachtigd moet zijn tot het aanwenden van een rechtsmiddel,
voordat hij deze handeling rechtsgeldig kan verrichten. De verdachte blijft
dus beslissen over het benutten van een rechtsmiddel. De gelegenheid om
alsnog de volmacht te overleggen leidt derhalve niet tot een verlenging van
de beroepstermijn.

In hoofdstuk 6 zal nog uitgebreid op de ingebrekestelling worden
ingegaan. Daar zal een nieuwe regeling worden geschetst, waarbij onder meer
ook aandacht zal worden besteed aan de ingebrekestelling.

183     Naar mijn mening moet de gemachtigde in gebreke worden gesteld en niet de verdachte.
De verdachte kan immers een derde machtigen omdat hij bijvoorbeeld een tijdje in het
buitenland zal verblijven. Indien in zo'n geval de ingebrekestelling aan de verdachte wordt
gezonden, zal hij het verzuim niet tijdig kunnen hersteilen

184 De personalia van de gemachtigde dient in dat geval bij de griffie bekend te zijn. Is dat niet
het geval dan zou de verdachte geYnformeerd kunnen worden. Vanuit het oogpunt van
vertegenwoordiging ligt dit laatste niet voorde hand. Raakt de verdachte echter op de hoogte
van het verzuim en herstelt dit, dan is dat mijns inziens voldoende.
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Indiening van schrifturen

4.1 Inleiding

Nadat een rechtsmiddel is ingesteld, kan of moet zelfs in sommige gevallen
een schriftuur worden ingediend. Het verrichten van deze handeling zal in
dit hoofdstuk centraal staan.

Een schriftuur kan worden getypeerd als het in schriftelijke vorm kenbaar
maken van bezwaren tegen de bestreden beslissing door de partij die het
rechtsmiddel heeft aangewend. In § 4.2 zal worden nagegaan welke geschriften
als schriftuur in de zin van het Wetboek van Strafvordering kunnen worden
aangemerkt. Er kunnen namelijk ook geschriften worden ingediend, die niet
als een schriftuur kunnen worden beschouwd. In de volgende paragrafen zal
worden besproken op welke wijze een schriftuur in het strafrecht moet worden
ingediend. Daarbij zal de nadruk op cassatieschrifturen liggen. Een reden
hiervoor is dat de aandacht voornamelijk is gericht op deze schrifturen.'
Bovendien spelen de schrifturen in hoger beroep nauwelijks een rol.2 Dit laatste
heeft te maken met de aard van het rechtsmiddel, de mogelijkheid dat op de
terechtzitting nog bezwaren kunnen worden aangevoerd en het feit dat de
rechter niet op de verweren in de appelmemorie behoeft te reageren:
Bovendien worden de uitspraken veelal na het instellen van beroep uitgewerkt.
Het is dan nagenoeg onmogelijk om binnen veertien dagen na het instellen
van beroep een appelmemorie in te dienen.4

Omtrent het indienen van een schriftuur heeft de wetgever overigens
weinig bepaald. Slechts in het laatste artikel van titel V, dat handelt over het
aanwenden van gewone rechtsmiddelen, worden regels gegeven omtrent het
indienen van een schriftuur namens de verdachte. De wijze waarop de

1 Zie bijvoorbeeld het rapport van de Commissie Werkbelasting Strafkamer Hoge Raad, De
toegang  rot de cassatierechter in strafzaken, december  1996,  p.  35  e.v., waar wordt
voorgesteld de indiening van de cassatieschriftuur door een gespecialiseerde advocaat
verplicht te stellen.

2          H.G.M. Krabbe, Verzet en hoger beroep in strafzaken, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan
de Rijn 1983, p. 77.

3          Zie bijvoorbeeld art. 416 Sv. Zie ook J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, diss.
Gouda Quint Arnhem 1989, p. 192 e.v.

4             Zie art. 4 1 0 Sv voor de termijn van indiening.
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verdachte en het openbaar ministerie een schriftuur kunnen indienen, is niet
in de wet geregeld.

In § 4.3 zal aan de orde komen welke personen een schriftuur kunnen
indienen en aan welke vereisten die indiening moet voldoen. Daarna zullen
in § 4.4 de weinige eisen die de wet aan het indienen van een schriftuur heeft
gesteld worden besproken. Naast de wettelijk voorgeschreven vereisten blijkt
in de praktijk een aantal vereisten aan de indiening van een schriftuur te zijn
gesteld. Deze eisen zijn door de rechtspraak in de loop van de tijd deels ook
weer gerelativeerd (§ 4.5). In § 4.6 zal worden bekeken of een verdergaande
deformalisering op zijn plaats zou zijn. Tot slot zal in § 4.7 kort worden
ingegaan op het bezwaarschrift tegen de dagvaarding. Aan dit geschrift is door
de wetgever een motiveringsvereiste gesteld, dat vergelijkbaar is met het
vermelden van de gronden van bezwaar en beroep in het bestuursrecht en met
het indienen van een schriftuur in het strafrecht. Het strafrechtelijke deel van
dit hoofdstuk zal worden afgesloten met een tussenbalans in § 4.8.

Daarna volgt een vergelijking met het bestuursrecht. Ofschoon in het
bestuursrecht niet een afzonderlijke proceshandeling bestaat die kan worden
beschouwd als het indienen van een schriftuur, is een vergelijking met het
bestuursrecht toch op zijn plaats. In het bestuursrecht moeten namelijk de
gronden van het bezwaar of beroep worden vermeld in het bezwaar- of
beroepschrift: Het vermelden van deze gronden zal worden vergeleken met
de indiening van een (verplichte) schriftuur (§ 4.9). Nadat het indienen van
een schriftuur in het strafrecht en de motiveringsplicht in het bestuursrecht
zijn besproken zal in § 4.10 aandacht worden besteed aan het motive-
ringsvereiste als processuele drempel voor de toegang tot de beroepsrechter.
In § 4.11 zal vervolgens nader worden ingegaan op het indienen van een
verplichte schriftuur voor de verdachte in het strafrecht. Tot slot zal in § 4.12
een korte conclusie volgen.

4.2 De schriftuur

4.2.1 Een verplichte offacultatieve schriftuur

De schriftuur genoemd in het Wetboek van Strafvordering kan worden
getypeerd als een geschrift waarin de partij die een rechtsmiddel heeft
aangewend, zijn bezwaren tegen de bestreden beslissing kenbaar maakt.6 De

5          Zie art. 6:5, eerste lid onder d Awb.
6       Zie bijvoorbeeld Blok en Besier, deel H, p 434 en J de Hullu, Over rechtsmiddelen in

strafzaken, Gouda Quint Arnhem  1989, p. 500. Zie voor rechtspraak hierover HR 30
september 1980, NJ 1981.45 m.n. GEM en HR 11 juni 1985. NJ 1986,41 m.n. 'tH
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indiening van een schriftuur is dus gerelateerd aan het aanwenden van een
rechtsmiddel:

Degene die een rechtsmiddel heeft aangewend kan in de meeste gevallen
een schriftuur indienen. In zo'n geval is er sprake van een facultatieve
schriftuur. In een aantal gevallen moet degene die een rechtsmiddel heeft
aangewend een schriftuur indienen. Wordt een dergelijke schriftuur niet tijdig
ingediend, dan volgteen niet-ontvankelijkverklaring van het ingestelde beroep.
De indiening van een zogenaamde verplichte schriftuur kan worden aangemerkt
als een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van het rechtsmiddel.

Het openbaar ministerie is in alle gevallen waarin het cassatieberoep
heeft ingesteld, verplicht een schriftuur in te dienen: Voor de verdachte geldt
deze verplichting slechts in een tweetal gevallen, namelijk indien ter zake van
een economisch delict of in een Antilliaanse zaak cassatieberoep is ingesteld.9
De wet eist dat in deze gevallen een schriftuur wordt ingediend door een
advocaat. De verdachte zelf is hiertoe dus niet bevoegd. Met betrekking tot
het hoger beroep geldt zowel voor het openbaar ministerie als voor de
verdachte dat een schriftuur kan worden ingediend.

De wettelijke verplichting tot het indienen van een schriftuur kan blijkens
de wetsgeschiedenis door verschillende redenen zijn ingegeven. Zo behoort
het openbaar ministerie een verplichte cassatieschriftuur in te dienen omdat
'het openbaar ministerie in cassatie niet als partij vertegenwoordigd is en de
partij, welke grieven heeft, die behoort kenbaar te kunnen maken, terwijl
bovendien voor den verdachte van belang is, tijdig van de grieven van zijne
tegenpartij te kunnen kennis nemen ten einde zich daarop te kunnen verdedi-
gen'.'0

Aan de verplichting voor de verdachte in economische zaken een cassatie-
schriftuur door een advocaat te laten indienen, lag echter een geheel andere
reden ten grondslag. Hier was sprake van een politiek compromis met het doel
het aantal beroepen te beperken. De regering had er in het ORO Wet
economische delicten voor gekozen het hoger beroep te concentreren bij 66n
gerechtshof." Veel beroepen verwachtte de regering niet, omdat een vonnis
slechts appellabel zou zijn wanneer de vordering van het openbaar ministerie,
dan wel de veroordeling van de verdachte de duizend gulden zou over-

7         Zie HR 26 oktober 1936, NJ 1937, 137 m.n. T. Zie ook HR 5 januari 1982, NJ  1982. 337
m.n. ThWvV.

8         Zie art. 433, eerste lid Sv. Zie ook art. 447, eerste lid Sv wat betreft beroep in cassatie tegen
beschikkingen.

9       Zie art. 56 WED en art. 11, tweede lid Cassatieregeling Nederlandse Antillen.
10 BHTK 1913-1914,286, nr 3, p. 153
11      Art. 54 ORO, BHTK 1947-1948,603, nr. 2.
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schrijden:2 Doordat het hoger beroep bij 66n gerechtshof werd geconcentreerd
was het beroep in cassatie volgens de regering een overbodige voorziening.
Dit beroep stond dan ook niet open, met uitzondering van cassatie in belang
der wet:3 De Tweede Kamer vond deze regeling te ver gaan en het wetsont-
werp werd gewijzigd.14 De appelgrens werd verlaagd naar f 250,- het hoger
beroep werd niet meer geconcentreerd bij Mn gerechtshof en het beroep in
cassatie werd voor de partijen opengesteld. De regering wilde evenwel het
aantal beroepen beperkt houden, zodat andere beperkende voorzieningen
werden getroffen. Onder meer werd het vereiste gesteld dat de verdachte die
cassatieberoep had ingesteld op straffe van niet-ontvankelijkheid een schriftuur
door een advocaat moest laten indienen. 15

Dit vereiste was bedoeld als drempel in de toegang tot de cassatierechter. 16

Deze drempel is effectief gebleken. Uit onderzoek van De Hullu blijkt dat
in economische zaken het percentage niet-ontvankelijkverklaringen rond de
50%1igt, tegen ongeveer5% niet-ontvankelijkverklaringen in gewone strafza-
ken.17 Dit aanmerkelijke verschil kan slechts worden verklaard door het vereiste
dat een advocaat in economische zaken voor de verdachte een cassatie-
schriftuur moet indienen. I8

In de Cassatieregeling Nederlandse Antillen (hierna CNA) is het indienen
van een cassatieschriftuur door een advocaat ook verplicht gesteld teneinde
ondoordachte of chicaneuze cassatieberoepen tegen te gaan:' Art. 56 WED
heeft voor deze regeling model gestaan.20 De verplichting een schriftuur in
te laten dienen met de bedoeling het aantal beroepen te beperken zal in de
paragrafen 4.10 en 6.4 nog aan de orde komen.

12      Art. 53 ORO, BHTK 1947-1948,603, nr. 2.
13     Art. 59 ORO, BHTK 1947-1948,603, nr. 2.
14      Zie BHTK 1947-1948 en 1948-1949,603, nrs. 4 Um 7.
15         Art. 56 WED, BHTK 1948-1949,603, nr. 7. Aanvankelijk werd voorgestelddatde schriftuur

binnen tien dagen na het instellen van het cassatieberoep moest worden ingediend. Dit is
bij de tweede nota van wijziging gewijzigd in 'voor de dag van de terechtzitting', BHTK
1949-1950,603, nr 9. Een andere beperkende maatregel was bijvoorbeeld het verbod op
grond van verzuim van vormen te casseren indien 'door het verzuim redelijkerwijs noch
het openbaar ministerie in de vervolging noch de verdachte in de verdediging kan zijn ge-
schaad'

16      Zie BHTK 1947-1948,603, nr. 4, p. 34.
17     Zie J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken,diss. Gouda Quint Arnhem  1989, p.

456.

18        Zie ook J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, diss. Gouda Quint Arnhem  1989,
p. 456.

19 Art. 11,tweede lid CNA.
20         In de artt. 10 en  13 CNA is het instellen van cassatieberoep tevens op andere punten beperkt.

Zo staat geen cassatieberoep open tegen beschikkingen en tegen bij verstek gewezen
vonnissen en heeft het instellen van cassatieberoep geen schorsende werking op de
tenuitvoerlegging van geldboetes.
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4.2.2 Geschriften die niet als schriftuur kunnen worden aangemerkt

Behalve de in de wet aangegeven mogelijkheden een schriftuur in te dienen
bestaan in de praktijk nog twee andere typen geschriften die namens de
verdachte in cassatie kunnen worden ingediend. De vraag rijst of deze
geschriften als een schriftuur kut:men worden beschouwd en of deze geschriften

op dezelfde wijze als een schriftuur moeten worden ingediend. Het eerste

geschrift waarop de Hoge Raad acht heeft geslagen vertoont gelijkenis met
een pleitnotitie. Ter zake van een door het openbaar ministerie ingesteld
cassatieberoep kwam bij de Hoge Raad, vddr de terechtzitting waarop de zaak
zou worden behandeld, een geschrift binnen, waarin het beroep van het
openbaar ministerie werd tegengesproken. Het geschrift was ondertekend door
de raadslieden van de verdachte. De Hoge Raad nam aan 'dat deze raadslieden
geacht willen worden overeenkomstig de inhoud van dat geschrift te hebben
gepleit in het kader van de hun ingevolge art. 439 eerste lid Sv toekomende
gelegenheid om het woord te voeren'.21 Moet dit geschrift worden aangemerkt
als een schriftuur in de zin van het Wetboek van Strafvordering?

Gelet op de inhoud van dit geschrift is naar mijn mening geen sprake
van een schriftuur. Hierin moeten namelijk bezwaren tegen de bestreden beslis-
sing kenbaar worden gemaakt.22 In het hierboven genoemde geschrift zijn geen
bezwaren tegen de bestreden beslissing geformuleerd, maar is de schriftuur
van het openbaar ministerie tegengesproken. Bovendien is het geschrift niet
ingediend door of namens degene die het rechtsmiddel heeft aangewend. Dit
door de raadslieden van de verdachte ingediende geschrift kan derhalve niet
worden aangemerkt als een schriftuur in de zin van het Wetboek van
Strafvordering, maar zou kunnen worden beschouwd als een verweerschrift.
Blijkens het arrest van de Hoge Raad worden aan de indiening van dit verweer-

21      HR 9 maart 1982, NJ 1982, 461 m.n. ThWvV. In HR 22 december 1981, NJ 1982, 257
m.n. ThWvV en HR 5 januari 1982, NJ 1982,337 m.n. ThWvV sloeg de Hoge Raad geen
acht op een dergelijk geschrift. Zie buvoorbeeld M. van der Horst, Schri»ren en pleidooien
in stra*aken voor de Hoge Raad, Advocatenblad 1985, p. 207-213 en A-G Leijten in zijn
conclusie voor HR 22 december 1981, NJ  1982, 257 m.n. ThWvV.

22     Zie bijvoorbeeld Blok en Besier, deel Il, p. 434 en J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in
strafzaken, Gouda Quint Arnhem  1989, p.  500. Het wetboek van strafvordering kent de
benadeelde partij ook de mogelijkheid toe een schriftuur in te dienen. Art. 435, tweede lid
Sv bepaalt dat die schriftuur middelen over een rechtspunt moeten bevatten die uitsluitend
betrekking kunnen hebben op de vordering van de benadeelde partij. De inhoud van de
schriftuur van de benadeelde partij is door de wet dus op een vergelijkbare wijze geregeld.
De regeling met betrekking tot de benadeelde partij in cassatie loopt synchroon met die van
de verdachte. Eventls de bij verdachte mag ook de advocaat van de benadeelde partij het
woord ter terechtzitting voeren (art. 439a Sv). Zou de benadeelde partij willen reageren op
de cassatieschriftuur ingediend door bijvoorbeeld de verdachte dan kan dit geschrift worden

aangemerkt als een verweerschrift, de schriftelijke variant van art. 439a Sv.
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schrift niet dezelfde eisen gesteld als aan de indiening van een schriftuur. 23
De advocaat behoeft niet uitdrukkelijk te verklaren door de verdachte bepaalde-
lijk te zijn gevolmachtigd tot de indiening van dit geschrift. Het verweerschrift
moet echter wel door de advocaat van de verdachte worden ondertekend.24
Dit lijkt mij terecht nu uitsluitend een advocaat het woord mag voeren op de
terechtzitting bij de Hoge Raad.25 Over de termijn van indiening heeft de Hoge
Raad zich niet uitgelaten. Door de Hoge Raad is opgemerkt dat 'v66r de ter
behandeling van de zaak bepaalde terechtzitting' een geschrift is ingekomen.
Nu dit geschrift is aangemerkt als een schriftelijke variant van het pleidooi
ter terechtzitting, mag worden aangenomen dat op een nh de terechtzitting
ingekomen geschrift geen acht zal worden geslagen.26 Aan de inhoud van dit
verweerschrift zal vermoedelijk slechts het vereiste worden gesteld dat het
naar de inhoud een pleidooi dient te zijn. 27

De advocaat van de verdachte kan op grond van art. 439 Sv niet slechts
verweer voeren, maar kan op de terechtzitting bij de Hoge Raad tevens
middelen van cassatie voordragen. Zou de advocaat van de verdachte, analoog
aan de indiening van een verweerschrift, ook schriftelijk cassatiemiddelen
kunnen voordragen door een geschrift naar de Hoge Raad te zenden, waarin
hij stelt overeenkomstig de inhoud van dat geschrift cassatiemiddelen te hebben
voorgedragen ex art. 439, tweede volzin Sv?28 Met andere woorden kan de
advocaat de voorschriften en termijnen van het indienen van een schriftuur
omzeilen door een cassatiemiddel schriftelijk voor te dragen ex art. 439, tweede
volzin Sv?29 Naar mijn mening moet dit niet mogelijk zijn. Nu de wetgever
expliciet in een regeling heeft voorzien om op schriftelijke wijze bezwaren
tegen de bestreden beslissing kenbaar te maken, moet deze regeling exclusief
gelden. Een soortgelijke opvatting kan ook worden afgeleid uit de rechtspraak
van de Hoge Raad met betrekking tot het aanvoeren van cassatiemiddelen
in economische zaken.30 De Hoge Raad beschouwt de regeling van art. 56,

23      Zie HR 9 maart 1982, NJ 1982, 461 m.n. ThWvV.
24 Zie overweging Hoge Raad aan het slot van overweging 2 in HR 9 maart  1982. NJ  1982,

461 m.n. ThWvV.
25    Er wordt mijns inziens terecht aangenomen dat de advocaat die het geschrift heeft

ondertekend, optreedt namens de verdachte.
26          Zie HR 29 november 1994, NJ  1995,292 m.n.  'tH waar zowel in de conclusie als in de noot

op de termijn wordt ingegaan.
27        Deze meer schriftelijke wijze van procederen past in de huidige cassatiepraktijk. Zie BHTK

1996-1997,25 240, nr. 3, p. 1. Dit geschrift wordt overigens in dit wetsvoorstel niet met
zoveel woorden genoemd.

28 Omcassatiemiddelen tekunnen voordragen moetdoorofnamensde verdachtecassatieberoep
zijn ingesteld. Van deze situatie wordt gemakshalve uitgegaan.

29    Bij het onizeilen van een vormvoorschrift kan worden gedacht aan bijvoorbeeld een
volmachtverlening.

30      Zie HR 6 juni 1972, NJ 1972, 491 m.n. ThWvV.
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eerste lid WED als een uitputtende regeling. Op grond van art. 439, tweede
volzin Sv kunnen in economische zaken geen nieuwe cassatiemiddelen worden
aangevoerd, of aangevoerde cassatiemiddelen worden aangevuld. De Hoge
Raad overwoog daaromtrent dat: 'uit het bepaalde in art. 56, lid 1 WED
voortvloeit dat in een zaak als deze middelen van cassatie uitsluitend kunnen
worden voorgesteld bij een vddr de dag van de terechtzitting ingediende
schriftuur'. 3I

Het tweede type geschrift dat namens de verdachte in cassatie kan worden
ingediend is een uitvloeisel van de uitspraak van het Europese Hof in de
Borgers-zaak.32 Borgers, een Belgische onderdaan, klaagde bij het Europese
Hof over het feit dat hij in de procedure voor het Hof van Cassatie niet in de
gelegenheid was gesteld te reageren op de voor hem ongunstige conclusie
van de advocaat-generaal. Daarnaast beklaagde hij zich erover dat de advocaat-
generaal, weliswaar met adviserende stem, had deelgenomen aan de
beraadslaging van het Hof van Cassatie. Het Europese Hof oordeelde dat de
advocaat-generaal vanuit de visie van de beklaagde geen neutrale positie
inneemt. Indien hij in zijn conclusie het beroep van de beklaagde verwerpt,
wordt de advocaat-generaal in de ogen van de beklaagde een tegenstander.
In zo'n geval moeten de rechten van de verdediging en het beginsel van
processuele gelijkheid, genoemd in art. 6 eerste lid EVRM, in acht worden
genomen. Het Europese Hof oordeelde dat de ongelijkheid tussen partijen
bovendien nog werd versterkt doordat de advocaat-generaal had deelgenomen
aan het overleg in raadkamer. In casu was er sprake van een schending van
het eerste lid van art. 6 EVRM.

De uitspraak van het Europese Hof in de zaak Borgers was niet slechts
van belang voor Belgit, maar zou ook gevolgen hebben voor Nederland. De
positie van het openbaar ministerie bij de Hoge Raad in Nederland komt
namelijk op 66n belangrijk punt overeen met de bekritiseerde positie van het
Belgische openbaar ministerie in de Borgers-zaak. In Nederland dient de
procureur-generaal of een advocaat-generaal op vergelijkbare wijze de Hoge
Raad van advies. Er is echter ook een belangrijk verschil zichtbaar. In tegenstel-
ling tot de Belgische praktijk neemt het Nederlandse lid van het openbaar
ministerie bij de Hoge Raad geen deel aan het overleg in de raadkamer.

Uit de overweging van het Europese Hof in de Borgers-zaak die is
geplaatst in het licht van een eerlijke procesvoering, zou kunnen worden
afgeleid dat een Nederlandse verdachte de gelegenheid moet worden geboden
te reageren op een voor hem ongunstige conclusie van het openbaar ministerie

31      HR 6 juni 1972, NJ 1972, 491 m.n. ThWvV.
32      EHRM 30 oktober 1991, NJ 1992, 73 m.n. EAA en ThWvV.
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bij de Hoge Raad. De verdachte die deze gelegenheid niet wordt geboden,
kan in de ogen van het Europese Hof op een niet te rechtvaardigen wijze
worden beperkt in de rechten van zijn verdediging.

33

Na deze uitspraak van het Europese Hof rees de vraag welke gevolgen
hieraan zouden moeten worden verbonden voor de Nederlandse situatie. Er
werd namelijk tot het wijzen van deze uitspraak aangenomen dat de verdachte
niet kon reageren op de conclusie van het openbaar ministerie. Art. 440 Sv
zou hieraan in de weg staan. In de literatuur zijn naar aanleiding van de
Borgers-zaak twee voorstellen gedaan.34 Von Brucken Fock bepleitte een
wijziging van de wettelijke regeling.35 Deze wijziging zou ertoe moeten leiden
dat de raadsman van de verdachte schriftelijk op de conclusie van het openbaar
ministerie zou kunnen reageren. De Hoge Raad zou de schriftelijke reactie
binnen twee weken na het nemen van de conclusie in zijn bezit moeten hebben.
Remmelink en Van Veen zijn daarentegen van mening dat een wetswijziging
niet noodzakelijk is.36 Een ruimere interpretatie van art. 440 Sv zou de
verdediging de mogelijkheid bieden op de conclusie van het openbaar minis-
terie te reageren. De raadsman van de verdachte zou in dat geval per brief
kunnen reageren op de conclusie van het openbaar ministerie. Er mag worden
aangenomen dat de Hoge Raad deze brief zal aanvaarden.

De wetgever lijkt in een regeling te willen voorzien.37 In het wetsvoorstel
25 240 wordt voorgesteld in de gevallen waarin door of namens de verdachte
een cassatieschriftuur is ingediend, een afschrift van de conclusie van het
openbaar ministerie naar de verdachte te zenden, waarop de verdachte binnen
twee weken na verzending schriftelijk kan reageren.38 Zolang dit voorstel niet

33        Zowel Van Veenals Alkema wijzenin hun nootonderde Borgerszaak opdeongelijkepositie
van de verdachte ten opzichte van het openbaar ministerie bij de lagere gerechten. Het
openbaar ministerie bij een lager gerecht kan niet reageren op een ongunstige conclusie van
het openbaar ministerie bij de Hoge Raad, terwijl de verdachte deze mogelijkheid sinds
de Borgerszaak wel toekomt.

34 Zie bijvoorbeeld E.P. von Brucken Fock, Het parket bij de Hoge Raad. bondgenoot Of
tegenstanderp,  NJB   1991,  p.  1815-1818  en C. Lindo, P-G Remmelink reactie  van de
verdediging zonder wetswO'ziging mogetijk, NJB 1991, p. 1819-1820. Eerder stipte Leijten
ook al het punt aan dat op de conclusie van het openbaar ministerie niet gereageerd kan
worden: J.C.M. Leijten, De conclusie in strahaken, DD 1988, p. 913-928. Zie ook J. de
Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, diss. Gouda Quint Arnhem 1989, p. 238-239.

35          E.P. von Bruckenfock. Het  parket  bij  de  Hoge  Raad:  bondgenoot of tegenstander?, NJB
1991,p. 1815-1818.

36          C.Undo,  P-G  Remmelink:  reactie van de verdediging zonder wetswijziging mogelijk,NIB
1991, p. 1819-1820 en Van Veen in zijn noot onder EHRM 30 oktober 1991, NJ 1992,
73.

37     Zie BHTK 1996-1997,25 240.
38      Zie het voorgestelde art. 439 Sv. Waarom slechts een verdachte die een schriftuur heeft

ingediend een afschrift van de conclusie van het openbaar ministerie krijgt toegezonden
wordt door de wetgever niet aangegeven.
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is aangenomen zal de verdachte, vermoedelijk op grond van een ruimere
interpretatie van art. 440 Sv schriftelijk op de conclusie van het openbaar
ministerie kunnen reageren. Met Remmelink mag worden verwacht dat de
schriftelijke reactie in raadkamer zal worden behandeld, indien deze binnen
veertien dagen na de genomen conclusie bij de Hoge Raad is ingekomen.

39

Zowel Von Brucken Fock als Remmelink zijn van mening dat veertien dagen
een redelijke termijn is in verband met de afhandeling van de zaak bij de Hoge
Raad. Voor de verdediging lijkt mij een termijn van veertien dagen ook niet
onredelijk. 40

De reactie van de verdediging op de conclusie van het openbaar ministerie
kan mijns inziens niet als een schriftuur worden aangemerkt. Er worden immers
geen bezwaren tegen de bestreden beslissing kenbaar gemaakt. De vereisten
voor het indienen van een schriftuur zijn mijns inziens dan ook niet van
toepassing op deze schriftelijke reactie. Aan welke vereisten dit geschrift wel
moet voldoen is echter onduidelijk.41 In ieder geval moet het geschrift naar
mijn mening worden ondertekend.42 Het vereiste dat de advocaat dient te
verklaren bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd tot het indienen van dit geschrift,
behoeft mijns inziens niet te worden gesteld. Aangezien deze kwestie (nog)
niet wettelijk is geregeld, ligt het niet voor de hand vormvereisten aan deze
handeling te stellen. Bovendien bestaat er naar mijn mening ook weinig reden
om aan bovengenoemde geschriften formalistische vereisten te stellen.43

Een schriftelijke reactie op de cassatieschriftuur van het openbaar
ministerie of op de conclusie van het openbaar ministerie bij de Hoge Raad
kan niet worden aangemerkt als een schriftuur. Er worden immers geen
bezwaren tegen de bestreden beslissing geformuleerd. Naar mijn mening
behoeven dan ook niet die eisen te worden verbonden die aan de indiening
van een schriftuur worden gesteld. Uit het oogpunt van rechtszekerheid zou
het niettemin wenselijk zijn dat het indienen van deze geschriften wettelijk
wordt geregeld.

39 Naar verluid krijgt de advocaat die namens de verdachte cassatiemiddelen heeft ingediend
tegenwoordig al een afschrift van de conclusie van het openbaar ministerie toegezonden.

40      In het wetsvoorstel 25 240 wordt ook een termijn van veertien dagen gehanteerd.
41           Uit de voorgestelde wijziging van art. 452 Sv in het wetsvoorstel 25 240 zou wellicht kunnen

worden afgeleid dat art. 450, eerste lid Sv van overeenkomstige toepassing is op dit geschrift.
In art. 439 Sv van dit wetsvoorstel wordt bepaald dat aan degenen die de schriftuur heeft
ingediend een afschrift van de conclusie van het openbaar ministerie wordt toegezonden.

42 Uitdeondenekeningkan worden afgeleid welke aanmerkingen doorof namens de verdachte
worden gemaakt.

43 Zie hiervoor ook § 4.6 waar wordt bepleit de vereisten gesteld aan het indienen van een
schriftuur verdergaand te deformaliseren.
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4.3 Wie kan een schriftuur indienen?

4.3.1 Inleiding

Uitsluitend degene die een rechtsmiddel heeft ingesteld, te weten: de verdachte
of een lid van het openbaar ministerie, is bevoegd en in sommige gevallen
zelfs verplicht, een schriftuur in te (laten) dienen. Het begrip indienen duidt
niet enkel op het afleveren of laten alleveren van een geschrift, maar ook op
het opstellen, het formuleren van de schriftuur.44 Persoonlijke verschijning
ter griffie bij de indiening van een schriftuur is niet vereist en er behoeft ook
geen akte van indiening te worden opgemaakt. Op de griffie worden enkel
de dag en het uur van ontvangst op de ingekomen schriftuur aangetekend.45

In principe kan de verdachte die het rechtsmiddel heeft aangewend de
schriftuur zelf indienen. Slechts in een tweetal gevallen heeft de wetgever

vertegenwoordiging van de verdachte bij de indiening van een schriftuur
verplicht gesteld. Deze verplichte vertegenwoordiging geldt voor de indiening
van een cassatieschriftuur in economische en Antilliaanse zaken. Uitsluitend
een advocaat is in deze gevallen bevoegd een schriftuur in te dienen. In alle
andere gevallen kan de verdachte zich laten vertegenwoordigen, maar is hij
daartoe niet verplicht. Voor het openbaar ministerie is er te allen tijde sprake
van vertegenwoordiging, omdat slechts een persoon deze handeling kan
verrichten. De vraag wie namens de verdachte en namens het openbaar
ministerie een schriftuurkunnen indienen en aan welke vereisten de vertegen-
woordigers moeten voldoen, zal in deze paragraaf ter sprake komen.

4.3.2 Het indienen van een schriftuur namens de verdachte

De artt. 410 en 433, tweede lid bieden de verdachte de mogelijkheid een
schriftuur in te dienen.46 De wijze waarop een schriftuur moet worden

ingediend is echter nauwelijks geregeld. Slechts de wijze waarop namens de
verdachte een schriftuur moet worden ingediend is in de wet beschreven. In

het huidige art. 452 Sv wordt art. 450 Sv van overeenkomstige toepassing
verklaard op de indiening van schrifturen. Deze in een apart artikel geplaatste
vertegenwoordigingsregeling, is bij de bezuinigingswetten van  1935 in de wet
terecht gekomen.47 Daarvoor was de vertegenwoordiging van de verdachte

44 Zie Commentaar op wetboek van strafvordering, aant. 2 op art. 452, supplement 92 (maart
1995).

45      Art. 452, tweede lid Sv.
46      Zie voor beschikkingen art. 447, eerste en tweede lid Sv.
47 BHTK 1934-1935,362, nr.  2, p. 12. Inwerkingtreding bij besluit van 23 november  1939,

Stb. 285.
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zowel voor het aanwenden van een rechtsmiddel als voor de indiening van
een schriftuur in het eerste lid van art. 450 Sv geregeld. Dit luidde: 'De
verklaring van den verdachte ofde inlevering van het bezwaarschrift zoomede
de indiening van schrifturen kunnen ook geschieden door zijn raadsman, indien
deze daarbij verklaart daartoe te zijn gevolmachtigd, of wel door een daartoe
bij bijzondere volmacht schriftelijk gemachtigde'.

Inhoudelijk heeft de wetswijziging van 1935 nauwelijks gevolgen gehad
voor de wijze waarop een schriftuur namens de verdachte moet worden
ingediend.48 De verdachte kan een schriftuur laten indienen door een advocaat
die heeft verklaard daartoe bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd of door een
derde met een bijzondere schriftelijke volmacht. De eisen van art. 450, eerste
lid Sv worden bij het indienen van een schriftuur op een andere wijze ingevuld
dan bij het aanwenden van een rechtsmiddel.49 Zo is voor het indienen van
een schriftuur niet vereist dat de gemachtigde persoonlijk ter griffie verklaart
daartoe gemachtigd te zijn.50 De advocaat die namens de verdachte een
schriftuur indient kan volstaan met een schriftelijke verklaring bepaaldelijk
te zijn gevolmachtigd tot het indienen van de schriftuur. Een derde die namens
de verdachte een schriftuur indient, behoort een bijzondere schriftelijke
volmacht mee te zenden bij de in te dienen schriftuur.

De rechter slaat in beginsel geen acht op een schriftuur die niet volgens
de regels is ingediend.51 De praktische consequentie hiervan voor een
facultatieve schriftuur is in het algemeen gering. Het is voor de verdachte
natuurlijk vervelend dat de namens hem ingediende middelen niet worden
besproken, maar de ontvankelijkheid van het ingediende rechtsmiddel is niet
in het geding.52 Bovendien blijkt in de cassatiepraktijk dat het openbaar
ministerie in de conclusie de voorgedragen middelen bespreekt, ofschoon de

48          Op an punt bracht de nieuwe regeling wel verandering.  De term raadsman werd in  1939
vervangen door advocaat. Deze wijziging maakte een ruimere vertegenwoordiging van de
verdachte mogelijk. Niet alleen de advocaat die de verdachte ter terechtzitting had bijgestaan
kon de verdachte vertegenwoordigen, maar iedere advocaat werd hiertoe nu bevoegd. Zie
§ 3.4.3.

49       Dit wekt geen verbazing gelet op het doel dat met het aanwenden van een rechtsmiddel en
het indienen van een schriftuur wordt beoogd. Met het indienen van een schriftuur wordt
geen rechterlijke beslissing ter discussie gesteld, maar wordt toegelicht waarom een
rechterlijke beslissing wordt aangevochten.

50       Voor het aanwenden van een rechtsmiddel geldt dit vereiste wel; zie art. 449 eerste lid Sv.
Zie ook HR 18 oktober 1988, NJ 1989, 416 en HR 15 oktober 1996, NJ 1997, 93.

51 Zie bijvoorbeeld voor cassatie HR 25 november 1952, NJ 1953, 371 m.n  BVAR. De
api)8lrechter is echter niet verplicht omop de schriftuur te reageren, tenzij het om een verweer
gaat waarop de rechter op grond van art. 358, derde lid j ' 415 Sv moet reageren. Zie bijvoor-
beeld HR 7 januari 1986. NJ  1986, 693 en J. de Hullu. Over rechtsmiddelen in stra/zaken.
diss. Gouda Quint Arnhem 1989, p. 193.

52      Dit is anders bij de indiening van een verplichte schriftuur.
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indiening niet geheel volgens de regels is verlopen. Mocht een niet juist
ingediend middel terecht zijn voorgesteld, dan kan de Hoge Raad het vonnis
of arrest ook nog ambtshalve casseren. Blijkt de appelmemorie niet juist te
zijn ingediend, dan kunnen door of namens de verdachte op de terechtzitting
bezwaren tegen het vonnis worden aangevoerd.53 Het niet juist indienen van
een facultatieve schriftuur heeft voor de verdachte derhalve weinig praktische
gevolgen.

Dit is anders bij de verplichte schriftuur. Daar heeft een foutieve indiening
in beginsel wel ernstige gevolgen. In art. 56 WED en art. 11, tweede lid CNA
is de ontvankelijkheid van het ingestelde cassatieberoep mede afhankelijk
gesteld van de indiening van een door een advocaat ingediende schriftuur.54
Bij de indiening van deze schriftuur dient de advocaat te verklaren hiertoe
bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd.55 Verzuimt de advocaat deze verklaring
af te leggen dan dient in beginsel een niet-ontvankelijkverklaring in het
aangewende cassatieberoep te volgen. 56

Uit de twee voorgaande hoofdstukken blijkt dat sinds de jaren '70 een
deformaliseringstrend is ingezet met betrekking tot het aanwenden van een
rechtsmiddel. Bij de indiening van schrifturen kan tevens een dergelijke

ontwikkeling worden waargenomen. Deze deformalisering heeft in 1985 een
aanvang genomen en had betrekking op een verplichte schriftuur.57 Het

cassatieberoep in een economische zaak was door de verdachte ingesteld. Uit
de conclusie van A-G Meijers bleek dat de advocaat die namens de verdachte
een schriftuur had ingediend, niet geheel volgens de regels had gehandeld.
De advocaat verklaarde in de schriftuur te zijn gemachtigd tot de ondertekening
van de schriftuur. Hij verklaarde echter niet te zijn gemachtigd tot de indiening
van de schriftuur. Meijers wees erop dat 'strikt formeel gesproken' de
schriftuur niet op een juiste wijze was ingediend. Hij zou dit verzuim de
verdachte echter niet willen aanrekenen. 'Uit de omstandigheid dat a.
verzoeksters advocaat de schriftuur bij brief van 22 april  1985 aan de griffier
van Uw Raad heeft aangeboden, en b. namens verzoekster het bij schriftuur

53      Zie art. 416 Sv.
54          Op een door de verdachte ingediende schriftuur wordt geen acht geslagen; HR  12 juni  1984.

NJ 1985,38.
55 Met betrekking tot Antilliaanse zaken zie J.M. Reijntjes, Cassafie en herziening in

Ann'lliaanse stra#aken, Curagao 1984, p. 47. Art. 450, eerste lid Sv. is van overeenkomstige

toepassing op de WED.
56 Zie bijvoorbeeld HR 16 februari  1982, NJ  1982, 407 m.n. ThWvV en de conclusie bij

hoofdstuk 3
57       HR 10 september 1985, NJ 1986,217. Het is denk ik niet toevallig dat de Hoge Raad bij

de indiening van een verplichte schriftuur de vereisten voor het indienen relativeerde. Alleen

bij de verplichte schriftuur heeft het niet voldoen aan de vereisten van indiening serieuze

gevolgen.
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voorgestelde middel bij pleidooi is toegelicht, zou ik desalniettemin willen
stellen dat de advocaat geacht kan worden (curs. HE) ook tot indiening van
die schriftuur bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd'.58 De Hoge Raad bespreekt
het middel dat bij pleidooi is toegelicht. Kennelijk is ook de Hoge Raad van
mening dat, uit de omstandigheden een volmachtverlening tot het indienen
van een schriftuur kan worden afgeleid.

59

Een verdergaande deformalisering kan worden waargenomen in het arrest
van de Hoge Raad van 18 oktober 1994.60 De  Hoge Raad besprak een door
de advocaat namens de beledigde partij ingediende facultatieve schriftuur,
hoewel de advocaat niet had verklaard bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd tot
de indiening daarvan.61 A-G Van Dorst merkt op dat de Hoge Raad waarschijn-
lijk geen acht zal slaan op deze schriftuur, nu de verklaring bepaaldelijk te
zijn gevolmachtigd ontbreekt. Van Dorst stelt: 'Praktischer ware het om uit
het feit dat verzoeker een raadsman heeft ingeschakeld om zijn belangen in
cassatie te behartigen, het ervoor te houden dat verzoeker bedoeld heeft dit
op rechtsgeldige wijze te laten geschieden, zodat op grond van die veronder-
stelde bedoeling het in casu gepleegde verzuim kan worden gepardonneerd'.
Van Dorst stelt vervolgens: 'Mutatis mutandis meen ik dat ook over het
onderhavige defect - het ontbreken van een verklaring van de advocaat dat
zij door de beledigde partij gemachtigd is tot de indiening van de schriftuur -
heengestapt zou behoren te worden'. Deze zienswijze sluit aan bij de
deformaliseringen op het terrein van het aanwenden van een rechtsmiddel,
waar ook wordt aangeknoopt bij de bedoeling van de verdachte. Hierbij kan
bijvoorbeeld worden gewezen op de conversie-rechtspraak van de Hoge Raad.62

Het uitgangspunt dat de bedoeling van de verdachte doorslaggevend is zou
nog verdergaande deformaliseringen kunnen opleveren. In paragraaf 4.6 zal
hierop verder worden ingegaan.

4.3.3 Het indienen van een schriftultr door het openbaar ministerie

De aard van de handeling brengt mee dat het indienen van een schriftuur door
een persoon moet worden verricht. Het openbaar ministerie dat bevoegd en
in sommige gevallen verplicht is tot de indiening van een schriftuur, is voor

58      Overweging 2 in de conclusie voor HR 10 september 1985, NJ 1986, 217.
59      Uit HR 8 mei 1990, NJ 1991,579 m.n. ThWvV blijkt dat een advocaat ook in een bege-

leidende brief kan verklaren bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd tot de indiening van een
(i.c facultatieve) schriftuur.

60      HR 18 oktober 1994, NJ 1995, 118 m.n. ThWvV.
61 Een pardonnering van dergelijke verzuimen bij een verplichte schriftuur ligt niet direct voor

de hand, indien grote waarde wordt gehecht aan de drempelwerking van de verplichte
schriftuur.  Zie meer hierover § 4.10.2.

62     Zie § 2.2.4.
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het verrichten van deze handeling aangewezen op een wettelijke vertegen-
woordiger. Evenals bij het aanwenden van een rechtsmiddel zijn de
vertegenwoordigingsregels van art. 452 j °  art. 450 Sv niet van toepassing op
het handelen van het openbaar ministerie.63 Dit artikel heeft uitsluitend
betrekking op de vertegenwoordiging van de verdachte. In § 3.4 en met name
in de paragrafen 3.4.2 en 3.4.3 is ingegaan op de wettelijke vertegenwoor-
digingsregeling van het openbaar ministerie.

Zoals reeds herhaaldelijk is aangegeven, is de bevoegdheid een schriftuur
in te dienen gekoppeld aan het aanwenden van een rechtsmiddel.64 Blijkens
de wettelijke regeling kan een lid van het openbaar ministerie bij het gerecht
dat het vonnis of arrest heeft gewezen, namens het openbaar ministerie een
rechtsmiddel aanwenden.65 De uitoefening van deze bevoegdheid geschiedt
uit hoofde van zijn functie. De functionarissen van het openbaar ministerie
die bevoegd zijn ter griffie te verklaren voor het openbaar ministerie een
rechtsmiddel aan te wenden, zijn ook bevoegd tot het indienen van een
schriftuur.66 Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een facultatieve
of een verplichte schriftuur. Bij de indiening van een schriftuur voor het
openbaar ministerie moet niettemin blijken dat deze is ingediend door een
daartoe bevoegde persoon. Dit kan bijvoorbeeld volgen uit een leesbare
ondertekening van de schriftuur met vermelding van de functie van de
ondertekenaar.67 In de volgende paragraaf zal de ondertekening van een
schriftuur nog uitgebreid aan de orde komen.

4.4 Plaats en wijze van indiening

In de wet is weinig geregeld over de wijze waarop een schriftuur moet worden
ingediend. De enkele wettelijke voorschriften hierover zullen in deze paragraaf
aan de orde komen. Om te beginnen de plaats van indiening.

De schriftuur dient in de meeste gevallen te worden ingediend op de
griffie van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft genomen. Dit geldt
zowel voor de appelmemorie van de verdachte en het openbaar ministerie,
als voor de cassatieschriftuur van het openbaar ministerie.68 Enkel de cassatie-

63 Zie anders E.P. von Brucken Fock en A.J.A. van Dorst, Cassane in stra»ken, W.E.J. Tjeenk
Willink Zwolle 1993, derde herziene druk, p.  123 en  124. Deze opvatting is besproken  in
§ 3.4.3.

64 Zie bijvoorbeeld artt. 410,433 en 447 Sv.
65      Zie de artt. 404 en 427 Sv.
66      Zie de artt. 410,433 en 447 Sv.
67 Zie bijvoorbeeld HR 22 december 1987, NJ 1989, 87.
68      Zie de artt. 410 en 433, eerste lid Sv.
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schriftuur van de verdachte moet op een andere plaats worden ingediend,
namelijk bij de griffie van de Hoge Raad.

69

Tussen de plaats waar en de termijn waarbinnen de schriftuur moet zijn
ingediend kan een relatie worden gelegd. De cassatieschriftuur van de
verdachte kan uiterlijk tot de dag van de terechtzitting worden ingediend.70
In de praktijk betekent dit dat de schriftuur nog kan worden ingediend v66r
de sluiting van de griffie op de laatst mogelijke werkdag vddr de terechtzitting
van de Hoge Raad.7' De terechtzitting van de Hoge Raad is doorgaans op
dinsdag. De schriftuur moet dus op maandag voor vier uur 's middags zijn
ingediend. De door de Hoge Raad gemaakte uitzondering waardoor per fax
ingediende schrifturen tot 24.00 uur kunnen worden ingediend geldt niet voor
de cassatieschriftuur in strafzaken.72 Wanneer een dergelijk ruime termijn voor
het indienen van een schriftuur wordt verleend is het efficient om als plaats
van indiening, de griffie van de beroepsinstantie aan te wijzen.

Voor de overige schrifturen geldt dat zij binnen veertien dagen of een
maand na het instellen van het beroep moeten worden ingediend. Gelet op
de administratieve afhandeling van het beroep is het efficient om de proces-
stukken gezamenlijk te verzenden. Het ligt voor de hand dat de schriftuur moet
worden ingediend op de griffie van het gerecht dat de bestreden beslissing
heeft gegeven. Daar bevinden zich immers nog de stukken van het geding.
De ingediende schriftuur wordt bij de processtukken gevoegd waarna het
geheel naar de beroepsinstantie wordt verzonden.

Wordt de schriftuur op de verkeerde plaats ingediend, dan kan de vraag
rijzen of de aangeschreven instantie deze moet doorzenden naar de juiste
griffie. Op een tijdig doorgezonden schriftuur zal naar mijn mening acht moeten
worden geslagen.73 Een ve,plichting tot doorzending kan mijns inziens niet
worden aangenomen. Evenmin als dat voor het schriftelijk aanwenden van
een rechtsmiddel door de verdachte geldt, kan bij het indienen van een
schriftuur in beginsel geen doorzend'verplichting' worden aangenomen.

74

Hoewel ook bij het aanwenden van een rechtsmiddel zo'n 'verplichting' niet
geldt, mag het aanwenden van een rechtsmiddel niet uitblijven vanwege een

69        Zie art. 433, tweede lid Sv. Geldt ook voor de schriftuur van de benadeelde partij, art. 435,
tweede lid Sv.

70        In wetsvoorstel 25 240 wordt voorgesteld de termijn van indiening van de cassatieschriftuur
vast te stellen. Als de gedingstukken bij de Hoge Raad zijn ingekomen wordt dit aan de
verdachte aangezegd (art. 435, eerste lid). De verdachte is dan bevoegd binnen twee maanden
nadat de aanzegging is betekend een cassatieschriftuur in te (laten) dienen (art. 437, tweede
lid).

71      Zie HR 10 november 1981, NJ 1982, 86 m.n. ThWvV.
72      Zie HR 16 februari 1996, NJ 1997,55 m.n. HIS. Zie hierover uitgebreider § 4.5.2.
73      Zie HR 15 april 1975, NJ 1975, 271 m.n. ThWvV.
74     Zie § 2.2.5.3.
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onjuiste adressering. Wordt een brief, die als een bijzondere schriftelijke
volmacht moet worden aangemerkt, niet doorgezonden, dan dient de
geadresseerde zelf namens de verdachte een rechtsmiddel aan te wenden. 75

Bij een onjuist geadresseerde schriftuur ligt een dergelijke constructie mijns
inziens minder voor de hand. De ontvangende instantie zal het geschrift
vermoedelijk niet als een schriftuur herkennen en dientengevolge niets
ondernemen. Een uitzondering moet mijns inziens worden gemaakt voor bij
de verkeerde griffie ingediende schrifturen. 76

Is een schriftuur op de verkeerde plaats ingediend dan zal in de meeste
gevallen hierop geen acht kunnen worden geslagen. In het algemeen heeft
dit weinig desastreuze gevolgen, tenzij het om een verplichte schriftuur gaat.
Wordt namelijk een verplichte schriftuur op de verkeerde plaats ingediend
en niet tijdig doorgezonden, dan heeft dit een niet-ontvankelijkverklaring van
het ingestelde beroep tot gevolg. Deze situatie zal zich vermoedelijk nauwelijks
voordoen, aangezien slechts advocaten en leden van het openbaar ministerie
een verplichte schriftuur indienen. Wordt desalniettemin door een juridisch
deskundige op de verkeerde plaats een schriftuur ingediend, dan wordt deze
fout niet gepardonneerd.

Over de wijze waarop een schriftuur moet worden ingediend is door de
wetgever niets voorgeschreven. De indiener mag de schriftuur persoonlijk
op de griffie afteveren, maar hij kan de schriftuur ook per post verzenden.
Gelet op de huidige mogelijkheden van het elektronische communicatieverkeer
zijn ook andere manieren denkbaar. In § 4.5 zal de per fax ingediende
schriftuur aan de orde komen. Met een blik naar de toekomst is het ook
denkbaar dat een schriftuur per elektronische post (e-mail) wordt ingediend.
De mogelijkheden en eventuele ontwikkelingen in de wijze waarop een
schriftuur kan worden ingediend zullen in § 4.5.2 nader worden besproken.

4.5 Eisen door de rechtspraak aan een schriftuur gesteld

4.5.1 Inleiding

Hoewel de wetgever aan de indiening van een schriftuur nauwelijks eisen
verbond, stelde de rechtspraak aanvankelijk wel een aantal vereisten. Later
zijn deze jurisprudentiele vereisten ook weer gedeeltelijk gerelativeerd. In
deze paragraaf zullen de aanvankelijk door de rechtspraak gestelde en soms
weer gerelativeerde eisen aan de orde komen.

75     Zie § 2.2.5.3.
76 Deze griffie zal een geschrift in de meeste gevallen wel als een schriftuur herkennen.
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Allereerst zal aandacht worden besteed aan de vereisten voor de inhoud

en opbouw van met name de cassatieschriftuur. Daarna zullen vereisten gesteld
aan de vorm van de schriftuur aan de orde komen. Hierbij moet met name
worden gedacht aan de ondertekening. Tot slot zal worden ingegaan op de
verlenging van de termijn waarbinnen het openbaar ministerie een schriftuur
behoort in te dienen.

4.5.2 De inhoud van de schriftuur

Een schriftuur is een geschrift waarin de bezwaren tegen de bestreden

beslissing worden uiteengezet. Deze bezwaren worden ook wel middelen of
grieven genoemd. Zij vormen de inhoud van de schriftuur. Het verwoorden
van bezwaren tegen de bestreden beslissing kan er onder andere toe leiden
dat vragen scherper worden geformuleerd, zodat de rechter ze scherper kan
beantwoorden.77 In de praktijk wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de
schriftuur in hoger beroep, de appelmemorie.78 Dit is ook niet verwonderlijk.
Binnen veertien dagen na het instellen van hoger beroep moeten de grieven
tegen het vonnis zijn geformuleerd. Veelal is dat vonnis dan nog niet
uitgewerkt. Deze praktijk maakt het welhaast onmogelijk een appelmemorie
in te dienen. Wordt een appelmemorie ingediend, dan zal in hoger beroep
doorgaans op deze bezwaren worden ingegaan.7' Het opnemen van een verweer
in de appelmemorie betekent echter niet dat de beroepsrechter hierop moet
reageren. Wil men een reactie van de rechter dan zal dit verweer op de
terechtzitting opnieuw moeten worden voorgedragen. 80

Over de inhoud van een schriftuur heeft de wetgever zich nauwelijks
uitgelaten. In deze paragraaf zal aan de hand van de rechtspraak en de literatuur
worden getracht aan te geven aan welke inhoudelijke eisen een cassatiemiddel
moet voldoen. Aan de appelmemorie zal in deze paragraaf weinig aandacht
meer worden besteed. Hierover bestaat ook nauwelijks rechtspraak en
literatuur.

Een cassatiemiddel wordt door Mout omschreven als 'klachten over de
in cassatie aangevallen beslissing of over de procesvoering die tot die beslissing

77 Zie bijvoorbeeld het Jaarverslag van de Hoven 1994-1995, Appal op de hoven, 's-
Hertogenbosch, 19 juni 1996, p. 46.

78       Zie H.G.M. Krabbe, Verzet en hoger beroep in stra#aken, H.D. Tjeenk Willink, Alphen

aan de Rijn 1983, p. 77.
79       Zie H.G.M. Krabbe, Verzet en hoger beroep in strafzaken, H.D. Tjeenk Willink, Alphen

aan de Rijn 1983, p. 136.
80       Zie H.G.M. Krabbe, Verzet en hoger beroep in stra»ken, H.D. Tjeenk Willink Zwolle

1983, p. 136; HR 16 oktober 1962, NJ 1963, 7, m.n. WP. Zie ook HR 7 januari 1986, NJ
1986,693. Zie anders HR 21 januari 1997, NJ 1997, 388 m.n. JR.
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heeft geleid'.81 Deze klacht moet een 'voor onderzoek vatbaar cassatiemiddel'
opleveren. Dit betekent dat de klacht aan een aantal vereisten moet voldoen.
Mout noemt de vereisten waaraan deze klacht in theorie zou moeten voldoen.
In de eerste plaats moet de klacht inhouden dat de rechter het recht heeft
geschonden en/of een vorm heeft verzuimd.82 Vervolgens moet worden
aangeduid welke vorm de rechter niet heeft nageleefd of welke rechtsregel
door de rechter niet of verkeerd is toegepast. Tot slot moet zo mogelijk worden
aangegeven waarom een rechtsregel verkeerd is toegepast of een vorm is
verzuimd.83 Degene die een cassatiemiddel

o£stelt moet dus
een concrete klacht

tegen de bestreden beslissing formuleren.
In de rechtspraak is de inhoud van een cassatiemiddel bij herhaling ter

sprake gekomen. In de meeste van deze gevallen bleek de geformuleerde klacht
niet te kunnen worden aangemerkt als een cassatiemiddel. Uit de rechtspraak
kan min of meer worden afgeleid op welke wijze een cassatiemiddel niet moet
worden geformuleerd.

Met betrekking tot de wijze waarop een klacht wordt geformuleerd kan
een aantal fouten worden begaan. In de eerste plaats mag bij het formuleren
van een cassatiemiddel niet worden verwezen naar stellingen die in feitelijke
aanleg zijn verdedigd. De Hoge Raad accepteerde niet een cassatiemiddel
waarin de klacht bestond uit: 'Het recht is geschonden en/of er zijn vormen
verzuimd, waarvan niet-naleving nietigheid medebrengt. Hetgeen in de
pleitnota van Mr. M. (...) d.d. (...) naar voren werd gebracht, dient hier als
ingelast en als herhaald te worden beschouwd'.85 Dit middel kon geen doel
treffen aldus de Hoge Raad 'omdat het eraan voorbijziet dat als middelen van
cassatie voor onderzoek door de cassatierechter slechts in aanmerking komen
klachten, gericht tegen de bestreden uitspraak, welke op de bij de wet
voorgeschreven wijze zijn voorgedragen. Daarmede kunnen niet op een lijn
worden gesteld vertogen waarbij wordt verwezen naar in feitelijke aanleg
verdedigde stellingen'.86  Ook het verwijzen  naar een eerder overgelegde
cassatieschriftuur wordt door de Hoge Raad niet aanvaard: 'Ingevolge art.
433 tweede lid in verbinding met het eerste lid Sv dient de schriftuur de
middelen van cassatie van de verdachte in te houden. Voor zover in de
onderhavige schriftuur wordt verwezen naar een andere daarbij overgelegde

81        P. Mout, De beoordeling van cassatiemiddelen, in: De derde rechtsingang nader bekeken,
Gouda Quint Arnhem 1989, p. 228.

82      Zie ook HR 8 april 1986, NJ 1986,708.
83       P. Mout, De beoordeling van cassan'emiddelen, in: De derde rechtsingang nader bekeken,

Gouda Quint Arnhem  1989, p.  228 en 229.
84 Zie buvoorbeeld ook E.P. von Brucken Fock en A.J.A. van Dorst, Cassatie in straftaken,

W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1993, derde herziene druk, p. 59 e.v.
85       HR 29 september 1987, NJ 1988, 662, vierde cassatiemiddel.
86        HR 29 september 1987, NJ 1998,662. Zie bijvoorbeeld ook HR 8 mei 1979, NJ 1979,446.
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schriftuur komt zij niet voor onderzoek door de cassatierechter in aanmer-
king'.87 Het wekt geen verbazing dat de enkele verwijzing naar een tijdschrift-
artike188 of een arrest van de Hoge Raads' ook niet is toegestaan.

De tweede categorie gevallen waarbij het formuleren van een cassatie-
middel beneden de maat bleek te zijn, betrof de middelen waarbij geen con-
crete, op een cassatiegrond gerichte klacht werd geformuleerd. Een geschrift
dat 'louter mededelingen van feitelijke aard bevat' kan 'niet worden
aangemerkt als een schriftuur in de zin van art. 433, tweede lid Sv', aldus de
Hoge Raad.w Het vermelden van enkele wetsartikelen waardoor de appellant
ten onrechte ontvankelijk zou zijn verklaard, werd ook niet aangemerkt als
een schriftuur." Het poneren van een algemene bewering die niet nader werd
toegelicht of gepreciseerd bleek ook ontoereikend te zijn.92

Tot slot kon tot het begin van de jaren '70 een schriftuur geen cassatie-
middelen bevatten die betrekking hadden op verschillende zaken.93 Het systeem
van de wet bracht mee dat in cassatie iedere zaak afzonderlijk moest worden
behandeld, zodat niet in 66n schriftuur cassatiemiddelen tegen verschillende
zaken konden worden voorgesteld. In 1978 lijkt de Hoge Raad te zijn omge-
gaan.94 Toen sloeg de Hoge Raad acht op een schriftuur die tevens betrekking

 

had op de zaken van vier medeverdachten.
Behalve rechtspraak omtrent de wijze waarop een cassatiemiddel moest

worden geformuleerd, stelde de Hoge Raad ook specifieke eisen aan de inhoud
van het cassatiemiddel. Uit de typering van Mout bleek reeds dat een cassatie-
middel een klacht moet bevatten over de in cassatie bestreden rechterlijke
beslissing of handeling dan wel over de procesvoering die tot de bestreden
beslissing heeft geleid.95 Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat een
cassatiemiddel slechts kans van slagen heeft indien het middel een redelijk

87      HR 22 maart 1988, NJ 1988,876.
88      Zie HR 22 mei 1979, DD 79.305.
89      HR 28 februari 1938, NJ 1938,794 m.n. T.
90     HR 3 april 1984, NJ 1984, 634 m.n. ThWvV.
91      HR 28 februari 1938, NJ 1938, 794 m.n. T.
92 Zie bijvoorbeeld HR 17 januari 1950, NJ  1950, 345; HR 8 maart 1977, NJ 1978,178; HR

5 april 1977, NJ 1978, 258 en HR 1 oktober 1985, NJ 1986, 328.
93 Zie bijvoorbeeld HR 18 december 1956, NJ 1957, 240 en HR 2 februari 1971, NJ 1971,

385 m.n. C.B.

94      HR 14 maart 1978, NJ 1978, 664. Zie ook HR 1 mei 1984, NJ 1984, 710 m.n. ThWvV;
HR 23 mei 1989, NJ 1989, 760 m.n. ThWvV en HR 23 mei 1995, NJ 1995,632.

95 Zie bijvoorbeeld HR 15 november 1988, NJ 1989, 350. Een cassatiemiddel dat slechts is
gericht tegen een overweging ten overvloede of tegen 66n van de gronden waarop de bestreden

bestissing steunt zal ook niet tot cassatie kunnen leiden. Zie bijvoorbeeld HR 8 mei 1978,
NJ 1978,314 m.n ThWvV; HR 8 oktober 1985, NJ 1986,214 m.n. 'tH; HR 25 juni 1985,
NJ 1986, 75 en HR 13 januari 1987, NJ 1987,885 m.n. ThWvV.
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belang heeft. Illustratief is een arrest  van  de  Hoge  Raad  dat  in  1990  werd
gewezen.m

Verdachte was in eerste aanleg vrijgesproken van het onder 1 ten laste
gelegde en veroordeeld voor het tweede feit. Zowel de verdachte als het
openbaar ministerie stelden onbeperkt hoger beroep in. Uit het proces-verbaal
van de terechtzitting in hoger beroep bleek dat de verdachte en de procureur-
generaal het beroep beperkten tot de veroordeling. In cassatie werd over het
handelen van het openbaar ministerie geklaagd. Blijkens het middel had 'het
OM van deze beperking van het appel niet tijdens de behandeling van de zaak
in hoger beroep, doch in een verklaring ter griffie bij het instellen van het appel
moeten doen blijken'. De Hoge Raad leest in het middel 'dat is bedoeld te
klagen over het ontbreken in de bestreden uitspraak van een beslissing naar
aanleiding van het aan de verdachte onder  1 ten laste gelegde'. Dit middel
wordt door de Hoge Raad als volgt beoordeeld: 'omdat de verdachte in eerste
aanleg van dat onder 1 ten laste gelegde is vrijgesproken mist hij bij de aldus
verstane klacht ieder redelijk belang. Gegrondbevinding van de klacht zou
er toe leiden dat het hof het onder 1 ten laste gelegde alsnog zou moeten
beoordelen, met het risico voor de verdachte dat hij ook ter zake daarvan tot
straf zou worden verwezen'.  Het mist ieder redelijk belang en is derhalve
vruchteloos voorgesteld.97 Voorts dient een cassatiemiddel te zijn gebaseerd

op feiten en omstandigheden die blijken uit de gedingstukken. Het middel
dient derhalve feitelijke grondslag te hebben.98

In de rechtspraak worden zowel aan de wijze waarop een cassatiemiddel
wordt geformuleerd, als aan de inhoud van een cassatiemiddel eisen gesteld.
Stelt de verdachte zelf een cassatieschriftuur op dan leest de Hoge Raad de
schriftuur welwillend en tracht de Hoge Raad een cassatiemiddel uit de
schriftuur te distilleren.w Ook een schriftuur die namens de verdachte door
een advocaat is ingediend wordt welwillend geinterpreteerd.'00 De schriftuur
van het openbaar ministerie wordt daarentegen in de regel strikt gelezen.

101

Heeft enkel het openbaar ministerie cassatieberoep ingesteld, dan is de Hoge
Raad niet snel geneigd het beroep ambtshalve te casseren indien dit in het
nadeel van de verdachte is. De grondslag van deze opvatting is volgens De

96          HR  1  mei   1990,  NJ  1990,783.
97         Zie voor gemis van redelijk belang bijvoorbeeld ook HR 7 juni  1988, NJ  1989,166.
98 Zie bijvoorbeeld HR 8 oktober 1985, NJ 1986, 214 m.n. 'tH.
99       P. Mout, De beoordeling van cassatiemiddelen, in: De derde rechtsingang nader bekeken,

Gouda Quint Arnhem  1989, p.  230.
100     P. Mout, De beoordeling van cassanemiddelen, in: De derde rechtsingang nader bekeken,

Gouda Quint Arnhem 1989, p. 231.
101       Zie P. Mout, De beoordeling van cassatiemiddelen, in: De derde rechtsingang naderbekeken,

Gouda Quint  1989, p. 232 e.v en D.H. de Jong, De cassatie-schriftuur van  het  OM,DD
10 ( 1980), p. 248-265.
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Jong:  'Wanneer de verdachte in hoogste feitelijke aanleg een voor hem gunstige
uitspraak heeft gekregen, dienen de risico's, dat het proces in cassatie alsnog
een voor hem ongunstige wending krijgt, in belangrijke mate te worden
beperkt'.102 Zolang een oordeel  van de rechter, waartegen het openbaar
ministerie cassatieberoep instelt, min of meer als een verkregen recht van de
verdachte wordt beschouwd, zal een ruimhartige interpretatie van de
cassatieschriftuur van het openbaar ministerie, niet te verwachten zijn.

Uithet bovenstaande blijkt dateen cassatieschriftuureen concrete klacht
tegen de bestreden beslissing moet bevatten. Aan de vormgeving en de inhoud
van deze klacht wordt een aantal eisen gesteld.  In  §  4.10  zal de inhoud  van
de cassatiemiddelen opnieuw ter sprake komen. Op die plaats zal de strafrech-
telijke schriftuur worden vergeleken met het bestuursrechtelijke motiverings-
vereiste bij het maken van bezwaar en het instellen van beroep. In hoofdstuk
6 zal nogmaals worden teruggekomen op de schriftuur en de eisen die hieraan
kunnen worden gesteld.

4.5.3         Eisen gesteld aan de vorm van de schriftuur

Niet slechts aan de inhoud van de schriftuur, het middel, heeft de rechtspraak
eisen gesteld, maar ook aan de vorm van de schriftuur. Deze vereisten hebben
betrekking op de mal waarin de schriftuur moet zijn gesteld en op de
ondertekening. Allereerst komt de ondertekening van de schriftuur aan de orde.
Hoewel de wetgever de ondertekening niet uitdrukkelijk heeft voorgeschreven,
wordt door de rechtspraak aangenomen dat een schriftuur moet worden
ondertekend door degene die de schriftuur heeft ingediend.'03 De ratio  van
deze eis is, zoals Leijten dat omschrijft; 'om (...) de penibele rechtsstrijd over
de vraag of het stuk zoals het daar ligt afkomstig is van die bevoegde instantie
definitief te kunnen ontgaan'. '04 De ondertekening van de schriftuur lijkt te
zijn gesteld ten behoeve van het belang van de authenticiteit. Dit belang is
eerder ter sprake gekomen bij het aanwenden van een rechtsmiddel.

Het belang van de authenticiteit bij het aanwenden van een rechtsmiddel
betekent dat slechts de verdachte kan bepalen of een rechtsmiddel wordt
aangewend. Met andere woorden: de bevoegdheid een rechtsmiddel aan te
wenden moet rechtstreeks te herleiden zijn naar de bedoeling van de verdachte.
Bij het indienen van een schriftuur lijkt dit belang ook te gelden. Uit de

102     D.H. de Jong, De cassatie-schriftuur van  het OM,DD 1980, p. 265.

103      In het WvSv (1838) werd de ondertekening van de appelmemorie voorgeschreven (art. 243
Sv). Met betrekking tot de ondertekening van de cassatieschriftuur bepaalde het WvSv  1838
niets.

104      Conclusie voor HR 18 januari  1983, NJ  1983,435. In casu ging het om een schriftuur van
het openbaar ministerie.
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combinatie van volmacht en ondertekening moet blijken wie namens de
verdachte de schriftuur heeft ingediend. De ondertekening is tevens van belang
voor de vaststelling of degene die namens de verdachte de schriftuur heeft
ingediend, daartoe bevoegd was. De raadsman van de verdachte moet immers
bij de indiening van een schriftuur verklaren daartoe bepaaldelijk te zijn gevol-
machtigd. Uit deze verklaring, in samenhang met de ondertekening van de
schriftuur, kan worden afgeleid dat de raadsman van de verdachte bevoegd
was tot de indiening van deze schriftuur. Het ondertekenen van een schriftuur
pro mr. H.', 'voor mr. B.' of 'per order' was in beginsel dan ook niet

toegestaan:05 Uit deze ondertekening blijkt immers  niet dat de schriftuur is
ingediend door degene die verklaart de schriftuur te hebben ingediend.

In de rechtspraak was het per order ondertekenen van een schriftuur
aanvankelijk niet toegestaan. Enige jaren geleden is hierop een uitzondering
gemaakt voor de advocatuur.'06 Voor het indienen van een schriftuur door
een advocaat is een constructie aangenomen, die lijkt op de confraternele hulp
bij het aanwenden van een rechtsmiddel.'07 Het per order ondertekenen  van
een schriftuur die door een advocaat wordt ingediend, is slechts mogelijk indien
degene die de schriftuur heeft ondertekend zelf ook advocaat is. De Hoge
Raad formuleerde het als volgt: 'mr. Te B. heeft een schriftuur ingediend, die
is ondertekend door mr. D. De HR neemt kennis van deze schriftuur nu mr.
D. - kennelijk een kantoorgenoot van mr. Te B. - advocaat is zodat de
mededeling in de schriftuur dat mr. Te B. bepaaldelijk gevolmachtigd is kan
gelden als verklaring van mr. Te B.'.

Bij het per order ondertekenen van een schriftuur wordt een vergelijkbare
constructie als de confraternele hulp bij het aanwenden van een rechtsmiddel
aangenomen. De verklaring van de advocaat bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd
tot de indiening van de schriftuur wordt geaccepteerd, mits de schriftuur is
ondertekend door een advocaat. Een belangrijke voorwaarde bij deze
constructie is derhalve de hoedanigheid van degene die de schriftuur per order
ondertekent. Met behulp van deze constructie wordt theoretisch voldaan aan
het belang van de authenticiteit.

Feitelijk is de advocaat die de schriftuur heeft ondertekend niet
gemachtigd tot de indiening. Met Van Dorst zou kunnen worden gezegd dat
een verdachte die een advocaat inschakelt om zijn belangen te behartigen,

105    HR 23 oktober 1933, NJ 1933, 1649 m.n. WP; HR 9 september 1986, NJ 1987, 220 en
HR 1 juli 1991, DD 92.001.

106 HR 23 februari 1993, DD 93.322. Zie ook HR 18 oktober 1994, DD 95.056 en M.M. Dolman,

Tot indiening en ondenekening bepaaWelijk gevolmachtigd, Advocatenblad 9 december
1994, p. 1016-1018.

107 Zie § 3.4.4.

198



Indiening van schrifturen

heeft gewild dat zijn belangen op rechtsgeldige wijze worden behartigd.
108

In die zin komt de Hoge Raad de verdachte tegemoet met de constructie van
de confraternele hulp bij het ondertekenen van een schriftuur. Met name bij
de indiening van een verplichte schriftuur is de verdachte gebaat met zo'n
soepele houding van de Hoge Raad. Deze constructie sluit naar mijn mening
niet helemaal aan bij het belang van de authenticiteit. Enerzijds kan worden
gezegd dat de opvatting van de Hoge Raad sympathiek aandoet, omdat hij
de verdachte tegemoet komt en aansluit bij de kennelijke bedoeling van de
verdachte. Anderzijds bergt de oplossing van de Hoge Raad het gevaar in zich
dat niet aan het authenticiteitsbelang wordt voldaan.

Een mijns inziens aantrekkelijke oplossing zou zijn dat het ontbreken
van de ondertekening wordt gepardonneerd. Op dit voorstel zal in § 4.6.2
worden ingegaan. Een mogelijk andere oplossing zou kunnen zijn dat de
indiener de gelegenheid krijgt het gebrek dat aan de volmacht kleeft te
herstellen. De rechter zou de advocaat in gebreke kunnen stellen en hem een
termijn kunnen geven het verzuim te herstellen. Deze oplossingen hebben
als voordeel dat de rechter geen gebruik behoeft te maken van een constructie.

De vraag of een schriftuur op een genoegzame wijze was ondertekend
is in de rechtspraak ook nog in een ander verband ter sprake gekomen. Nog
net zo lang geleden was de fax nog een vrij onbekend verschijnsel. Op 28 maart
1987 werd bij de Hoge Raad per fax een schriftuur ingediend. '09 A-G Meijers
wierp in zijn conclusie de vraag op, of een gefaxte ondertekening onder een
per fax ingediende schriftuur voldeed aan de vereiste ondertekening van de
schriftuur, of dat deze ondertekening nog eens afzonderlijk moest worden
bevestigd:

10
Meijers meende dat de gefaxte ondertekening niet zonder meer

voldoende was. Hij stelde: 'De fotocopie van een door een advocaat namens
een verdachte ingediende schriftuur, waarop degefbtocopieerde handtekening
van de indienende advocaat voorkomt, - dat is het geval bij gebruik van het,
praktische, communicatiemiddel van de telefax -, voldoet niet zonder meer
aan de strenge eis die de HR aan art. 433 Sv ontleent. Nodig is dat de advocaat
telefonisch of schriftelijk aan de griffie van de HR laat weten dat de
gefotocopieerde handtekening zijn handtekening is. Waar zo een nadere mede-
deling ontbreekt zal slechts een toevallige omstandigheid, zoals de aanwezig-
heid in het dossier van een brief van de indienende advocaat met diens originele
handtekening en de mogelijkheid om de overeenkomst van die handtekeningen
zonder moeite vast te stellen, de schriftuur met de gefotocopieerde of"gefaxte"

108 Zie conclusie A-G Van Dorst bij  HR 19 oktober  1994, NJ  1995,  118 m.n. ThWvV.
109       Zie HR 13 september  1988, NJ  1989,12 m.n. ThWvV.
110    HR 13 september 1988, NJ 1989,12 m.n. ThWvV.
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handtekening kunnen redden. In dit geval doet zich zo een toevallige omstan-
digheid voor'.

Zonder een woord aan de ondertekening te wijden, sloeg de Hoge Raad
acht op de ingediende schriftuur. Het per fax indienen van een schriftuur is
kennelijk toegestaan. Aan deze wijze van indiening worden geen extra eisen
gesteld. Annotator Van Veen is ook van mening dat aan de indiening van een
schriftuur per fax geen extra eisen behoeven te worden gesteld. Hij betoogt:
'De per fax-post verzonden brief is "per definitie" gelijk aan het aan de
machine toevertrouwde stuk. Het behoeft niet gewaarmerkt te worden. En
dat geldt, zou ik menen, ook voor de ondertekening. De HR bespreekt het
middel dat in het schriftuur is neergelegd. Hij aanvaardt dus deze wijze van
indiening zonder iets te zeggen over de zorgen, die de A-G zich heeft ge-
maakt'.Ill

Anders dan Van Veen stelt, behoeft een per fax-post verzonden brief
niet "per definitie" gelijk te zijn aan het aan de machine toevertrouwde stuk.
Het blijkt technisch mogelijk te zijn een gefaxte brief te onderscheppen, er
veranderingen in aan te brengen en vervolgens door te zenden naar het
oorspronkelijke adres, zonder dat de ontvanger iets van de 'bewerking' zal
merken. Hoewel 'bewerking' van fax-post technisch mogelijk is, zal dit zich
waarschijnlijk niet voordoen omdat niemand er immers belang bij heeft een
schriftuur of de ondertekening van de schriftuur te 'bewerken'. Zoals  Van
Veen terecht opmerkt bestaat de garantie dat de handtekening van de advocaat
afkomstig is ook niet bij de klassieke wijze van indiening van een schriftuur.
Bovendien zou de door Meijers voorgestelde telefonische bevestiging van
de verzonden fax ook geen garantie omtrent de authenticiteit opleveren. Degene
die de fax verzonden heeft zou daarmee slechts de 'bewerkte' fax bevestigen.
Enkel een later toegezonden ondertekende schriftuur zou de garantie kunnen
geven dat de per fax ontvangen schriftuur identiek is aan de verzonden
schriftuur. De vraag of aan een gefaxte schriftuur, gelet op het belang van de
authenticiteit extra eisen moeten worden gesteld, moet naar ik meen
ontkennend worden beantwoord. Er mag vanuit worden gegaan dat de
schriftuur die per fax is verzonden, dezelfde is als de schriftuur die aan het
fax-apparaat is toevertrouwd. Een gefaxte handtekening onder een schriftuur
biedt mijns inziens voldoende garantie dat de schriftuur is ingediend door
degene die de schriftuur heeft ondertekend.

Tegenwoordig is de fax een ingeburgerd en veel gebruikt communicatie-
middel. De mogelijkheid per fax een schriftuur in te dienen is recentelijk door
de Hoge Raad verruimd.'12 Een geschrift dat voor 24.00 uur per fax is

111 Th.W. van Veen in zijn noot onder HR 13 september 1988, NJ  1989,12.

112 HR  16 februari  1996,  NJ  1997,55, m.n.  HJS.
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binnengekomen, kan als tijdig ingediend worden beschouwd. Op deze regel
maakt de Hoge Raad een uitzondering voor het indienen van een cassatie-
schriftuur in strafzaken. Deze schriftuur moet voor het sluiten van de griffie
(16.00 uur) zijn ingediend. Een reden voor deze opmerkelijke uitzondering
wordt niet gegeven: 13 Het enige dat zou kunnen worden aangevoerd is dat
de cassatieschriftuur van de verdachte tot een dag voor de terechtzitting op
de griffie van de Hoge Raad kan worden ingediend. Indiening tot 24.00 uur
zou betekenen dat niet eerder dan op de zittingsdag zelf kennis kan worden
genomen van de bezwaren tegen de bestreden beslissing. Omdat bij het geding
in cassatie zelfs nog op de terechtzitting cassatiemiddelen kunnen worden
voorgedragen, ken ik aan dit argument weinig gewicht toe.

114

Het is naar mijn mening niet ondenkbaar dat in de toekomst de verdachte
probeert proceshandelingen per elektronische post (e-mail) te verrichten. Kan
een per e-mail ingediende schriftuur voldoen aan de eisen die door de wetgever
en de rechtspraak zijn gesteld? Evenals een fax of een 'gewone' schriftuur
kan een per e-mail verzonden bericht worden ondertekend. Hoewel het
mogelijk zat zijn een elektronisch verzonden schriftuur te 'bewerken', zal in
de praktijk waarschijnlijk ook hier niemand belang bij hebben. Het bewerken
of vervalsen van een bericht is niet alleen mogelijk bij de moderne
communicatiemiddelen. Ook een geschrift of de ondertekening van een
geschrift kan worden vervalst.

Indien een derde namens de verdachte per fax of e-mail een schriftuur
indient, zal van een volmacht moeten blijken. Voor de advocaat behoeft dit
weinig problemen op te leveren, hij kan in de fax of in het e-mail-bericht
verklaren bepaaldelijk te zijn gemachtigd tot de indiening van de schriftuur.
Een bij bijzondere schriftelijke volmacht gemachtigde dient echter een schrif-
telijke volmacht te overleggen. Voor een gefaxte schriftuur behoeft dit nog
geen onoverkomelijke problemen op te leveren, omdat de verleende volmacht
ook kan worden gefaxt. Bij het mailen van een schriftuur zijn wel moeilijk-
heden denkbaar. Het overleggen van een schriftelijke volmacht behoeft niet
zonder problemen te zijn. Technisch is het mogelijk een schriftelijke volmacht
elektronisch te verzenden. Het geschrift kan worden gescand, zodat de tekst
die op schrift is gesteld, per e-mail kan worden verzonden.'15 Of in de toekomst
per e-mail een schriftuur kan worden ingediend zal moeten blijken. Hiervoor

113 Zie bijvoorbeeld hierover J. Boorsma, Het venOn en de smart, NJB 19 april  1996, afl.  16
p. 603; P.A. Wackie Eysten, Boorsma' s faxverhaal bijt venijnig in de eigen stuart, NJB
14 juni  1996, afl. 24, p. 934 en R. Polanus, Nog meerfarverhalen,  NJB  14 juni  1996.  afl.
24, p. 934.

114 Zie art. 439 Sv.

115 De vraag of een volmacht schn»tilk moet zijn laat ik hier rusten. In hoofdstuk 6 zal  hier
uitgebreid op worden teruggekomen.
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zal onder andere van belang zijn of de e-mail een ingeburgerd en algemeen
gebruikt communicatiemiddel zal worden. Indien dat het geval is, staat aan
het per e-mail indienen van een schriftuur mijns inziens niets in de weg.

Tot slot het tweede vormvereiste dat aan de schriftuur wordt gesteld;
het gebruik van de Nederlandse taal. Een schriftuur dient in de Nederlandse
taal te zijn gesteld. Is deze in een andere taal gesteld, dan wordt hierop in
beginsel geen acht geslagen:16 In § 3.3.4 is het vereiste van de Nederlandse
taal voorde bijzondere schriftelijke volmacht uitgebreid aan de orde gekomen.
Daar is ook gewezen op het rapport van de Commissie Moons inzake tolken
en vertalers in strafzaken. Dit rapport is uitgebracht nadat advies was gevraagd
over de gevolgen van het Kamasinski-arrest voor het Wetboek van Strafvor-
dering. De Commissie stelde onder andere voor schrifturen die in een andere
dan de Nederlandse taal zijn gesteld, toe te staan. De voorzitter van het gerecht
die wordt geconfronteerd met een dergelijke schriftuur kan besluiten het stuk
te laten vertalen of kort in de Nederlandse taal te laten samenvatten.117 Zoals
in § 3.3.4 reeds is betoogd, zou de voorgestelde regeling, wellicht met een
enkele aanpassing, recht doen aan de positie van niet-nederlandstaligen in
onze samenleving. Het vereiste van een Nederlandstalige schriftuur behoeft
wat mij betreft niet meer te worden gesteld: 18

4.5.4 De termijn waarbinnen de cassatieschriftuur van het openbaar

ministerie moet zijn ingediend

De wetgever heeft het openbaar ministerie, op straffe van niet-ontvankelijkheid
van het ingestelde rechtsmiddel, verplicht tot het indienen van een cassatie-
schriftuur."' Deze moest aanvankelijk binnen tien dagen na het aanwenden
van het cassatieberoep worden ingediend:20 De relatief korte termijn voor

116 Zie bijvoorbeeld HR 29 maart 1950 NJ 1950, 295; HR 19 december 1978, NJ 1979,221
en HR 1 mei 1990, NJ 1990, 800. In hoeverre deze rechtspraak nog geldt is onzeker. Zie
ook § 3.3.4.

117 Zie voorgestelde art. 34a Sv, rapporten Tolken en vertalers in strafzaken. in: Rapporten
herijking Strafvordering 1989-1992, onder redactie van G.J.M. Corstens, Arnhem 1993.

118    In het wetsvoorstel 24 692 wordt aandacht geschonken aan de positie van de tolk op de
terechtzitting. Omtrent het vertalen van geschriften is bij mijn weten nog geen wetsvoorstel
aanhangig gemaakt. Zie ook de vraag van Raad van State, BHTK 1995-1996, 24 692, B,
P. 3.

119 Het verplichtende karakter van deze cassatieschriftuur is in  1886 in de wet gekomen. Zie
M. van der Horst, Her protocol in strakaken bijde derde rechtsingang, in: De derde
rechtsingang nader bekeken, Gouda Quint Arnhem  1989, p.  147.

120 De termijn waarbinnen de schriftuur moet worden ingediend is niet altijd 24 dagen na de
openbare uitspraak. In HR 29 maart 1983, NJ 1983,482 m.n. 'tH heeft de Hoge Raad
opgemerkt dat de termijn waarbinnen het openbaar ministerie een rechtsmiddel moet
aanwenden gelijk loopt met de termijn van de verdachte. Dus als art. 432 eerste lid onder
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het indienen van een cassatieschriftuur plaatste het openbaar ministerie echter
voor grote problemen toen de rechterlijke macht gebruik ging maken van
nauwelijks uitgewerkte vonnissen en arresten.12' Het is immers niet eenvoudig
bezwaren te formuleren tegen een nog niet geheel uitgewerkte uitspraak. De
termijn van tien dagen bleek veelal te kort te zijn voor het openbaar ministerie
om een schriftuur op te stellen, zonder het gevaar te lopen een middel te
formuleren dat een slag in de lucht zou zijn. In februari 1985 kwam de Hoge
Raad het openbaar ministerie te hulp door de termijn van art. 433, eerste lid
Sv te verlengen.122 Hierbij ging het om een stempelvonnis dat volgens het
cassatiemiddel een mondeling vonnis aangetekend in het p.-v. van de
terechtzitting of een schriftelijk vonnis had moeten zijn. Acht maanden later
blijkt de verlenging van de indieningstermijn voor het openbaar ministerie
ook te gelden voor kop-staartvonnissen.

De Hoge Raad lichtte de verlenging van de in de praktijk gebleken te
korte termijn voor het indienen van de cassatieschriftuur voor het openbaar
ministerie als volgt toe. In de eerste plaats houdt de Hoge Raad vast aan art.
433, derde lid Sv en neemt alleen kennis van de toegezonden stukken van het
geding. Klaagt het openbaar ministerie in een middel over een niet geheel
uitgewerkt vonnis, dan mist dit middel feitelijke grondslag indien een geheel
uitgewerkt vonnis aan de Hoge Raad is toegezonden. De Hoge Raad merkt
echter in een overweging ten overvloede op dat de officier van justitie of
procureur-generaal bij het hof, die tijdens de in art. 433, eerste lid Sv bepaalde
termijn van tien dagen niet kon beschikken over het p.-v van de terechtzitting
of een volledig uitgewerkt vonnis c.q. arrest, overeenkomstig hetgeen een
redelijke toepassing van voormelde bepaling meebrengt, nog gedurende tien
dagen nadat het p.-v. dan wel vonnis of arrest te zijner beschikking is gekomen,
cassatiemiddelen kan aanvoeren of zijn reeds ingediende schriftuur met
cassatiemiddelen kan aanvullen. Dit voor zover die middelen niet binnen de
termijn van tien dagen, bedoeld in art. 433, eerste lid konden worden aange-
voerd.123

b Sv voor de verdachte van toepassing is, dan is dem cassatietermijn ook voor het openbaar
ministerie van toepassing.

121    Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de zogenaamde kop-staartvonnissen en -
arresten, stempelvonnissen en ontwerpvonnissenen -arresten. Zie voorde laatste bijvoorbeeld
HR 26juni 1984, NJ 1985,136 m.n. ThWvV.

122 HR 5 februari 1985, NJ 1985, 841 m.n. 'tH.

123 Zie HR 5 februari 1985, NJ 1985,841 m.n. 'tH; HR 15 oktober 1985, NJ 1986,314; HR

26 oktober  1993, NJ  1994, 231  m.n. Sch en HR 8 juli  1994, NJ  1994, 693. Een vraag die
A-G LEijten al opwierp in zijn conclusie voor HR 5 februari 1985, NJ 1985, 841 is hoe de
Hoge Raad moet vaststellen dat het openbaarministerie niet tijdig overeen uitgewerkt vonnis
heeft beschikt. De Hoge Raad Ujkt zich over deze vaststelling niet al te druk te maken en
gaater kennelijk vanuit dat als het openbaar ministerie zich op die situatie beroept, die situatie
zich ook heeft voorgedaan.

203



Hoofdstuk 4

Bij de wet van 27 november 1991 is de termijn voor het indienen van
de cassatieschriftuur voor het openbaar ministerie verlengd tot een maand.124
Uit de memorie van toelichting maak ik op dat wanneer het openbaar ministerie
wordt geconfronteerd met een niet uitgewerkte uitspraak, ook na de wets-
wijziging een redelijke wetstoepassing meebrengt dat nog gedurende een maand
na het ter beschikking komen van het vonnis, arrest of p.-v. het openbaar
ministerie cassatiemiddelen kan indienen of aanvullen.125 Zou dit niet het geval
zijn dan is het openbaar ministerie opnieuw aangewezen op de snelheid
waarmee de rechterlijke macht haar vonnissen uitwerkt. Zou in dat geval
onverhoopt een vonnis niet binnen een maand zijn uitgewerkt dan zou het
openbaar ministerie wederom in de problemen komen. Er zou dan geen acht
worden geslagen op een aanvullende schriftuur die later dan een maand na
het aanwenden van het cassatieberoep is ingediend. In het wetsvoorstel 25
240 worden de termijnen voor het indienen van een cassatieschriftuur op een
andere wijze vastgesteld. Nadat de stukken van het geding door de griffie van
de Hoge Raad zijn ontvangen, volgt een aanzegging met een mededeling dat
het openbaarministerie binnen een maand een cassatieschriftuur moet indienen.
Dit op straffe van niet-ontvankelijkheid. 126

De strenge eisen die de rechtspraak aanvankelijk aan de schriftuur stelde zijn
vanaf het einde van de jaren '70 op diverse punten gerelativeerd. Zo is
bijvoorbeeld het ondertekeningsvereiste voor de advocatuur versoepeld.127
Voor het openbaar ministerie is de termijn voor het indienen van de verplichte
schriftuur aangepast aan de hedendaagse praktijk, die inhoudt dat vonnissen
of arresten niet eerder worden uitgewerkt dan nadat een rechtsmiddel is
ingesteld.

De relativering van een aantal vormvereisten die door de rechtspraak
is ingezet en later voor een deel door de wetgever is overgenomen, is naar
mijn mening een goede ontwikkeling. De indiening van een facultatieve
schriftuur is een handeling die nauwelijks gevolgen heeft voor het verloop
van het proces. Aan deze handeling behoeven geen onnodige vormvereisten

124 Wet 27 november  1991, Stb. 663.

125 BHTK 1988-1989, 21 241, nr. 3, p. 13. Ook uit de memorie van toelichting op het
wetsonrwerp Wijziging van de bepalingen uit het Wetboek van Strafvordering betreffende
hetproces-verbaa/ van de terechizitting en het vonnis. BHTK 1994-1995,23 989. nr. 3.
p. 3 leidikafdatde termijn waarbinnen de cassatiemiddelen moeten zijn ingediend aanvangt
vanaf het moment waarop een uitgewerkt vonnis beschikbaar is. Zie ook HR 16 april  1996,
NJ 1996.527. Anders E.P. von Brucken Focken A.J.A. van Dorst in Cassatie in strafzaken.
W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1993, derde herziene druk, p. 56.

126    Zie de voorgestelde artt. 435, eerste lid en 437, eerste lid Sv.
127       Door de Wet gebruik Friese taal  in het rechtsverkeer van 14 september  1995,  Stb.  1995.

440. is het vereiste van het Nederlands als enige rechtstaal versoepeld.
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te worden gesteld. Met betrekking tot de verplichte schrifturen lijken de
deformaliseringen minder vergaand.128 De verklaring hiervoor moet vermoe-

delijk worden gezocht in het feit dat deze schrifturen wel van invloed zijn op
het procesverloop. Voldoet een verplichte schriftuur niet aan de eisen, dan
leidt dit tot een niet-ontvankelijkverklaring van het ingestelde beroep. In de

volgende paragraaf zal worden nagegaan of in het huidige strafproces plaats
is voor een verdergaande deformalisering van de indiening van schrifturen.

4.6 Vereisten voor de indiening van de schriftuur nader beschouwd

4.6.1 Een aanzet tot defonnalisering

Bij het verkennen van de mogelijkheden om met behulp van moderne
communicatiemiddelen een schriftuur in te dienen, kan de vraag rijzen of aan
een aantal vormvereisten nog streng de hand moet worden gehouden. A-G
Van Dorst geeft in zijn conclusie voor HR 18 oktober  1994, NJ  1995,  118
een aanzet tot een verdere deformalisering, bijvoorbeeld van het vereiste van
de ondertekening.129 Hij bepleit een pardonnering van verzuimen bij de
indiening van een schriftuur op grond van de veronderstelde bedoeling van
de verdachte. Van Dorst wijst daarbij op een aantal veranderingen, zoals de

ingezette deformalisering bij het aanwenden van een rechtsmiddel en de
toenemende neiging van de wetgever en de rechter om niet-essentiele
verzuimen van politie en justitie metde mantel der liefde te bedekken. Wanneer

dergelijke verzuimen politie en justitie niet worden aangerekend, moet het
voor de verdachte ook mogelijk zijn om niet-essentiele verzuimen te herstellen.
Daarnaast wijst hij op het bestuursrecht waar de mogelijkheid om dergelijke
verzuimen te herstellen al bestaat. 130

Specifiek met betrekking tot de ondertekening stelt Van Dorst dat,
wanneer het niet-ondertekenen van een dagvaarding niet fataal behoeft te zijn
voor het openbaar ministerie, analoog redenerend het niet-ondertekenen van
een cassatieschriftuur ook niet fataal behoeft te zijn voor de verdachte.13' In
het door Van Dorst aangehaalde arrest met betrekking tot de niet-ondertekende

128  Zie § 4.3.1 waar wordt ingegaan op het ontbreken van de verklaring bepaaldelijk
gevolmachtigd te zijn bij een facultatieve schriftuur van de beledigde partij.

129      HR 18 oktober 1994, NJ  1995,118 m.n. ThWvV. Zie ook Th.W. van Veen, Slachrofers
van het stra»roces, RM Themis  1995, p. 201-202 en conclusie voor het arrest van HR  18
oktober  1994, DD 95.056.  In  deze zaak  was door advocaat L. een schriftuur ingediend
waarbij advocaat L. had verklaard bepaaldelijk gevolrnachtigd te zijn tot de indiening van
deze schriftuur, De schriftuur was echter per order en onleesbaar ondertekend.

130 Zie bijvoorbeeld art. 6:6 Awb.
131       Zie voor niet-ondertekenen dagvaarding HR 3 januari  1989,  NJ  1989,638.
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dagvaarding, oordeelde de rechtbank dat het ontbreken van een ondertekening
niet fataal was omdat 'de wet het vereiste van ondertekening van de OvJ niet
stelt, de betreffende dagvaarding vanwege het OM is betekend aan verdachte
en deze dagvaarding zodanige kenmerken draagt dat haar karakter van
dagvaarding vanwege het OM door verdachte kan worden onderkend'.132 Dit
kan ook van een cassatieschriftuur worden gezegd. Niet de wet maar de
rechtspraak heeft het vereiste van ondertekening gesteld. Ook voor de cassatie-
schriftuur geldt dat deze zodanige kenmerken heeft dat het karakter van een
cassatieschriftuur door de Hoge Raad kan worden onderkend.

Van Dorst stelt dat het verschil tussen een dagvaarding en een cassatie-
schriftuur, - namelijk dat de officier van justitie q.q. optreedt en de advocaat
namens de verdachte - in zijn ogen niet kan leiden tot een uiteenlopende
beoordeling van de ondertekening. Bovendien moet in zijn ogen niet te zwaar
worden getild aan het ondertekeningsdefect. Hij oppert dat de Hoge Raad de
verzoeker in de gelegenheid zou kunnen stellen het verzuim te herstellen. Zelf
voelt hij er echter meer voor aan te sluiten bij de bedoeling van de verdachte
en ervan uit te gaan dat wanneer de verdachte een advocaat heeft ingeschakeld,
de verdachte heeft bedoeld dat zijn belangen op rechtsgeldige wijze zouden
worden behartigd en op grond van die veronderstelling het verzuim te
pardonneren. In een noot bij deze conclusie wordt aangegeven dat de Hoge
Raad 'de door de advocaat-generaal bepleite zienswijze "peeksgewijs"' heeft
onderschreven. Naar mijn mening is dit echter niet het geval. Van Dorst
betoogde in zijn conclusie het vereiste van ondertekening te pardonneren. De
Hoge Raad houdt in het genoemde arrest in mijn ogen echter vast aan het
ondertekeningsvereiste van de schriftuur. Uit de overweging 'De schriftuur
(ondertekend per order) is, naar de HR aanneemt ondertekend door mr R.,
kantoorgenoot van mr L. De HR neemt kennis van deze schriftuur nu mr R.
advocaat is zodat de mededeling dat mr L. bepaaldelijk gevolmachtigd is kan
gelden als verklaring van laatstgenoemde', kan mijns inziens niet worden
afgeleid dat het vereiste van ondertekening is gepardonneerd.

Van Dorst geeft in mijn ogen een zeer interessante aanzet tot een
deformalisering van vormen met betrekking tot de indiening van schrifturen.
Deze deformalisering ziet blijkens zijn conclusie niet alleen op het ontbreken
van de ondertekening van een schriftuur maar ook op het ontbreken van de
verklaring van de advocaat bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd tot de indiening
van de schriftuur. In deze paragraaf wil ik nagaan wat de door Van Dorst
voorgestelde deformalisering inhoudt en hoe ver die deformalisering mijns
inziens zou kunnen gaan.

132       HR 3 januari  1989,  NJ  1989, 638.
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Van Dorst bespreekt in zijn conclusie uitsluitend de indiening van een
schriftuur door een advocaat. De door hem voorgestelde deformalisering
knoopt aan bij de veronderstelde bedoeling van de verdachte. Deze veronder-
stelde bedoeling zou echter ook een aanknopingspunt voor deformaliseringen
kunnen zijn in vergelijkbare situaties. Kan uit het feit dat de verdachte een
derde, niet zijnde een advocaat, heeft ingeschakeld tot de indiening van een
schriftuur ook zijn bedoeling worden afgeleid dat hij de schriftuur op een juiste
wijze heeft willen laten indienen, zodat op deze grond een verzuim kan worden
gepardonneerd? Zou het ontbreken van een ondertekening bij de indiening
van een schriftuur door de verdachte zelf ook kunnen worden gepardonneerd,
ervan uitgaande dat de verdachte de bedoeling heeft gehad de schriftuur op
de juiste wijze in te dienen? Is er dan nog een reden om geen acht te slaan

op een door het openbaar ministerie ingediende schriftuur waarbij de
ondertekening ontbreekt? Om hierop een antwoord te kunnen geven moeten
er vier situaties worden onderscheiden. In de eerste plaats de indiening van
een schriftuur namens de verdachte door een advocaat (§ 4.6.2); deze situatie
bespreekt Van Dorst in zijn conclusie. In de tweede plaats de indiening van
een schriftuur namens de verdachte door een derde bijzonder schriftelijk
gemachtigde (§ 4.6.3). Vervolgens de indiening van een schriftuur door de
verdachte zelf (§ 4.6.4) en tot slot de indiening van een schriftuur door het
openbaar ministerie (§ 4.6.5).

De voorgestelde bespreking van een mogelijk verdergaande relativering
bij het indienen van een schriftuur lijkt op gespannen voet te staan met de
genoemde belangen van authenticiteit, wilsverklaring en autoriteit. De wetgever
heeft op de handeling van het indienen van een schriftuur immers art. 450,
eerste lid Sv van overeenkomstige toepassing verklaard. De vraag rijst of deze
belangen bij het indienen van een schriftuur op dezelfde wijze zouden moeten
gelden als bij het aanwenden van een rechtsmiddel. Dit is mijns inziens niet
het geval. Het aanwenden van een rechtsmiddel beoogt namelijk een ander
doel dan het indienen van een schriftuur. Door een rechtsmiddel te benutten
wordt een rechterlijke beslissing ter discussie gesteld. In de schriftuur kunnen
vervolgens de bezwaren tegen de bestreden beslissing kenbaar worden gemaakt.
Het verplichte karakter van een schriftuur voegt hieraan niets toe. Hoewel
voor beide handelingen dezelfde vertegenwoordigingsregeling geldt, spelen
bij het aanwenden van een rechtsmiddel andere belangen een rol dan bij het
indienen van een schriftuur. In de volgende paragrafen zal worden bekeken
welke eisen gesteld zouden moeten worden aan de indiening van een schriftuur
en welke eisen zouden kunnen worden gerelativeerd.
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4.6.2 De advocaat dient een schriftuur in namens de verdachte

De eerste te bespreken situatie is die waarover Van Dorst schrijft in de door
hem genomen conclusie: de indiening van een schriftuur namens de verdachte
door een advocaat. Van Dorst bepleit voor deze situatie een deformalisering
op twee punten, namelijk ten aanzien van de ondertekening van de schriftuur
en ten aanzien van de door de advocaat af te leggen verklaring bepaaldelijk
te zijn gevolmachtigd. De bepleite deformalisering is gebaseerd op de
veronderstelde bedoeling van de verdachte. Ervan uitgaande dat de verdachte
een advocaat in de arm heeft genomen om zijn belangen op rechtsgeldige wijze
te behartigen, moet het ontbreken van een ondertekening of een verklaring
bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd kunnen worden gepardonneerd. De
redenering van Van Dorst klinkt aannemelijk, maar is de veronderstelde
bedoeling van de verdachte voldoende om het ontbreken van de ondertekening
of het ontbreken van de verklaring bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd, te
pardonneren?

In de eerste plaats de ondertekening van de schriftuur. De ondertekening
geeft aan dat de schriftuur afkomstig is van degene die hem heeft ondertekend.
Moet bij het indienen van een schriftuur door een advocaat zwaar aan dit
vereiste worden getild? Het lijkt mij dat in de praktijk zich niet snel de situatie
zal voordoen dat iemand beweert advocaat te zijn en namens de verdachte
een niet-ondertekende schriftuur indient. Niemand heeft er immers enig belang
bij zo te handelen. In deze situatie behoeft mijns inziens niet al te zwaar aan
het vereiste van ondertekening te worden getild. Een door de advocaat
ingediende schriftuur zal in de meeste gevallen worden ingediend op
briefpapier van het kantoor. Op deze wijze kan eenvoudig worden vastgesteld
dat een advocaat een schriftuur heeft ingediend. De volmachtverlening aan
de advocaat kan daarbij ook nog een rol spelen.

De advocaat is bij uitstek iemand die de verdachte juridische bijstand
verleent. Wanneer de verdachte een advocaat machtigt tot het indienen van
een schriftuur, dan mag worden verondersteld dat de verdachte heeft bedoeld
dat deze indiening op rechtsgeldige wijze zou plaatsvinden, maar ook dat de
advocaat de bedoeling heeft gehad de schriftuur op juiste wijze in te dienen.
Gelet op de bovenstaande argumenten: het geringe bezwaar van het ontbreken
van de ondertekening, de volmachtverlening aan de advocaat en de te
veronderstellen bedoeling van de verdachte en van zijn advocaat kan naar
mijn mening een eventuele ontbrekende ondertekening pardonneren. Meent
de rechter evenwel dat dit verzuim niet kan worden gepardonneerd dan zou
de rechter mijns inziens de advocaateen termijn moeten gunnen waarbinnen
het verzuim kan worden hersteld.

208



Indiening van schrifturen

Van Dorst stelt in zijn conclusie voor dat de Hoge Raad, wanneer de
Raad zwaar aan het verzuim van ondertekening zou tillen, een tussenarrest
zou wijzen om 'verzoeker in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over
de vraag of de middelen daadwerkelijk namens hem zijn voorgesteld'. Naar
mijn mening is dit systematisch en praktisch niet een goede oplossing. Het
zou een betere oplossing zijn, om degene die de schriftuur heeft ingediend
de gelegenheid te geven het verzuim te herstellen. Niet de verdachte heeft
niet voldaan aan het ondertekeningsvereiste, maar degene die namens de
verdachte is opgetreden. Het is dan ook beter degene die optreedt het verzuim
te laten herstellen. Bovendien kan de oplossing die Van Dorst voorstelt
praktische problemen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld wanneer de
verdachte een advocaat heeft gemachtigd tot het indienen van een schriftuur
omdat de verdachte zelf geruime tijd in het buitenland zal verkeren. Als de
verdachte het verzuim zelf moet herstellen kan dit in mijn ogen tot onbedoelde
problemen leiden. 133

Behalve de ondertekening kan ook de verklaring bepaaldelijk te zijn
gevolmachtigd tot de indiening van de schriftuur ontbreken. Met betrekking
tot dit verzuim geldt mutatis mutandis hetzelfde, aldus Van Dorst. Over het
ontbreken van deze verklaring kan volgens hem worden heengestapt op grond
van het feit dat de verdachte een raadsman heeft ingeschakeld om zijn belangen
te behartigen en de veronderstelling dat de verdachte heeft bedoeld dat zijn
belangen op rechtsgeldige wijze zouden worden behartigd. Hoewel ik het met
de door Van Dorst voorgestelde deformalisering op dit punt eens ben, moet
naar mijn mening wel een onderscheid worden gemaakt tussen het ontbreken
van een ondertekening van de schriftuur en het ontbreken van de verklaring
bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd. Wanneer deze verklaring ontbreekt, is er
formeel geen grond waarop de advocaat zijn handelen kan baseren. De verkla-
ring bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd is bij het aanwenden van een
rechtsmiddel als eis gesteld om te voorkomen dat de verdachte tegen zijn zin
in een procedure zou worden betrokken. De indiening van een schriftuur heeft
echter niet dergelijke vergaande gevolgen voor de verdachte. De keuze voor
het aanwenden van een rechtsmiddel, dus voor het voeren van een nieuwe
procedure, is al gemaakt. De ingediende facultatieve schriftuur geeft uitsluitend
aan welke bezwaren de verdachte tegen de bestreden beslissing heeft. Wanneer
in een door een advocaat ingediende facultatieve schriftuur de verklaring
bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd ontbreekt, kan wat mij betreft over dit
verzuim worden heengestapt. Deze deformalisering kan worden gebaseerd
op het feit dat de verdachte een rechtsmiddel heeft (laten) aanwenden en de
veronderstelling dat de verdachte een advocaat in de arm heeft genomen,

133 Dit neemt niet weg dat de verdachte die het verzuim ontdekt, dit moet kunnen herstellen.
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kennelijk mede om een schriftuur namens de verdachte in te dienen. Bovendien
heeft de verklaring bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd tot de indiening van
een facultatieve schriftuur, relatief geringe betekenis voor de handeling van
het indienen.

Voor een verplicht in te dienen schriftuur is de consequentie van het
ontbreken van de verklaring bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd groter, dan

bij een facultatieve schriftuur. Het ondeugdelijk indienen van een verplichte
schriftuur heeft tot gevolg dat het ingestelde rechtsmiddel niet-ontvankelijk
moet worden verklaard. Is dit verschil in gevolg een reden om het ontbreken
van een dergelijke verklaring niet te pardonneren bij verplichte schrifturen?
De wetgever heeft in een aantal gevallen de indiening van een schriftuur mede
verplicht gesteld om het aantal beroepen te beperken.134 In deze visie past een
strikte naleving van de voorschriften. Het ontbreken van de verklaring bepaal-
delijk te zijn gevolmachtigd zou dan fatale gevolgen hebben. Zelf voel ik meer
voor een minder strikte benadering die aansluit bij de bedoeling van de
verdachte. Wanneer de advocaat namens de verdachte een rechtsmiddel heeft

aangewend en hij daarbij heeft verklaard bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd,
zou wat mij betreft die volmacht zich ook kunnen uitstrekken tot de indiening
van de verplichte schriftuur.135 Er mag worden verondersteld dat de verdachte
heeft gewild dat de advocaat namens hem op rechtsgeldige wijze een
rechtsmiddel zou aanwenden. Bij die aanwending hoort ook de indiening van
de verplichte schriftuur. Het ontbreken van de verklaring bepaaldelijk te zijn
gevolmachtigd bij de indiening van een verplichte schriftuur, kan naar mijn
mening worden geheeld door aan te knopen bij de veronderstelde bedoeling
van de verdachte en de reikwijdte van de verklaring bepaaldelijk te zijn
gevolmachtigd tot het aanwenden van een rechtsmiddel. Zou deze opvatting
op grote weerstand stuiten, dan kan ook nog worden gedacht aan een verplichte
ingebrekestelling alvorens de rechter het beroep niet-ontvankelijk verklaart,
omdat aan de indiening gebreken kleven. 136

Aan de volgende drie situaties heeft Van Dorst in zijn conclusie geen
aandacht besteed. Voortbouwend op de aanzet die hij in zijn conclusie heeft

gegeven, wil ik nagaan of ook in die situaties een deformalisering op zijn plaats
zou zijn.

134 Zie § 4.2.

135 De volmacht tot het aanwenden van een rechtsmiddel blijft mijns inziens een 'bijzonder'
karakter houden. In dit voorstel is geen sprake van een algemene volmacht, maar gaat het
om de reikwijdte van de bijzondere volmacht.

136    Zie § 2.5.7 en hoofdstuk 6.
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4.6.3 Een derde dient een schriftuur in namens de verdachte

Een tweede situatie die zich kan voordoen is dat de schriftuur namens de
verdachte wordt ingediend door een derde die bij de indiening van de schriftuur
een bijzondere schriftelijke volmacht moet overleggen. Kan ook in deze situatie
het ontbreken van een ondertekening of het niet-overleggen van de bijzondere
schriftelijke volmacht worden gepardonneerd? Voor wat betreft de onder-
tekening kan het verzuim naar mijn mening worden gepardonneerd. Wanneer
een bijzonder schriftelijk gemachtigde namens de verdachte een schriftuur
indient en de gemachtigde een bijzondere schriftelijke volmacht overlegt maar
vergeet de schriftuur te ondertekenen, kan mijns inziens toch acht worden
geslagen op deze schriftuur. Evenals bij een ingediende doch door een advocaat
niet-ondertekende schriftuur, geldt hier dat niet te zwaar moet worden getild
aan het ontbreken van de ondertekening, wanneer de gemachtigde een in dit
geval bijzonder schriftelijke volmacht heeft overgelegd. Hieruit volgt dat het
kennelijk de bedoeling van de verdachte is geweest dat de derde op juiste wijze
een schriftuur zou indienen. Bovendien ligt in deze situatie misbruik niet voor
de hand, zodat mag worden verondersteld dat de derde op juiste wijze een
schriftuur namens de verdachte heeft willen indienen.

Ontbreekt de bijzondere schriftelijke volmacht dan kan dit verzuim naar
mijn mening ook worden gepardonneerd. Wordt over dit verzuim heengestapt
dan bllykt uit niets dat de verdachte de bedoeling heeft gehad een derde te
machtigen tot het namens hem indienen van een schriftuur. Enkel uit het feit
dat een derde namens de verdachte een schriftuur indient en deze schriftuur
ondertekent kan niet worden afgeleid dat de verdachte die derde daartoe heeft
gemachtigd. Over het verzuim kan mijns inziens desalniettemin worden
heengestapt, omdat een derde geen enkel belang zal hebben bij het indienen
van een schriftuur namens de verdachte, wanneer hij daartoe niet is gemach-
tigd. Daarenboven ligt een formalistische benadering gelet op het doel van
het indienen van een schriftuur niet voor de hand. In de schriftuur worden
enkel bezwaren tegen de bestreden beslissing kenbaar gemaakt. Slechts een
verdachte heeft bij deze handeling belang.

Dient een derde namens de verdachte een schriftuur in, zonder een
bijzondere schriftelijke volmacht te overleggen dan is dat naar mijn mening
een voldoende aanw#zing dat de verdachte heeft bedoeld dat namens hem
op juiste wijze een schriftuur moet worden ingediend. Wenst de rechter de
overlegging van de volmacht, dan zou de derde een termijn kunnen worden
gesteld waarbinnen het verzuim kan worden hersteld. Het vereiste dat een
derde die namens de verdachte een schriftuur indient, deze behoort te
ondertekenen en een bijzondere schriftelijke volmacht dient te overleggen,
kan derhalve naar mijn mening worden gerelativeerd. De reden hiervoor moet
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worden gezocht in de betekenis van het indienen van een schriftuur en in het
nauwelijks voorstelbare geval dat een derde met onzuivere bedoelingen een
schriftuur namens de verdachte zal indienen.

4.6.4 De verdachte dient zelf een schriftuur in

De derde situatie ziet op de indiening van een schriftuur door de verdachte
zelf. In dit geval kan alleen de ondertekening van de schriftuur ontbreken.
De verdachte is immers bevoegd een schriftuur in te dienen, indien door of
namens hem een rechtsmiddel is aangewend.137 Het ontbreken van de
ondertekening bij een door de verdachte ingediende schriftuur moet naar ik
meen eveneens worden gepardonneerd. Ook hiergeldt weerdat waarschijnlijk
niemand er belang bij zal hebben een schriftuur in te dienen met gebruikmaking
van de naam van de verdachte. Hoewel de ondertekening ontbreekt, mag naar
mijn mening worden aangenomen dat de schriftuur alkomstig is van de
verdachte en dat de verdachte de bedoeling heeft gehad de schriftuur op
deugdelijke wijze in te dienen. Twijfelt de rechter of de schriftuur afkomstig
is van de verdachte, dan kan hij de verdachte een termijn geven waarbinnen
het verzuim moet worden hersteld. De verdachte kan bijvoorbeeld alsnog een
ondertekende schriftuur indienen of verklaren dat de schriftuur van hem
afkomstig is.

4.6.5 Een schriftuur ingediend door het openbaar ministerie

De vierde situatie betreft niet een door of namens de verdachte, maar een door
het openbaar ministerie ingediende schriftuur. Het openbaar ministerie maakt

bij de indiening daarvan gebruik van een wettelijke vertegenwoordiger. Deze
vertegenwoordiger beslist omtrent het indienen van een schriftuur en de inhoud
daarvan. Bij het indienen van een schriftuur zijn twee gebreken denkbaar.
In de eerste plaats kan de ondertekening ontbreken en in de tweede plaats kan
de functie-aanduiding van de vertegenwoordiger ontbreken.

Het ontbreken van de ondertekening bij een door het openbaar ministerie
ingediende schriftuur is tot nu toe een fataal verzuim gebleken.138 In de

voorgaande paragrafen is betoogd dat het ontbreken van een ondertekening
zou kunnen worden gepardonneerd zowel wanneer de schriftuur is ingediend
door een advocaat of een bijzonder schriftelijk gemachtigde als door de
verdachte zelf. Zou dan ook niet het verzuim van ondertekening bij een door

137 Met uitzondering van de verplichte door een advocaat in te dienen schriftuur. Tot het indienen

van deze schriftuur is de verdachte nooit bevoegd.
138 Zie bijvoorbeeld HR 18 januari  1983,  NJ  1983, 435.
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het openbaar ministerie ingediende schriftuur moeten worden gepardonneerd?
Naar mijn mening behoeft hier geen onderscheid te worden gemaakt tussen
de verdachte en het openbaar ministerie. Wanneer de schriftuur is ingediend
door een bevoegde vertegenwoordiger van het openbaar ministerie, kan er
mijns inziens van worden uitgegaan dat deze de bedoeling heeft gehad de
schriftuur op de juiste wijze in te dienen. Evenals bij de indiening namens
de verdachte kan ook hier worden aangeknoopt bij de bedoeling van degene
die de schriftuur heeft ingediend.

Uit de rechtspraak van de Hoge Raad valt op dat fouten begaan door
de verdachte eerder worden gepardoneerd, dan verzuimen begaan door het
openbaar ministerie. 139 Fouten van het openbaar ministerie worden met een
zekere strengheid beoordeeld. Op dit punt zie ik echter geen reden een onder-
scheid te maken tussen de verdachte en het openbaar ministerie. In principe
heeft het indienen van een schriftuur hetzelfde doel, namelijk het kenbaar
maken van bezwaren tegen de bestreden rechterlijke beslissing. Op een door
het openbaar ministerie ingediende schriftuur, die niet is ondertekend, zou
naar mijn mening acht kunnen worden geslagen.

Het tweede verzuim dat zich bij de indiening van een schriftuur door
het openbaar ministerie kan voordoen is het ontbreken van de functie-
aanduiding van degene die de schriftuur heeft ingediend. Om het openbaar
ministerie te kunnen vertegenwoordigen is geen volmacht nodig, zoals bij
vertegenwoordiging van de verdachte. Uit hoofde van zijn functie kan een
lid van het parket bij het gerecht dat het vonnis of arrest heeft gewezen een
schriftuur indienen voor het openbaar ministerie. Wanneer een schriftuur wordt
ingediend moet de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie zijn functie
vermelden. Laat hij dit na, dan kan niet worden nagegaan of de indiener
bevoegd was tot de indiening van de schriftuur. In die zin lijkt de vermelding
van de functie van de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie op de
door de advocaat af te leggen verklaring bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd
tot het indienen van de schriftuur namens de verdachte. In beide gevallen moet
de bevoegdheid tot indiening blijken. Ontbreekt de verklaring van de advocaat
bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd tot de indiening van de schriftuur dan kan
dit verzuim worden gepardonneerd op grond van de bedoeling van de
verdachte. Deze pardonnering past bij de algemene tendens tot deformalisering
van vereisten op grond van de bedoeling van de verdachte. De veronderstelde
bedoeling kan echter geen grond zijn waarop het ontbreken van de functie-
aanduiding van de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie kan worden
gepardonneerd. Immers het openbaar ministerie is een orgaan dat niet kan
denken en dus ook geen bedoelingen kan hebben. Een dergelijke redenering

139 Zie bijvoorbeeld de paragrafen  3.4.4 en 4.5.1.
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met betrekking tot het ontbreken van de verklaring bepaaldelijk te zijn gevol-
machtigd is dan ook niet mogelijk. Het feit dat iemand voor het openbaar
ministerie optreedt is geen voldoende aanwuzing om aan te nemen dat diegene

bevoegd is voor het openbaar ministerie op te treden en in casu een schriftuur
in te dienen. Het ontbreken van de functie-aanduiding kan niet worden
gepardonneerd. Dit neemt niet weg dat de rechter het openbaar ministerie een
termijn zou kunnen geven waarbinnen het verzuim kan worden hersteld.

In de voorgaande hoofdstukken is al enige malen de bestuursrechtelijke
regeling omtrent het herstel van verzuimen ter sprake gekomen. Het lijkt mij
wenselijk dat deze regeling ook zou gelden voor verzuimen die niet gepar-
donneerd kunnen worden bij het indienen van schrifturen. Hierbij zou onder
meer kunnen worden gedacht aan het vermelden van de functie-aanduiding
bij een door het openbaar ministerie ingediende schriftuur. Twee situaties zijn
daarbij denkbaar. In de eerste plaats verzuimen die aan een facultatieve
schriftuur kleven. Zal de rechter geen acht slaan op de schriftuur omdat niet
aan alle vereisten is voldaan, dan dient hij het openbaar ministerie de
gelegenheid te geven het verzuim te herstellen:41' In de tweede plaats kunnen
verzuimen kleven aan een verplicht in te dienen schriftuur. Het gevolg hiervan
is niet enkel dat geen acht kan worden geslagen op de schriftuur, maar voorts
dat het gehele beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard. In dit geval
heeft de rechter geen keuze en dient hij derhalve het openbaar ministerie de
gelegenheid te geven het verzuim op straffe van niet-ontvankelijkheid te
herstellen. 141

De verzuimen die kleven aan de indiening van een verplichte schriftuur
afkomstig van het openbaar ministerie worden strenger beoordeeld dan de
verzuimen die kleven aan een verplichte schriftuur van de verdachte. Deze
strengere benadering vloeit naar mijn mening ten dele voort uit een verschil
in de aard van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Het openbaar ministerie
moet gebruik maken van vertegenwoordigers, waarbij de vertegenwoordiger
de bevoegdheid toekomt te beslissen. Deze bevoegdheid zal moeten blijken
uit de vermelding van de functie-aanduiding. Aanknopen bij de veronderstelde
bedoeling van degene die bevoegd is te beslissen, zoals bij het indienen van
een schriftuur door of namens de verdachte, is hier niet mogelijk. Behalve
een verschil in de aard van de vertegenwoordigingsbevoegdheid, speelt bij
de formalistische bejegening van verzuimen van het openbaar ministerie
waarschijnlijk tevens een rol dat het openbaar ministerie de vervolgende
instantie is, waarbij meer processuele kennis mag worden verondersteld.

140     Hierbij gaat het om de figuur van de facultatieve ingebrekestelling
141 Zie § 2.6 en hoofdstuk 6.
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4.7 Intermezzo: bezwaarschrift tegen de dagvaarding

Vooruitlopend op de vergelijking met het bestuursrecht omtrent het kenbaar
maken van bezwaren tegen de bestreden beslissing, zal in deze paragraaf kort
op een strafrechtelijke proceshandeling worden ingegaan, waaraan de wetgever
een vergelijkbaar motiveringsvereiste heeft gesteld. Deze proceshandeling
is het maken van bezwaar tegen een kennisgeving van verdere vervolging (art.
250, eerste lid Sv) of tegen een dagvaarding (art. 262 Sv).142

Tegen deze kennisgeving of dagvaarding kan de verdachte in bepaalde
gevallen een bezwaarschrift indienen:4  In  1988 is de regeling omtrent het
maken van bezwaar tegen een kennisgeving van verdere vervolging of een
dagvaarding ingrijpend veranderd.144 De bezwaarschriftprocedure zou door
de verdachte worden gebruikt om tijd te winnen.145 Om dit tegen te gaan is
het mogelijk gemaakt onmiddellijk voor de openbare behandeling op de
terechtzitting het bezwaar af te handelen:46 Voorts is het verval van rechtswege
van de dagvaarding door de indiening van een bezwaarschrift geschrapt.
Bovendien is aan het bezwaarschrift een motiveringsvereiste gesteld. Dit
motiveringsvereiste zou 'het indienen van geheel ongegronde bezwaarschriften'
tegengaan. Een gemotiveerd bezwaarschrift zal de besluitvorming vereen-

147 6

voudigen en daardoor de tijdige afdoening bevorderen', aldus de memorie
van toelichting. 148 Tijdens de parlementaire behandeling werd algemeen met
het motiveringsvereiste ingestemd. 149

De wijze waarop in de praktijk het motiveringsvereiste wordt ingevuld
is moeilijk te achterhalen. Uit recente rechtspraak valt niet op te maken of,
en zo ja welke eisen aan de motivering van het bezwaarschrift worden gesteld.
In het losbladig commentaar op het Wetboek van Strafvordering wordt het
standpunt ingenomen dat de kenbaar gemaakte bezwaren bepalend zijn voor
de omvang van de bezwaarschriftprocedure:50 Hiermee samen hangt het
standpunt dat aan de motivering van het bezwaarschrift inhoudelijke eisen
kunnen worden gesteld. Een algemene bewering zou niet voldoen aan het

142 Het bezwaarschrift valt buiten de definitie van een rechtsmiddel zoals deze in dit onderzoek

wordt gehanteerd. Zie hierover § 1.1.
143    Zie omtrent dit onderwerp de dissertatie van W.E.C.A. Valkenburg, Het bezwaarschrift

tegen de dagvaarding, Gouda Quint Arnhem, 1993.
144 Zie kamerstukken 19798. Gewijzigd bij  wet van 10 oktober  1988.  Stb. 474.
145 Zie bijvoorbeeld BHTK 1986-1987,19 798, nr. 3, p. 3.
146 BHTK 1986-1987,19 798, nr. 3, p. 4.
147 BHTK 1986-1987,19 798, nr. 3, p. 4.
148 BHTK 1986-1987,19 798, nr. 3. p. 3.
149 Zie bijvoorbeeld BHTK 1986-1987, 19 798, nr. 5, p. 1,2 en 5.
150 Melai, Wetboek van Strafvordering, Gouda Quint Arnhem, suppl. 74 (januari  1991), aant.

11 op art. 250 Sv (J.B.H.M. Simmelink). Anders W.E.C.A. Valkenburg. Her bezwaarschri#
tegen de dagvaarding, Gouda Quint Arnhem diss. 1993, p. 61 e.v.
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motiveringsvereiste van art. 250 Sv. Deze inhoudelijke eis lijkt op de eis die
aan het middel in bijvoorbeeld een cassatieschriftuur wordt gesteld. Een
onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift zal dan ook moeten leiden tot een
niet-ontvankelijkverklaring van het gemaakte bezwaar. 151 Valkenburg merkt
op dat, gelet op het constante aantal niet-ontvankelijkverklaringen na de
wetswijziging, de raadkamer niet te hoge eisen stelt aan de motivering van
het bezwaarschrift. 152

Sinds de wetswijziging  van 1988 leidt het bezwaarschrift tegen  de
dagvaarding een kwijnend bestaan. Dit kan met name worden toegeschreven
aan de mogelijkheid kort voor de behandeling op de openbare terechtzitting,
op het bezwaarschrift te beslissen. In hoeverre het motiveringsvereiste een
drempel heeft opgeworpen in deze procedure is onduidelijk. 153

4.8 Tussenbalans

De in het strafrecht in te dienen schrifturen zijn door de wetgever nauwelijks
geregeld. Uitsluitend in art. 452 Sv is de vertegenwoordigingsregeling van
het aanwenden van een rechtsmiddel namens de verdachte van overeen-
komstige toepassing verklaard op de indiening van een schriftuur. Aanvankelijk
stelde de rechtspraak strenge eisen aan die indiening. Aansluitend bij de
aanwending van rechtsmiddelen, werden halverwege de jaren' 80 de vereisten
voor het indienen van een schriftuur op een aantal punten minder formalistisch
benaderd. Met betrekking tot de vorm van de schriftuur is het onderteke-
ningsvereiste door een advocaat versoepeld. De Hoge Raad heeft een op de
confraternele hulp gelijkende constructie aangenomen, waardoor een schriftuur
ook door een andere advocaat dan de indienende kan worden ondertekend.
Tevens is het gebruik van een fax toegestaan. Zelfs het ontbreken van de
verklaring van de advocaat bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd bij een faculta-
tieve schriftuur is niet meer fataal. De Hoge Raad is voorts het openbaar
ministerie tegemoet gekomen wat betreft de termijn waarbinnen de schriftuur
moet zijn ingediend. In § 4.6 is reeds aangegeven op welke punten een verdere

deformalisering naar mijn mening op zijn plaats zou kunnen zijn.
Het indienen van een schriftuur zal in § 4.10 worden vergeleken met

het vermelden van de gronden in het bezwaar- of beroepschrift. Alvorens tot
die vergelijking te kunnen komen zal in de volgende paragraaf worden ingegaan

151 Melai, Wetboek van Strafvordering, Gouda Quint Anhern. suppl. 74 (ianuari  1991).  aant.
12 op art. 250 Sv. (J.B.H.M. Simmelink).

152 W.E.C.A. Valkenburg. Het bezwaarsch4# tegen de dagvaarding. diss., Gouda Quint Arnhem

1993, p. 130.

153 Zie hierover ook § 4.10.1.
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op de bestuursrechtelijke regeling inzake de vermelding van de gronden van
bezwaar of beroep.

4.9 De gronden van het bezwaar of beroep

4.9.1 Inleiding

In § 2.5 zijn de vereisten die zijn gesteld aan het bezwaar- en beroepschrift
behandeld. Edn vereiste is daar niet aan de orde gekomen, te weten het
vermelden van de gronden van bezwaar en beroep. Dit vereiste zal in deze
paragraaf worden behandeld. De aandacht in deze paragraaf zal met name
uitgaan naar de motivering als ontvankelijkheidsvereiste voor het maken van
bezwaar  en het instellen van beroep.154 Het aanvoeren van gronden  als
ontvankelijkheidsvereiste is interessant omdat voor dit aspect van het
motiveringsvereiste in het strafrecht tegenwoordig ook belangstelling bestaat. 155

Tussen de vermelding van de gronden van het bezwaar of beroep en de
indiening van een verplichte schriftuur zijn overeenkomsten zichtbaar. In beide
gevallen moeten de bezwaren tegen de bestreden beslissing of handeling
kenbaar worden gemaakt. In het bestuursrecht is het vermelden van de gronden
een processueel vereiste voor het maken van bezwaar of het instellen van
beroep. In het strafrecht geldt slechts in enkele gevallen de verplichting de
gronden van het beroep kenbaar te maken.

In § 4.9.2 zal worden ingegaan op de summiere eisen die zijn gesteld
aan het vermelden van de gronden voor het bezwaar en beroep. In § 4.9.3
zullen de zogenaamde 'pro forma' of'voorlopige' bezwaar- of beroepschriften
aan de orde komen. In § 4.10 zal worden ingegaan op het motiveringsvereiste
als processuele drempel voor het aanwenden van een rechtsmiddel. Vervolgens
zal in § 4.11 een aanzet worden gegeven voor eventuele indiening van
verplichte schrifturen in het strafrecht. Dit hoofdstuk zal worden afgesloten
met een korte conclusie in § 4.12.

4.9.2 De gronden van het bezwaar of beroep

De bestuursrechtelijke verplichting de gronden van het bezwaar en beroep
te vermelden werd reeds in de aan de Awb voorafgaande wetgeving gesteld.

154     Behalve als ontvankelijkheidsvereiste kan het aanvoeren van gronden ook van belang zijn
voor de te nemen beslissing door de beroepsinstantie. Dit aspect van de motivering zou als
meer inhoudelijk kunnen worden aangeduid.

155     Zie J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, Gouda Quint Arnhem  1989, p.  508 -
511.
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Aan deze verplichting lijken echter geringe eisen te worden gesteld. Ten Berge
en Tak achten een beroepschrift voldoende gemotiveerd indien de appellant
'zijn beroep adstrueert door aan te geven om welke redenen hij het met de
bestreden gedraging niet eens is'.156 Deze redenen zullen veelal feitelijk van
aard zijn. Van de appellant wordt niet verwacht dat hij aan de hand van
juridische beschouwingen zijn beroep motiveett.157 Zij merken voorts op: 'Aan

de motivering van een beroepschrift worden doorgaans geen zware eisen
gesteld, althans niet zodanig dat snel tot een niet-ontvankelijkheid wordt
geconcludeerd'.158 Voor het beoordelen van de ontvankelijkheid zal de grond
niet inhoudelijk worden getoetst. Dit volgt bijvoorbeeld ook uit een beslissing
van de Afdeling rechtspraak waarin werd overwogen: 'mits uit een bezwaar-
schrift in voldoende mate blijkt waarom de opsteller daarvan met het
aangevochten besluit niet kan instemmen, is naar het oordeel van de Afd.
voldaan aan het motiveringsvereiste (...). Daarbij dient uiteraard te worden

afgezien van de vraag naar de houdbaarheid van de redengeving, terwijl deze
redengeving evenmin dient te worden getoetst op zijn bruikbaarheid om tot
een verantwoorde heroverweging van het bestreden besluit te komen'. 159

Voor het vermelden van de gronden van het bezwaar of beroep mag
blijkens de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak gebruik worden gemaakt
van verwijzingen. In een beroepschrift mag worden verwezen naar andere
beroepschriften:60 Watbetreft het vermelden van de gronden van het bezwaar

lijken nog minder strenge eisen te gelden. De Afdeling rechtspraak overwoog
daaromtrent dat aan de bedoeling van de motiveringsplicht afbreuk wordt
gedaan wanneer'op grond van voorgaande correspondentie gebleken bezwaren
niet in beschouwing kunnen worden genomen, als ze niet in het bezwaarschrift

opnieuw worden uiteengezet of naar een eerdere uiteenzetting wordt verwe-
zen'.161 De gronden die in het bezwaar- of beroepschrift worden vermeld zijn
derhalve niet zonder meer bepalend voor de omvang van het bezwaar of
beroep.

162

156    J.B.J.M. ten Berge en A.Q.C. Tak, Nederlands administratiefprocesrecht, Zwolle Tjeenk
Willink 1983, deel II, nr. 946.

157  J.B.J.M. ten Berge en A.Q.C. Tak, Hoofdlilnen van het Nederlands administratief
procesrecht, Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1990, tweede druk, p. 158.

158    J.B.J.M. ten Berge en A.Q.C. Tak, Nederiands administratiefprocesrecht, Zwolle W.E.J.

Tjeenk Willink 1983, deel II, nr. 946. Zie bijvoorbeeld ook ABRvS 22 augustus 1996, Rawb
1996.130 m.n. tB,

159    ARRvS 19 april 1982, AB 1982,415 m.n. vdV. Zieook ARRvS 22 augustus 1991. tB/S
1991,112 m.n. tB.

160 ARRvS 20 november 1986, tB/S 1986,188 m.n. tB.

161 ARRvS 20 januari 1981, tB/S II, 91 m.n. tB/S.

162 Zie bijvoorbeeld de artt. 7:11 en 8:69 Awb en § 2.5.4.
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Wanneer door appellant wordt verwezen naar andere stukken moet de
beroepsinstantie kennis kunnen nemen van die gronden. Bovendien moeten
de stukken waarnaar wordt verwezen gronden voor het beroepschrift bevatten.
Dit bleek uit een uitspraak van de voorzitter van de Afdeling rechtspraak. De
appellant had voor de motivering van zijn beroepschrift verwezen naar de
gronden die hij had vermeld in zijn bezwaarschrift. Deze verwijzing leverde
echter geen genoegzame motivering op, 'nu appellant dit bezwaarschrift niet
heeft overgelegd en bovendien het door appellant bestreden besluit een niet-
ontvankelijkverklaring betreft in zijn bezwaren'.163 Behalve het praktische
bezwaar dat de beroepsinstantie niet in het bezit is van het bezwaarschrift,
zodat deze instantie er geen kennis van kan nemen, zullen in het bezwaarschrift
waarschijnlijk geen bezwaren zijn vermeld tegen een niet-ontvankelijk
verklaring van het bezwaarschrift. In het bezwaarschrift waarnaar is verwezen
zijn vermoedelijk slechts gronden tegende oorspronkelijk bestreden beslissing
aangevoerd.164

Aan 66n vereiste met betrekking tot het vermelden van de gronden wordt
wel streng de hand gehouden en dat betreft het voorschrift dat de gronden
slechts schriftelijk kenbaar kunnen worden gemaakt. Indien een schriftelijke
motivering ontbreekt, zal het verzoek van appellant zijn beroep mondeling
toe te lichten niet worden gehonoreerd.165 Dit lijkt vanzelfsprekend nu in het
bestuursrecht slechts op schriftelijke wijze bezwaar moet worden gemaakt
en beroep moet worden ingesteld.

4.9.3
Voorlopige  of pro forma bezwaar-  of beroepschriften

De Awb, maar ook de daaraan voorafgaande bestuursprocesrechtelijke wetten,
bieden de appellant de gelegenheid een verzuim in het bezwaar- of beroep-
schrift te herstellen.166 De wetenschap dat onvolledige bezwaar- en beroep-
schriften kunnen worden aangevuld in samenhang met de korte beroeps-
termijnen in het bestuursrecht, hebben ertoe geleid dat zogenaamde pro forma
bezwaar- en beroepschriften worden ingediend.

163       Zie Vz ARRvS 2 februari  1981, tB/S 0,92  m.n. tB/S.
164 Blijkens ABRvS 22 augustus 1996, Rawb 1996, 130 m.n. tB mag van de appellant worden

verwacht dat hij bezwaren tegen de bestreden beslissing kenbaar maakt en niet slechts
bezwaren tegen het oorspronkelijke besluit.

165 Zie ARRvS 16 juni 1981, tB/S Il, 106. Voor de inwerkingtreding van de Awb gold op deze
regel 66n uitzondering. Op grond van art. 93, tweede lid Beroepswet kon de indiener van
het klaagschrift worden opgeroepen om op de griffie inlichtingen omtrent zijn beroep te
verschaffen. Zie J.B.J.M. ten Berge en A.Q.C Tak. Nederlands administratief procesrecht,
Tjeenk Willink Zwolle, 1983, deel II. nr. 936.

166    Zie art. 6:6 Awb en § 2.5.7.
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Een pro forma of voorlopig bezwaar- of beroepschrift bevat niet de

gronden van het bezwaar of beroep en voldoet dus niet aan de eisen van art.
6:5 Awb. Ten Berge en Tak menen dat een pro forma geschrift aan de volgende
eisen moet voldoen. In ieder geval moet blijken: '1. de bedoeling om beroep
in te stellen; 2. tegen een bepaaide gedraging, besluit of handeling; 3. door
een bepaalde tot beroep bevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon of
orgaan'.167 Een geschrift kan  als een voorlopig bezwaar- of beroepschrift
worden aangemerkt, indien duidelijk is wie tegen welke beslissing bezwaar
of beroep wil instellen.168 Uit de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep

is zelfs een geval bekend waar slechts door het giraal storten van het

griffierecht met de vermelding bezwaar tegen een bepaalde beslissing aan te
tekenen, een voorlopig bezwaarschrift is ingediend. 169

Nadat een voorlopig bezwaar- of beroepschrift is ingediend, moet de
appellant binnen een bepaalde termijn de gronden van bezwaar of beroep

kenbaar maken. In beginsel is art. 6:6 Awb hierop van toepassing. Het beroep
of bezwaar zal niet eerder niet-ontvankelijk kunnen worden verklaard dan
nadat appellant in de gelegenheid is gesteld het ontbreken van de gronden
te herstellen. Uit een uitspraak van de Afdeling rechtspraak, gewezen voor
de inwerkingtreding van de Awb, bleek dat een te late aanvulling van de
gronden van het bezwaarschrift niet altijd mag leiden tot een niet-ontvan-
kelijkverklaring.lit' De Afdeling overwoog: 'In het onderhavige geval geldt
dat namens verweerders is meegedeeld dat de omstandigheid dat de motivering
twee dagen later is binnengekomen dan de door verweerders gestelde uiterste

termijn bij een behandeling van de zaak ten gronde in geen enkel opzicht enig
nadeel zou hebben meegebracht voor wat betreft het besluitvormingsproces
bij verweerders. Anderzijds blijkt uit de stukken dat de reden van de late

motivering vooral hierin is gelegen dat appellant moest wachten op een
medisch rapport van zijn huisarts. Verweerders hebben in redelijkheid niet
kunnen besluiten om appellant niet-ontvankelijk te verklaren'. 171

167     J.B.J.M. ten Berge en A.Q.C. Tak, Nederlands administratiefprocesrecht, Tjeenk Willink
Zwolle, 1983, deel Il, nr. 938. Zie ook noot B.W.N. de Waard bij Vz ARRvS 21 juni 1988,
tB/S  1988,94 en Ten Berge en Stroink bij Vz ARRvS 25 februari  1983, tB/S VII,  190 met
betrekking tot een verzoek voorlopige voorziening.

168 Dit lijkt erg veel op de eisen die aan het strafvorderlijk aanwenden van een rechtsmiddel

worden gesteld.
169       Zie CRvB 31 december 1987, AB  1989,145 m.n. JR. Onder de werking van de Awb zullen

nog steeds pro forma- of voorlopige bezwaar- en beroepschriften kunnen worden ingediend.

Zie PG Awb I, p. 287.
170    AR 3 september 1986, tB/S 1986,152 m.n. BdW.
171 Zie ARRvS 3 september 1986, tB/S 1986,152 m.n. BdW. Zie ook ARRvS 7 mei 1982,

tB/S  II,  116  m.n.  tB/S  waar een niet-ontvankelijkverklaring wegens een motiveringsgebrek

in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel was, omdat de appellant niet in de gelegenheid

was gesteld het gebrek te herstellen.
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Of deze rechtspraak onder het regiem van de Awb wordt gehandhaafd
is niet duidelijk. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak beoordeelde
recent een termijnoverschrijding onwelwillend. Appellanten hadden een pro
forma bezwaarschrift ingediend. Op verzoek van appellanten was een extra
termijn van drie weken gesteld, teneinde het bezwaarschrift met de gronden
aan te vullen. Appellanten beweerden de brief waarin deze termijn werd gesteld
niet te hebben ontvangen. De termijnoverschrijding betreffende het aanvullen
van de gronden diende naar de mening van hen dan ook niet voor hun rekening
te komen. De voorzitter overwoog daaromtrent: 'Voorts staat op zichzelf vast
dat verweerders, nadat verzoekers (appellanten, HE) reeds gedurende de
bezwaartermijn van zes weken voorzagen dat zij niet in staat zouden zijn
binnen die termijn de gronden van bezwaar kenbaar te maken, op hun verzoek
verzoekers in de gelegenheid hebben gesteld om het gebrek dat op zou treden
na ommekomst van de bezwaartermijn te herstellen. De Voorzitter overweegt
dat op verzoekers in beginsel de verplichting rust tijdig, dat wil zeggen binnen
de bezwaartermijn, een bezwaarschrift dat voldoet aan de in artikel 6:5 van
de Algemene wet bestuursrecht gestelde eisen in te dienen. Indien vervolgens
wordt verzuimd binnen die termijn de gronden van het bezwaar te vermelden
en op een verzoek om uitstel van de termijn om het bezwaarschrift te motiveren
geen reactie wordt ontvangen, is het naar het oordeel van de Voorzitter de
verantwoordelijkheid van de indiener van het bezwaarschrift zich er v66r
ornmekomst van de oorspronkelijke termijn van te vergewissen hoe lang hij
in de gelegenheid wordt gesteld dit gebrek te herstellen'.172

Uit het bovenstaande volgt dat het bestuursrechtelijke vereiste van het
vermelden van de gronden van het bezwaar en beroep kan leiden tot een niet-
ontvankelijkverklaring. Blijkens een uitspraak van de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak wordt, wat betreft het stellen van een termijn
waarbinnen de gronden moeten worden vermeld van de betrokkene eigen
initiatief verwacht. Het vermelden van gronden als ontvankelijkheidsvereiste
krijgt hierdoor gestalte. In hoeverre het motiveringsvereiste als in de Awb
zich als processuele drempel zal ontwikkelen, zal naar mijn mening moeten
worden afgewacht. In de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op
dit effect van het motiveringsvereiste.

172 Vz ABRvS 12 juni  1996, Rawb 1997, 6 m.n. BdW.
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4.10 Het motiveringsvereiste als processuele drempel

4.10.1 Een vergelijking tussen strafrecht en bestuursrecht

In de voorgaande paragrafen is het vereiste van het vermelden van de bezwaren
tegen de bestreden beslissing besproken. In het strafrecht kan worden gewezen
op het indienen van verplichte schrifturen bij het aanwenden van een
rechtsmiddel en op het motiveringsvereiste dat aan het bezwaarschrift tegen
een dagvaarding is gesteld. Behalve de verplichte schriftuur kent het strafrecht
ook nog facultatieve schrifturen. Degene die beroep heeft ingesteld kan zijn
bezwaren kenbaar maken, hij is daartoe echter niet verplicht. In het bestuurs-
recht wordt aan het maken van bezwaar en het instellen van beroep een
motiveringsvereiste gesteld. Het bezwaar- of beroepschrift dient de gronden
te bevatten.

In § 4.9.1 is reeds aangegeven dat een vergelijking tussen het bestuurs-
recht en het strafrecht met name interessant is, wanneer het vermelden van
de bezwaren tegen de bestreden beslissing wordt gezien als een ontvankelijk-
heidsvereiste voor het in te stellen beroep. Het vermelden van de gronden van
bezwaar en beroep kan worden vergeleken met het indienen van verplichte
schrifturen en het motiveren van het bezwaarschrift tegen de dagvaarding.

173

Allereerst wordt de aandacht gevestigd op de verplichte schriftuur die
namens de verdachte in economische zaken moet worden ingediend. Hierbij
kan een opmerkelijk resultaat worden geconstateerd. Uit onderzoek van De
Hullu volgt dat in economische zaken, in ongeveer 50% van de zaken een
niet-ontvankelijkverklaring wordt uitgesproken, terwijl dit in ongeveer 5%
van de gewone strafzaken het geval is.174 Dit opmerkelijke verschil moet
vermoedelijk worden toegeschreven aan de eis dat in economische zaken,
een cassatieschriftuur moet worden ingediend door een advocaat. 175

Het feit dat bezwaren tegen de beslissing kenbaar moeten worden gemaakt
zal vermoedelijk een drempel zijn. Deze processuele drempel wordt echter
verhoogd door het vereiste dat slechts een advocaat de betreffende schriftuur
kan indienen.176 Dit betekent voor de verdachte dat hij een advocaat moet
inschakelen. Dit vormt niet alleen een processuele drempel, maar ook een

173 De facultatieve schrifturen blijven bij deze vergelijking dus buiten beschouwing.
174      Zie J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in stra#aken, Arnhem Gouda Quint  1989, p. 455 en

456.

175     Zie J. de Hullu, Over rechtsmiddeten in strafzaken, ArnhemGou(la Quint 1989, p. 456 e.v.
Dezecijfers zon niet actueel. Desondanks kan mijns inziens uit deze cijfers worden afgeleid
dat een verplichte schriftuur effect heeft voor de teogang tot de rechter.

176 De indiening van een verplichte schriftuur door een advocaat wordt ook voorgesteld door
de Commissie Werkbelasting Strafkamer Hoge Raad, De toegang tot de cassan'erechter
in strajkaken, december  1996, p. 35-39.
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financiele drempel. De advocaat zal immers in de meeste gevallen moeten
worden betaald.177 De drempelwerking van de verplichte cassatieschriftuur
in economische zaken is waarschijnlijk grotendeels te verklaren uit het feit
dat de schriftuur moet worden ingediend door een advocaat.

Het motiveringsvereiste in het bezwaarschrift tegen de dagvaarding is
moeilijk te beoordelen: 78 Valkenburg heeft met betrekking tot het bezwaar-
schrift tegen de dagvaarding enig cijfermatig onderzoek verricht. 179 Hieruit
volgt dat in een aantal arrondissementen het indienen van een bezwaarschrift
tegen de dagvaarding is gedaald. Omdat het om een gering aantal bezwaar-
schriften gaat, kan mijns inziens hierover weinig worden gezegd. In het oog
springt volgens Valkenburg 'dat de wijzigingen van eind 1988 betrekkelijk
weinig invloed hebben gehad op het aantal ingediende bezwaarschriften'. 180

Hij stelt tevens dat het motiveringsvereiste 'geen echte drempel vormt'. Gelet
op het constant gebleven aantal niet-ontvankelijkverklaringen kan vermoedelijk
worden aangenomen dat de raadkamer geen hoge eisen stelt aan de motivering
van het bezwaarschrift.18' Het beeld dat Valkenburg met betrekking tot de
motivering van het bezwaarschrift tegen de dagvaarding schetst, lijkt op het
vermelden van de gronden van bezwaar en beroep in het bestuursrecht voor
de inwerkingtreding van de Awb. Van een drempelwerking is nauwelijks
sprake:82

De vraag die rijst is wat een (vorm)vereiste, en in dit geval het motive-
ringsvereiste, maakt tot een processuele drempel in de toegang tot de rechter.
In de volgende subparagraaf wil ik bovenstaande vraag onderzoeken aan de
hand van de vergelijking van het motiveringsvereiste in het bestuursrecht met
de verplichte schriftuur in het strafrecht.

177 Op ditpuntgaatde Commissie Werkbelasting Strafkamer Hoge Raad ook in. Ziede toegang
tot de cassatierechter in straAaken, december 1996, p. 37 en p. 56 e.v.

178     Er is weinig cijfermateriaal of rechtspraak voor handen.
179 W.E.C.A. Valkenburg Het bezwaarsch«# tegen de dagvaarding, diss. GoudaQuintArnhem

1993, p. 126 - 130.
180 W.E.C.A.Valkenburg,Hetbezwaarschr(#tegendedagvaarding,diss.GoudaQuintArnhem

1993, p. 129.
181 W.E.C.A. Valkenburg, Hetbezwaarschr(#tegen de dagvaarding, diss. Gouda Quint Amhem

1993, p. 130.

182 Zie bijvoorbeeld J.B.J.M ten Berge en A.Q.C. Tak, Nederla,ids administratiefprocesrecht,
W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1983, deel Il, nr. 946 en Commentaar op de Awb (H.A.
01(lenziel),deellI, art 6:5 Awb, onderredactie van J.B.J.M. ten Berge e.a., Den Haag VUGA
en de rechtspraak die is besproken in § 4.9.
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4.10.2 Het vermelden van de bezwaren tegen de bestreden beslissing in
het bestuursrecht en het strafrecht

Uit § 4.9.2 volgt dat in de praktijk van het bestuursrecht aan het vermelden
van de gronden van bezwaar en beroep geringe eisen worden gesteld. De
inhoud van de motivering wordt welwillend benaderd. De enkele aanwijzing
dat de appellant zich niet met de uitspraak kan verenigen is voldoende. De
betrokkene kan zelf de gronden aangeven en een juridisch onderbouwd betoog
is niet nodig. Bovendien bepalen de aangevoerde gronden niet uitsluitend de
omvang van het beroep. Wanneer naar de formele eisen van de motivering
in het bestuursrecht wordt gekeken blijkt de indieningstermijn met de nodige
souplesse te worden gehanteerd. Binnen de indieningstermijn van zes weken
kan de appellant een pro forma bezwaar- ofberoepschrift indienen. De sanctie

op het niet tijdig vermelden van de gronden van bezwaar of beroep kan fataal
zijn, maar dat behoeft niet.183 De beslissende instantie is bevoegd een niet-
ontvankelijkheid van het bezwaar of beroep uit te spreken nadat de appellant
op het verzuim is gewezen:84 Deze instantie is echter niet verplicht tot een
ingebrekestelling. Het bezwaar of beroep kan ook zonder herstel van dit
verzuim worden behandeld.

Een verklaring voor deze weinig formalistische houding ten aanzien van

het motiveringsvereiste zou kunnen worden gevonden in het doel van het
vormvereiste. Het vermelden van de gronden in het bestuursrecht is niet bij
uitstek bedoeld als een processuele drempel in de toegang tot de beroeps-
instantie. De reden voor dit vereiste lijkt te zijn dat de indiener uitdrukkelijk
moet aangeven dat hij zich niet kan verenigen met de bestreden beslissing.
Wellicht is het ook een voor de hand liggend vereiste. Het is gebruikelijk in
het huidige maatschappelijke verkeer dat degene die zich niet met een
beslissing kan verenigen, aangeeft waarom hij het er niet mee eens is. Een
verdachte die op de griffie verklaart een rechtsmiddel aan te wenden zal daar
waarschijnlijk ook aangeven waarom hij beroep instelt. De griffier vermeldt
dit echter niet in de akte. Het op schriftelijke wijze instellen van bezwaar of
beroep brengt waarschijnlijk met zich mee dat de redenen voor het bezwaar
of beroep moeten worden vermeld.

De inhoud van de aangevoerde grond doet voor de ontvankelijkheid
nauwelijks ter zake. Het vermelden van de gronden is niet bedoeld om de
toegang tot de beroepsinstantie te reguleren. De beroepsinstanties zullen dit
vereiste vermoedelijk invullen op een wijze die overeenstemt met de bedoeling

183 Zie HR 27 maart  1996, Rawb  1996,94  m.n.  BdW.

184 De beslissende instantie is de instantie die het gemaakte bezwaar of het ingestelde beroep
moet beoordelen. Omdat deze instantie zowel een bestuursorgaan als een rechter kan zijn,
gebruik ik de term beslissende instantie.
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van de wetgever. Met andere woorden, de beroepsinstanties zullen waarschijn-
lijk geen hogere eisen stellen aan het motiveringsvereiste dan de wetgever
heeft bedoeld.185

Het motiveringsvereiste in het strafrecht laat een geheel ander beeld zien.
De verplichte cassatieschriftuur in economische zaken moet worden ingediend
door een advocaat. Deze verplichte schriftuur dient de middelen van cassatie
te bevatten. In de schriftuur dient een concrete klacht tegen de bestreden
beslissing te worden geformuleerd. Een aanwijzing dat de verdachte zich niet
kan verenigen met de bestreden beslissing is onvoldoende. Aan de inhoud
van een cassatiemiddel worden verschillende eisen gesteld. Een algemene
bewering of het aanvoeren van louter feitelijke mededelingen is onvoldoende.
Het niet juist indienen van een cassatieschriftuur heeft een niet-ontvanke-
lijkverklaring tot gevolg. Het vereiste dat in economische zaken een verplichte
cassatieschriftuur door een advocaat moet worden ingediend blijkt in de
praktijk formalistisch te worden benaderd. Deze benadering past bij het doel
dat de wetgever mede met het motiveringsvereiste heeft beoogd, namelijk de
toegang tot de cassatierechter in economische zaken te reguleren. 186

De vraag wat een (vorm)vereiste maakt tot een processuele drempel kan
mijns inziens nu worden beantwoord. 187 Hiervoor is in de eerste plaats van
belang met welke bedoeling de wetgever dit vereiste heeft gesteld. Is het
vereiste gesteld met het doel een drempel op te werpen in bijvoorbeeld de
toegang tot de beroepsinstantie, dan zal dit veelal ook gevolgen hebben voor
de wijze waarop het vereiste is vormgegeven. Dit is zichtbaar bij de verplichte

185 Het motiveringsvereiste zoals dat in het bestuursrecht is geformuleerd zou in theorie als
een processuele drempel in de toegang tot de beroepsinstantie kunnen werken. Zouden
namelijk inhoudelijke eisen worden gesteld aan de gronden van bezwaar en beroep en zou
na de ingebrekestelling slechts een korte termijn worden gegeven om het pro forma bezwaar-
of beroepschrift aan te vullen, met een strikte hantering van de termijn waarbij een
overschrijding van de termijn onherroepelijk tot een niet-ontvankelijkheidverklaring zou
leiden, dan zou het motiveringsvereiste in het bestuursrecht al meer naar een processuele
drempel in de toegang tot de beroepsinstantie neigen. De macht om een processuele drempel
op te werpen ligt dus niet uitsluitend bij de wetgever, maar ook voor een deel bij de
beslissende instanties. De strafrechtelijke rechtspraak omtrent de anonieme verdachte zoals
die in § 2.3 is besproken zou in dit verband ook als het opwerpen van een drempel door
de rechter kunnen worden gezien.

186 Het motiveringsvereiste in het bezwaarschrift tegen de dagvaarding is door de wetgever
ingesteld met het doel ongegronde bezwaren te voorkomen. In hoeverre de wetgever in deze
opzet is geslaagd is moeilijk te beoordelen. In de rechtspraak is dit bezwaarschrift na de
wetswijziging van 1988 nauwelijks meer ter sprake gekomen. Het bezwaarschrift tegen
de dagvaarding leidt tegenwoordig een kwijnend bestaan omdat een bezwaarschrift de
dagvaarding niet meer doet vervallen. De drempelwerking van het motiveringsvereiste is
derhalve nauwelijks na te gaan.

187    Bij het vormen van deze gedachte ben ik geinspireerd door de dissertatie van A.F.M.
Brenninkmeijer, De toegang  tot de  rechter, W.EJ. Tjeenk Willink Zwolle 1987.
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cassatieschriftuur in economische zaken. Slechts een advocaat kan deze
schriftuur indienen. Wordt de verplichte schriftuur niet op de juiste wijze of
tijdig ingediend dan volgt de sanctie van niet-ontvankelijkverklaring van het
ingestelde cassatieberoep.

In de tweede plaats is van belang op welke wijze dit vereiste in de praktijk
wordt ingevuld. Een formalistische invulling van het gestelde vormvereiste
zal bijdragen aan de drempelwerking; omgekeerd zal een weinig formalistische
invulling deze werking temperen. De verplichting in economische zaken een
cassatieschriftuur in te dienen zou een geringere drempelwerking hebben,
indien de Hoge Raad zou beslissen dat deze niet door een advocaat behoeft
te worden ingediend of dat een ingediende schriftuur op de terechtzitting nog
zou kunnen worden aangevuld.

188

Het stellen van een vormvereiste als processuele drempel ligt voor een
deel in de macht van de wetgever en voor een deel in de macht van de instantie
die in de praktijk het vormvereiste moet handhaven. In de volgende paragraaf
wilik nader ingaan op het verplicht stellen van het indienen van een schriftuur
als processuele drempel in de toegang tot de strafrechter in beroepszaken.

4.11 Verplichte schrifturen in het strafrecht

In de vorige paragraaf is nagegaan wat een vormvereiste maakt tot een
processuele drempel. Een daaraan voorafgaande vraag is echter niet expliciet
gesteld, namelijk ofde wetgever een processuele drempel zou willen opwerpen
in de toegang tot de appelrechter. Zijdelings is deze vraag al beantwoord.
Vandaag de dag lijkt de strafrechtspleging te kampen met het probleem dat
in een (te) groot aantal gevallen een beroep wordt gedaan op de appelrechter.

189

Brenninkmeijer heeft in zijn dissertatie 'De toegang tot de rechter'
onderzoek gedaan naar dit recht. Het recht op de toegang tot de rechter ligt
besloten in art. 6 EVRM.'w Dit recht is geen absoluut recht. Hieraan kunnen
bepaalde impliciete beperkingen worden gesteld en het EHRM laat de wetgever
een 'margin of appreciation'  om de toegang tot de rechter vorm te geven. 191

Brenninkmeijer heeft onderzocht welke belangen een beperking van de toegang

188     Zie art. 439 Sv en HR 6 juni 1972, NJ 1972, 491 m.n. ThWvV.
189 Zie Trema special, Rechtsmiddelen van de toekomst, Trema 1994, nr. 5 en voor cijfers C.

van der Werff mmv. B.J.W. Docter-Schamhardt„ Her appel in strajkaken en civiele zaken
in c(ifers, Trema 1994, nr. 5, p. 215 e.v.

190       Zie EHRM 21 februari  1975, NJ  1975,462 m.n. EAA (Golder).
191 Zie Golder-zaak, EHRM 21 februari 1975, NJ 1975, 462 m.n. EAA. Zie ook P van Dijk

enG.J.H. van Hoof, De europese conventie in theorie enpraktOk, Ars Aequi Libri Nijmegen
1990, derde herziene druk, p.350 e.v. en A.F. M. Brenninkrneijer, De toegang tot de rechter,
W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 223.
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tot de rechter kunnen rechtvaardigen:92 Hiervoor heeft hij een methode
ontwikkeld. In de eerste plaats heeft hij een inventarisatie gemaakt van de
geldende beperkingen op dit recht in Nederland. Vervolgens herleidt hij de
gevonden beperkingen tot een aantal belangen die de inperking op het recht
op toegang tot de rechter zouden kunnen rechtvaardigen. Tot slot stelt hij dat
de toegang tot de rechter alleen kan worden beperkt indien 'een verantwoorde
afweging heeft plaats gevonden van enerzijds het belang van de toegang tot
de rechter en anderzijds het belang dat tot beperking aanleiding geeft'.

193

Wanneer de methode van Brenninkmeijer wordt gevolgd, moet eerst
worden achterhaald op grond van welke belangen de toegang tot de rechter
zou kunnen worden beperkt. Met betrekking tot het probleem dat in een te
groot aantal gevallen een beroep op de appelrechter wordt gedaan, zijn
verschillende belangen te onderscheiden. In de eerste plaats kan worden
gewezen op het economische belang. Het afhandelen van de ingestelde
beroepen wordt een te dure aangelegenheid. Daarnaast kan nog een ander
belang worden onderscheiden, namelijk het belang van een goede procesorde.
Te veel ingestelde beroepen kunnen leiden tot beheersingsproblemen die tot
gevolg kunnen hebben dat het beroep niet meer binnen een redelijke termijn
kan worden afgehandeld. Bovendien zou dit kunnen leiden tot een onzorgvuldi-
ge beoordeling van de zaak. Het reguleren van de toegang tot de beroepsrechter
zou dan moeten leiden tot een efficientere afdoening van de ingestelde
beroepen.

Deze twee genoemde belangen, het economische belang en het belang
van een goede procesorde, kunnen een reden zijn om de toegang tot de
beroepsrechter te reguleren. Een maatregel als het indienen van een verplichte
schriftuur zou deze toegang kunnen reguleren. Deze beperking is echter alleen
gerechtvaardigd indien een verantwoorde belangenafweging heeft plaatsgevon-
den. In het maken van deze belangenafweging schuilt de moeilijkheid. De
wetgever moet deze belangen in haar algemeenheid wegen. De rechter kan
pas daarna de belangenafweging in het concrete geval maken.

Zowel in verband met het belang van een goede procesorde als het
economische belang zou de toegang tot de beroepsrechter kunnen worden
beperkt door bij het aanwenden van een rechtsmiddel het vereiste van een
verplichte schriftuur te stellen. Het belang van een goede procesorde zou met
dit vereiste kunnen worden gediend omdat een verplichte schriftuur zou kunnen
leiden tot een efficientere procesvoering. Wat betreft de vormgeving van dit
vereiste zou kunnen worden gedacht aan een verplichte schriftuur, in te dienen

192    A.F.M. Brenninkmeijer, De toegang  tot  de  rechter, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle  1987,
p. 162 enp. 200-213.

193    A.F.M. Brenninkmeijer, De toegang tot de rechter.W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1987,
p. 163.
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door een juridisch geschoold persoon zoals een advocaat.'* Wanneer  de
schriftuur zou moeten worden ingediend door een advocaat, mag eenjuridisch
relevant betoog worden verwacht. Een efficiente procesvoering zou bovendien
worden gediend met het vereiste dat de middelen die door de advocaat worden
voorgesteld, bepalend zouden zijn voor de omvang van het ingestelde beroep.
Voor de rechter bestaat derhalve geen ruimte meer om de zaak ambtshalve
te beoordelen.

Het economisch belang zou ook worden gediend met een op deze wijze
vormgegeven verplichting tot het indienen van een schriftuur. De juridisch
geschoolde persoon die de schriftuur moet indienen, zou de eerste selectie
kunnen maken of een beroep kans van slagen heeft. Bovendien zal de verdachte
het vereiste dat een advocaat de schriftuur moet indienen vermoedelijk als
een financiele drempel ervaren.

Tussen het belang van de toegang tot de rechter en de belangen die de
toegang zouden kunnen beperken moet om te beginnen de wetgever een
verantwoorde belangenafweging maken, zodat er kan worden gesproken van
een gerechtvaardigde beperking. De kwestie blijft: wat is een verantwoorde
belangenafweging? De toegang tot de rechter mag niet zodanig worden beperkt
dat dit tot gevolg zou hebben dat de toegang voor de verdachte wordt versperd.
De effectieve toegang tot de rechter kan worden gefrustreerd door een
procesgang te creeren die te hoge kosten voor de verdachte zal meebrengen.

195

Met name het vereiste dat uitsluitend een advocaat een schriftuur kan indienen,
bergt dit gevaar in zich. Als inschakeling van een advocaat verplicht zou zijn,
moet naar mijn mening in een regeling van gefinancierde rechtshulp worden
voorzien. Deze regeling zou moeten bewerkstelligen dat de kosten van de
procedure niet een te grote belemmering zullen vormen voor de toegang tot
de rechter.

Een verantwoorde belangenafweging tussen de genoemde belangen is
niet eenvoudig. Toch zou ik een poging willen wagen. Voorop moet worden
gesteld dat de beperking van de toegang tot de rechter niet mag resulteren in
een versperring. Het vereiste een verplichte schriftuur in te dienen bij het
aanwenden van een rechtsmiddel leidt in principe niet tot een zodanige
belemmering van de toegang tot de beroepsrechter. Deze toegang kan echter
worden verhinderd indien het vereiste van verplichte schrifturen op een
bepaalde manier wordt vormgegeven. Stelt de wetgever dat slechts een advo-
caat de schriftuur kan indienen, dan is een versperring van de toegang tot de
rechter denkbaar. Dit beletsel zou kunnen bestaan uit een te hoge financiele

194    Zie ook Rapport van de Commissie Werkbelasting Strafkamer Hoge Raad. De toegang tot
de cassatierechter in strafzaken, december  1996, p.  35  e.v.

195       Zie A.F.M. Brenninkmeijer, De toegang tot de rechter, W.E.J.Tjeenk Willink Zwolle  1987,
p. 176.
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drempel. De verplichte inschakeling van een advocaat dient derhalve te worden
gecompenseerd in de sfeer van de gefinancierde rechtshulp.

Hierboven is tevens gewezen op de mogelijkheid dat de inhoud van de
voorgestelde middelen de omvang van het beroep zou bepalen,196 De rechter
zou het beroep derhalve niet meer ambtshalve kunnen beoordelen. Dit vereiste
past niet bij het karakter van het huidige hoger beroep. In hoger beroep
beoordeelt de rechter de zaak voor de tweede maal op al zijn merites. Indien
de omvang van het beroep door de inhoud van de schriftuur zou kunnen
worden beperkt, zou het huidige hoger beroep van karakter veranderen. Dit
is naar mijn mening niet gewenst. Dit heeft tot gevolg dat het belang van een
goede procesorde en met name een efficiente procesvoering door een verplichte
schriftuur minder kunnen worden gediend. De rechter in hoger beroep kent
de bezwaren van de verdachte, maar dient evenwel de gehele zaak ambtshalve
te onderzoeken. Het economische belang kan wel worden gediend met een
verplichte schriftuur zonder dat de inhoud daarvan bepalend is voor de omvang
van het beroep.

Het cassatieberoep leent zich beter voor het vereiste dat de inhoud van
de schriftuur bepalend is voor de omvang van het beroep. In cassatie wordt
de zaak niet meer op zijn feitelijke merites beoordeeld, maar wordt getoetst
of het recht juist is toegepast. Indien de inhoud van de schriftuur de omvang
van het beroep zou bepalen, zou dit vermoedelijk tot gevolg hebben dat minder
betekenis aan de rechtsbeschermende functie van het cassatieberoep wordt
toegekend:97 Alvorens de inhoud van de schriftuur bepalend te laten zijn voor
de omvang van het beroep zal moeten worden bezien welke waarde aan de
rechtsbeschermende functie van het cassatieberoep moet worden toegekend.
Indien hieraan minder gewicht wordt toegekend, zou in cassatie de inhoud
van de schriftuur bepalend kunnen zijn voor de omvang van het beroep.

198

Dit zou bijdragen aan een efficiente procesvoering in cassatiezaken.
Het indienen van een verplichte schriftuur bij het aanwenden van een

rechtsmiddel verspert naar mijn mening in beginsel niet de toegang tot de
rechter. De wijze waarop de verplichte schriftuur wordt vormgegeven zou
evenwel tot gevolg kunnen hebben dat de toegang tot de rechter wordt versperd.
Indien een schriftuur slechts door een advocaat kan worden ingediend, zou

196 Iets dergelijks geldt al voorde verplichte schriftuurdie het openbaarministerie moet indienen.
Zie § 4.5.1 en P. Mout, De beoordeling van cassatiemiddelen, in: De derde rechtsingang
nader bekeken, Gouda Quint Amhem  1989,  p.  223  - 234 en  D.H.  de  Jong, De cassatie-
schriftuur van het OM,  DD  1 0 ( 1980). p. 248 - 265.

197 Zie discussienota derde fase herziening rechterlijke organisatie, BHTK 1993-1994,23 701,
nr. 1, p. 19 en 23.

198     70 niet, dan zal nog moeten worden bekeken of in cassatie de inhoud van de schriftuur
bepalend kan zijn voor de omvang van het beroep.
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dit vereiste kunnen leiden tot een behoorlijk hoge financiele drempel. Of in
een concreet geval de toegang tot de rechter wordt verhinderd zal door de
rechter moeten worden beoordeeld. Hierover kan in het algemeen weinig
worden gezegd. In hoofdstuk 6 zal nog nader worden ingegaan op het indienen
van een schriftuur als een op te werpen drempel in de toegang tot de rechter.

4.12 Conclusie

In dit hoofdstuk zijn verschillende wijzen aan de orde gekomen waarop
bezwaren tegen een bestreden beslissing kenbaar moeten worden gemaakt.
Behalve het indienen van een schriftuur in het strafrecht en het motiverings-
vereiste gesteld aan het bezwaarschrift tegen de dagvaarding, is ook het vereiste
in het bestuursrecht dat de gronden van bezwaar en beroep moeten worden
vermeld, aan de orde gekomen. Er kan worden geconstateerd dat hetgeen met
het indienen van een schriftuur wordt beoogd, bepalend is voor de (vorm)-
vereisten die aan de indiening hiervan worden gesteld. Heeft het indienen van
een schriftuur tot doel een processuele drempel op te werpen in de toegang
tot de rechter, dan zullen meer (vorm)vereisten aan de indiening en de
schriftuur worden gesteld en zullen die (vorm)vereisten vermoedelijk ook
strenger worden toegepast. Is de schriftuur daarentegen bedoeld als een wijze
waarop 66n van de partijen zijn bezwaren kenbaar kan maken, dan kunnen
minder (vorm)vereisten aan het indienen van een schriftuur worden gesteld
en kunnen die vereisten ook soepeler worden gehanteerd.

In het strafrecht speelt de schriftuur als processuele drempel nog een
geringe rol. Slechts in een enkel geval is het indienen van een schriftuur
verplicht gesteld. Door het rapport van de Commissie Haak zou hierin
verandering kunnen komen. In hoofdstuk 6 zal hierop nog nader worden
ingegaan. Dat de schriftuur in het strafrecht nauwelijks een belangrijke rol
vervult kan ook worden afgeleid uit de wettelijke regeling met betrekking tot
het indienen van een schriftuur. Aan de inhoud van de schriftuur heeft de
wetgever geen eisen gesteld en art. 452 Sv geeft slechts aan op welke wijze
namens de verdachte een schriftuur moet worden ingediend. Door art. 450,
eerste lid Sv van overeenkomstige toepassing te verklaren op het indienen
van een schriftuur, zijn strikte eisen wat betreft de volmachtverlening en de
ondertekening aan de schriftuur gesteld. Deze eisen behoeven naar mijn mening
niet aan de huidige facultatieve schriftuur van de verdachte te worden gesteld.
Nu het indienen hiervan in feite enkel dient om op schriftelijke wijze de
bezwaren tegen de bestreden beslissing kenbaar te maken en het indienen van
een schriftuur geen gevolgen heeft voor de ontvankelijkheid van het ingestelde
beroep, ligt het in de rede geringe eisen aan deze handeling te stellen.
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Bovendien zouden de eisen die aan de indiening worden gesteld soepel kunnen
worden beoordeeld.'99

Aan de inhoud van de schriftuur, de grieven of middelen, heeft de
rechtspraak in beginsel eisen gesteld. Een cassatiemiddel dient een concrete
klacht tegen de bestreden beslissing te bevatten. Deze concrete klacht moet
op een bepaalde manier zijn geformuleerd. De klacht moet zijn gericht op 66n
of beide cassatiegronden, moet worden geconcretiseerd en moet feitelijke
grondslag hebben. Wordt een cassatiemiddel opgesteld door de verdachte,
dan pleegt de rechter dit middel terecht soepel te beoordelen. Door de
verdachte voorgestelde middelen worden, indien dit mogelijk is, 'zakelijk
samengevat' in een cassatiemiddel:00 Ook namens de verdachte ingediende
middelen worden welwillend gelezen. Een schriftuur van het openbaar
ministerie wordt daarentegen formalistisch behandeld. Deze benadering lijkt
niet nodig, omdat de verplichte cassatieschriftuur van het openbaar ministerie
niet was bedoeld als een processuele drempel in de toegang tot de rechter,
maar tot doel had het openbaar ministerie dat niet als partij in cassatie is
vertegenwoordigd, zijn grieven kenbaar te laten maken. Bovendien zou de
verdachte kennis kunnen nemen van de bezwaren van het openbaar
ministerie.201 Niettemin is een formalistische benadering van de verplichte
cassatieschriftuur van het openbaar ministerie wel verklaarbaar. De Jong grondt
deze benadering van de Hoge Raad op de gedachte dat het risico op een
ongunstige uitslag voor de verdachte in cassatie zoveel mogelijk moet worden
beperkt, indien uitsluitend het openbaar ministerie cassatieberoep heeft
ingesteld.202

Het grillige beeld van de schrifturen in het strafrecht is voornamelijk
door de rechtspraak bepaald. Het zou aanbeveling verdienen de schrifturen
en de (vorm)vereisten voor het indienen daarvan aan een nader onderzoek
te onderwerpen. Daarbij zou moeten worden nagegaan met welk doel het
indienen van een schriftuur facultatief mogelijk wordt gemaakt dan wel
verplicht wordt gesteld. Nadat het doel van het indienen van een schriftuur
is bepaald, zou moeten worden bekeken welke vormvereisten aan de schrifturen
en de indiening daarvan kunnen worden gesteld.

In hoofdstuk 6 zal worden ingegaan op het opwerpen van drempels in
de toegang tot de rechter. Daarbij zal ook de indiening van schrifturen
uitgebreid aan de orde komen. Voordat in hoofdstuk 6 hierop zal worden
ingegaan zullen in het volgende hoofdstuk nog enkele bijzondere wijzen van

199    Zie § 4.6.
200     P. Mout, De beoordeling van cassatiemiddelen, in: De der(le rechtsingang nader bekeken,

Gouda Quint Arnhern 1989, p. 230.
201    Zie BHTK 1913-1914,286, nr. 3, p. 153.
202    D.H. de Jong, De cassatie-schriftuur van  het OM, DD 10 (1980), p. 248 - 265.
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aanwenden van een rechtsmiddel worden onderzocht en zal worden ingegaan
op het aanwenden van buitengewone rechtsmiddelen, het intrekken en afstand
doen van rechtsmiddelen en op de regeling van de Wet administratieve
handhaving verkeersvoorschriften. Onderzoek naar deze van de hoofdregel
afwijkende regelingen kan zichtbaar maken op welke wijze het aanwenden
van een rechtsmiddel ook zou kunnen plaatsvinden.
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Bijzondere wijzen van aanwenden van een rechtsmiddel
en aanverwante regelingen

5.1 Inleiding

In de voorafgaande hoofdstukken is de wijze waarop een rechtsmiddel
gebruikelijk wordt aangewend besproken. In dit hoofdstuk zal aandacht worden
besteed aan de wettelijke uitzonderingen op de hoofdregels van de artt. 449
en 450 Sv en aan de aanverwante regelingen zoals het intrekken en afstand
doen van een rechtsmiddel. Tot slot zal nog worden ingegaan op de Wet
administratieve handhaving verkeersvoorschriften. Doordat in dit hoofdstuk
verschillende onderwerpen zullen worden behandeld, heeft dit niet zo'n
duidelijke structuur als de voorafgaande drie hoofdstukken.

In dit hoofdstuk zal allereerst worden ingegaan op drie bijzondere wijzen
waarop een gewoon rechtsmiddel kan worden aangewend. In de loop van de
tijd zijn voor verschillende groepen verdachten bijzondere regelingen omtrent
het aanwenden van een rechtsmiddel in het leven geroepen. Hierbij moet
worden gedacht aan de gedetineerde verdachte (§ 5.2.1) en recentelijk de
getuige die de bedreigde-getuige-status wenst te verkrijgen (§ 5.2.2). Al sinds
de invoering van het huidige wetboek bestaat een bijzondere regeling voor
het aanwenden van een rechtsmiddel voor de minderjarige verdachte die de
leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt. Deze regeling is recentelijk
gewijzigd (§ 5.2.3).

Behalve de uitzonderingen bij het aanwenden van een gewoon
rechtsmiddel, dienen de buitengewone rechtsmiddelen ook op een eigen wijze
te worden aangewend. In § 5.3 zal de wijze waarop de buitengewone
rechtsmiddelen, cassatie in het belang der wet (§ 5.3.3) en de herziening (§
5.3.2) moeten worden 'aangewend' nader worden bekeken. § 5.4 zal in het
teken staan van het afstand doen en intrekken van gewone rechtsmiddelen.
Deze handeling kan worden getypeerd als een negatieve beslissing op de
geboden keuze een rechtsmiddel aan te wenden. Uitsluitend bij deze paragraaf
zal een vergelijking met het bestuursprocesrecht plaatsvinden. Tot slot zal
in § 5.5 worden ingegaan op de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften. Deze administratiefrechtelijke regeling, waarin voorheen
strafrechtelijke delicten worden geregeld, zal worden behandeld met het oog
op mogelijke op te werpen drempels.
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5.2 Bijzondere wijzen van het aanwenden van een gewoon rechtsmiddel

5.2.1 Het aanwenden van een rechtsmiddel door een gedetineerde
verdachte

Sinds 1978 kan de gedetineerde verdachte behalve op de wijze van de artt.
449 en 450 Sv, nog op een bijzondere wijze een rechtsmiddel aanwenden.'
Deze extra mogelijkheid heeft de wetgever voor de gedetineerde verdachte
gecreeerd omdat hieraan in de praktijk behoefte bleek te bestaan: Een
gedetineerde verdachte verkeert namelijk in een bijzondere positie. Hij wordt
in zijn vrijheid van handelen beknot, is afhankelijk van de medewerking van
de inrichting en de communicatie met derden kan in sommige gevallen ernstig
worden beperkt. In de praktijk strandden beroepen die door gedetineerde
verdachten waren ingesteld in niet-ontvankelijkverklaringen wegens termijn-
overschrijdingen, die dikwijls niet aan de verdachten konden worden verweten.

In de conclusie voor het arrest van de Hoge Raad van 25 november 1975,
bepleit A-G Remmelink een wijziging van de rechtspraak, waarbij beroepen
van gedetineerde verdachten niet-ontvankelijk worden verklaard vanwege
fouten gemaakt door ambtelijke functionarissen: In de onderhavige zaak had
de gedetineerde verdachte tijdig een volmacht verleend tot het aanwenden
van een rechtsmiddel. Door een vergissing van de administratie van het Huis
van Bewaring waar de verdachte verbleef, bereikte deze volmacht de griffie
een dag na afloop van de cassatietermijn. De directeur van de inrichting had
een brief aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad gezonden waarin hij
de gang van zaken uiteenzette en hoopte dat het cassatieberoep als tijdig
ingekomen zou worden aangemerkt. Remmelink bepleitte een tegemoetkoming
van de gedetineerde verdachte, mede omdat van de wetgever weinig te
verwachten viel.4 De Hoge Raad zwichtte niet voor het pleidooi van
Remmelink en verklaarde het beroep niet-ontvankelijk wegens termijnover-
schrijding.

Een halfjaar later ging de Hoge Raad overstag in een vergelijkbare zaak.5
De gedetineerde verdachte had tijdig een volmacht tot het instellen van hoger
beroep aan de sociaal-ambtenaar van de inrichting overhandigd. De volmacht

1         Wet van 10 oktober 1978, Stb. 1978,528.
2       Zie BHTK 1977-1978, 15019,nr. 3,pl.
3        HR 25 november 1975, NJ 1976,176, m.n. ThWvV.
4 Remmelink geeft in zijn conclusie aan dat de Hoge Raad voor de pardonnering van de

beroepstermijn zou kunnen aansluiten bij de 'volstrelae verhindering' zoals art. 67 Wet op
de Krijgstucht die kent.

5         HR 18 mei 1976, NJ  1976,502 mn. GEM. Zie hierover ook'Th.W. van Veen, Hoge Raad
komt de verdachte te hulp, NJB nr. 42, 1977, p. 1034-1038.
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werd vervolgens naar de verkeerde griffie gezonden. Na afloop van de
beroepstermijn bereikte de volmachtdejuiste griffie. De rechtbank verklaarde
het ingestelde rechtsmiddel niet-ontvankelijk. De Hoge Raad liet deze uitspraak
niet in stand en overwoog daartoe: 'dat toch in gevallen waarbij iemand die,
terwijl hij rechtens van zijn vrijheid is beroofd, een rechtsmiddel wil
aanwenden tegen een door de strafrechter te zijnen laste gegeven beslissing,
te dien einde tijdig een bijzondere volmacht als bedoeld in art. 450, eerste
lid, onder b, van genoemd wetboek heeft afgegeven aan een functionaris van
de inrichting waarin hij is gedetineerd, en het aan een ambtelijke fout is te
wijten dat die volmacht eerst een dag na afloop van de door de wet voor
aanwending van het rechtsmiddel voorgeschreven termijn is ingekomen ter
griffie van het Gerecht door hetwelk de beslissing is gegeven, niet kan worden
aanvaard dat hij aldus van bedoeld rechtsmiddel verstoken blijft'.6

In 1978 voorzag de wetgeverin een bijzondere regeling tothet aanwenden
van een rechtsmiddel door een gedetineerde verdachte. Art. 45 la Sv werd
ingevoerd en het tweede lid van art. 450 Sv kwam te vervallen. Om te beginnen
de vervallenverklaring van het tweede lid van art. 450 Sv. In dit lid was de
zogenaamde descente van de griffier geregeld. De voorlopig gehechte verdachte
die dit wenste, kon in de inrichting een verklaring ten overstaan van de griffier
af leggen: Dit betekende dat de griffier zich op verzoek van de verdachte naar
de inrichting begaf. Blijkens de memorie van toelichting kwam de descente
in de praktijk nauwelijks voor omdat daaraan organisatorische bezwaren waren
verbonden. Bij de wet van 10 oktober 1978 is de descente verdwenen en
daarvoor in de plaats  is  art.  451 a Sv gekomen.

Op grond van art. 45 la Sv kan een verdachte die zich in een inrichting
bevindt die is genoemd in het eerste lid van dit artikel, op een zelfstandige
wijze een rechtsmiddel aanwenden.8 De gedetineerde verdachte dient een
schriftelijke verklaring aan het hoofd van het gesticht te doen toekomen. De
drie belangen die bij het aanwenden op de wijze van de artt. 449 en 450 Sv
een rol spelen zijn ook hier te onderscheiden. Het belang van de authenticiteit
volgt uit het eerste lid, waar slechts de gedetineerde verdachte op deze
bijzondere wijze een rechtsmiddel kan aanwenden. De wilsverklaring moet

6 Annotator Mulder wijst erop dat de Hoge Raad voor deze opmerkelijke beslissing geen
aansluiting zoekt bij een reeds bestaande rechtsregel. Hij stelt dat 'hier sprake is van "case
law", maar zonder dat de regelkan worden geformuleerd die aan de beslissing ten grondslag
ligt, m.a.w. zonder de "ratio decidendi".'

7       Art. 450, tweede lid Sv luidde: Verlangt de verdachte die ter zake van het feit zich in
voorloopige hechtenis bevindt, de verklaring zelf af te leggen of het bezwaarschrift zelf
in te leveren, dan begeeft de griffier zich tot hem.

8          Bij de wet van 19 november 1986, Stb.  1986, 587 en de wet van 7 juli 1988, Stb. 1988,
321   zijn de inrichtingen gewijzigd.  Art.  451 a  Sv  is  niet van toepassing op particuliere
inrichtingen.
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blijken uit een schriftelijke verklaring, die moet zijn gericht aan de genoemde
autoriteit, het hoofd van de inrichting.9 Het tweede lid van art. 45 la Sv schrijft
voor welke handelingen het hoofd van de inrichting moet verrichten om de
beoogde gevolgen te bewerkstelligen. De schriftelijke verklaring moet onver-
wijld worden ingeschreven in een daarvoor bestemd register. Deze dag van
inschrijving geldt als de dag waarop de verdachte het rechtsmiddel heeft
aangewend. Vervolgens moet de verklaring worden doorgezonden aan de
griffie van het gerecht door of bij hetwelk de beslissing is gegeven. Tevens
wordt de datum vermeld van de inschrijving in het register dat in de inrichting
ligt. Op de griffie wordt tot slot de verklaring bij de processtukken gevoegd
en aantekening gedaan in het op de griffie liggende register.

Het aanwenden van een rechtsmiddel op de wijze van art. 45 la Sv wijkt
op een tweetal punten af van de hoofdregel. In de eerste plaats dient de
verklaring niet mondeling, maar schriftelijk te worden afgelegd. Het afteggen
van een schriftelijke verklaring past in deze tijd.'0 In de tweede plaats is niet
de griffier, maar het hoofd van de inrichting de aangewezen autoriteit. Dit
is een praktische keuze. In tegenstelling tot de griffie is het hoofd in het
algemeen voor de gedetineerde verdachte bereikbaar: 1 Het zenden van de
verklaring naar de griffie vindt plaats nadat een rechtsmiddel is aangewend.
Dit vereiste is slechts gesteld ten behoeve van de administratieve afhandeling
van het ingestelde beroep. Het feit dat het hoofd van de inrichting als autoriteit
kan worden aangemerkt blijkt uit het tweede lid van art. 45 la Sv, waarin is
bepaald dat als de dag waarop het rechtsmiddel is aangewend geldt 'de dag
van  inschrijving  van de verklaring  in het register'. Hiermee is bedoeld  het
register van de inrichting. Deze bepaling voorkomt onnodige termijnover-
schrijdingen die voor rekening van de verdachte zouden komen. Indien het
doorzenden van de schriftelijke verklaring van de gedetineerde verdachte enige
vertraging mocht oplopen, komt daardoor het aangewende rechtsmiddel niet
in gevaar.

Blijkens het derde lid van art. 45 la Sv is de minister vanjustitie bevoegd
regels te geven over het register waarin het aanwenden van een rechtsmiddel
door een gedetineerde verdachte in de inrichting moet worden aangetekend.

9           Uit de inhoud van de schriftelijke verklaring moet blijken dat de verdachte een rechtsmiddel
heeft willen aanwenden. Met betrekking tot de omvang van het aangewende rechtsmiddel
en met name over de tussenbeslissingen kunnen zich problemen voordoen. Zie bijvoorbeeld
de conclusie van A-G Leijten voor HR 25 februari  1986,  NJ  1986, 753  en HR 10 januari
1989, NJ 1989, 516.

10      Zie § 6.2 over het schriftelijk afleggen van een verklaring.
11        Dat de wetgever in art. 449 Sv heeft gekozen voor de griffie is gelet op de administratieve

afhandeling van het beroep ter griffie, voor de hand liggend.
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Uit circulaires volgt dat door de minister een aantal zaken zijn geregeld:2 70
kan de gedetineerde verdachte op voorgedrukte formulieren kenbaar maken

dat hij een rechtsmiddel wil aanwenden. Het gebruik van deze formulieren
is echter niet verplicht.

13

Ondanks een wettelijke regeling en voorgedrukte formulieren gaat het
in de praktijk nog wel eens mis. Illustratief is de gang van zaken die volgt uit
een arrest van de Hoge Raad van 24 oktober 1995.14 De gedetineerde verdachte
wilde hoger beroep instellen en had daartoe een zogenaamd sprekersbriefie

ingevuld. In de regel wordt de gedetineerde opgeroepen om zijn verzoek toe
te lichten. In deze zaak was dat niet gebeurd, het briefie was kennelijk niet
op de juiste plaats aangekomen. Blijkens een verklaring van een personeelslid
gebeurde dit vaker in deze unit van de inrichting. Het gevolg was dat door
de verdachte geen rechtsmiddel was aangewend. De advocaat van de verdachte
stelde vervolgens alsnog tardief hoger beroep in, om het hof te laten oordelen

over de gang van zaken in de inrichting. Het hof verklaarde het ingestelde
beroep niet-ontvankelijk en overwoog daarbij dat de overschrijding van de
termijn niet het gevolg is geweest van 'bijzondere de verdachte niet toe te
rekenen omstandigheden'. De Hoge Raad stemde niet in met deze beslissing.
Onder uitdrukkelijke verwijzing naar de wetsgeschiedenis werd overwogen:
'Nu, (...) vaststaat dat de verdachte zijn op schrift gestelde wens tot het instellen
van hoger beroep tegen  het op 24 maart 1994 gewezen vonnis op 30 maart
1994 heeft verzonden op de voor hem binnen het Huis van Bewaring daarvoor
openstaande wijze, terwul het niet aan hem is te wijten dat daaraan geen gevolg
is gegeven, moet het ervoor worden gehouden dat de verdachte tijdig hoger

beroep heeft ingesteld'. Fouten die door de inrichting zijn gemaakt behoren
niet voor rekening van de verdachte te komen. In deze, mijns inziens terechte,

uitspraak waakt de Hoge Raad voor uitholling van deze bijzondere wijze van
aanwenden.

Deze wettelijke regeling schept voor de gedetineerde verdachte de
mogelijkheid in de inrichting een rechtsmiddel aan te wenden:5 Hierdoor is
het deze verdachte mogelijk gemaakt het aan hem toegekende rechtsmiddel
daadwerkelijk te benutten. Niet-ontvankelijkverklaringen die aan ambtelijke

12 Zie bijvoorbeeld de circulaire 41  van 21 november  1979, nr. 1209/378, PI  1980, p.  97- 99;
circulaire 42 van 23 april 1979, nr. 304/379, PI 1980, p. 99-100; circulaire 6 van 22 oktober

1981, nr. 977/381, PI  1981, p. 6-8; circulaire 81  van  19 juli  1982, nr. 658/382, PI  1982,

p.  199 en 200 en circulaire 64 van 29 augustus  1990, nr. 26549 DJ90, Sancties  1990, p.
283.

13 Zie circulaire 41 van 21 november 1979, nr. 1209/378, PI 1980, p. 97 en 98.
14       HR 24 oktober 1995, ongepubliceerd, nr. 100.331. Zie bijvoorbeeld ook Hof Amsterdam

25 mei 1992, NJ 1992, 682,
15       De gedetineerde verdachte kan ook op grond van de artt. 449 en 450 Sv een rechtsmiddel

(laten) aanwenden.
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fouten zijn te wijten, zijn niet alleen onbevredigend, maar tasten ook de
rechtsbescherming van de gedetineerde verdachte aan. De wijze waarop de
regeling is vornlgegeven past bij deze tijd en voldoet aan de belangen
betreffende het aanwenden van een rechtsmiddel. Deze belangen staan niet
in de weg aan het schriftelijk afleggen van een verklaring een rechtsmiddel
aan te wenden. Zoals reeds eerder is opgemerkt, zou het afleggen van een
schriftelijke verklaring niet slechts voor de gedetineerde verdachte moeten
gelden.16

5.2.2 Het instellen van hoger beroep  krachtens  art.  451 b  Sv

Het Wetboek van Strafvordering kent sinds  1  februari  1994 nog een bijzondere
wijze van instellen van hoger beroep. In het kader van de Wet getuigenbe-
scherming is onder andere aan de getuige die de status van bedreigde getuige
wenst te verkrijgen, het rechtsmiddel hoger beroep toegekend. 17 Als bedreigde
getuige moet worden aangemerkt 'een getuige ten aanzien van wie door de
rechter bevel is gegeven dat ter gelegenheid van het verhoor zijn identiteit
verborgen wordt gehouden', aldus art. 136c Sv. De getuige die tegen een
afwijzende beschikking van de rechter-commissaris het toegekende rechts-
middel van hoger beroep wil benutten, wenst zijn identiteit in deze procedure
uiteraard niet prijs te geven. Zou het hoger beroep worden ingesteld op de
gebruikelijke wijze zoals voorgeschreven in de artt. 449 en 450 Sv, dan kan
de anonimiteit van de getuige niet worden gegarandeerd.18 De wetgever heeft
deze kwestie opgelost door een bijzondere wijze van aanwending voor de
getuige te creeren." In zekere zin lijkt het aanwenden van hoger beroep ex
art. 45 lb Sv op de wijze waarop krachtens art 45 la een gedetineerde verdachte
een rechtsmiddel kan aanwenden.

Op grond van art. 45 lb Sv stelt de getuige hoger beroep in door een
schriftelijke verklaring te doen toekomen aan de officier van justitie. De officier
van justitie dient vervolgens onverwijld de dag en het uur van ontvangst op
de verklaring aan te tekenen. De dag van ontvangst geldt als de dag waarop
het hoger beroep is ingesteld.20 Evenals bij de andere wijzen waarop een

16     Zie §§ 2.6; 3.5; 3.10 en 6.2.
17      Zie art. 226b, tweede lid Sv. In de Wet Getuigenbescherming is de mogelijkheid van het

gebruik van anonieme verklaringen in het strafproces geregeld.
18          Anders W.E.C.A. Valkenburg, Enige opmerkingen over de Wet gemigenbeschenning,  DD

25 ( 1995), p. 349-365. Op zijn voorstel wordt hierna nog ingegaan.
19        Op grond van art. 226b, tweede lid Sv kunnen ook de officier van justitie en de verdachte

hoger beroep instellen tegen de beschikking van de rechter-commissaris. Voor hen geldt
geen bijzondere regeling tot het aanwenden van een rechtsmiddel, zij dienen op de wijze
van de artt 449 en 450 Sv beroep in te stellen.

20          Zie art. 451 b, derde lid  Sv
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rechtsmiddel wordt aangewend, kunnen bij art. 45 lb Sv de belangen van
authenticiteit, wilsverklaring en autoriteit worden onderscheiden. Slechts de
getuige die de bedreigde getuige-status wenst te verkrijgen beslist of hij hoger
beroep wil instellen (authenticiteit). Het belang van de wilsverklaring volgt
uit de schriftelijke verklaring. De officier van justitie is de autoriteit, ten
overstaan van hem moet de verklaring worden afgelegd.

De administratieve handelingen die na het aanwenden van het hoger
beroep moeten worden verricht zijn gericht op het beschermen van de
anonimiteit van de getuige. De officier van justitie zendt niet de schriftelijke
verklaring naar de griffie, zoals in art. 45 la Sv, maar doet onverwijld
schriftelijk mededeling van het hoger beroep aan de griffie. De griffie raakt
dus niet op de hoogte van de identiteit van de getuige. Op de griffie wordt
de schriftelijke mededeling bij de processtukken gevoegd en wordt het instellen
van hoger beroep aangetekend in het register.

De wetgever is er mijns inziens in geslaagd een regeling te creeren
waardoor de anonimiteit van de getuige genoegzaam kan worden gewaarborgd.
Bovendien past deze regeling goed bij het huidige stelsel van het aanwenden
van een rechtsmiddel, waar de belangen van authenticiteit, wilsverklaring en
autoriteit richtinggevend zijn. Bij Valkenburg roept de regeling van art. 45 1 b

regeling van art. 45 lb Sv als een specialis ten opzichte van de artt. 449 en
Sv echter diverse vragen op.2' In de eerste plaats vraagt hij zich af of de

450 Sv moet worden aangemerkt. Hij meent van niet. Met deze opvatting kan
ik mij niet verenigen. Uit de bedoeling van de wetgever en de bewoordingen
van art. 45 lb Sv moet mijns inziens worden afgeleid dat de getuige uitsluitend
op deze wijze een hoger beroep kan instellen.22 Met het oog op het garanderen
van de anonimiteit van de getuige lijkt het mij niet verdedigbaar dat de getuige
hoger beroep kan instellen door een brief te zenden aan de griffie.23 Valkenburg
meent echter dat dit wel zou moeten kunnen. Hij betwijfelt of art. 45 lb Sv
nodig was om de anonimiteit van de getuige te waarborgen. De getuige zou
via 'de normale weg (per brief)' hoger beroep kunnen instellen.24 De griffier

21         Zie W.E.C.A. Valkenburg, Enige opmerkingen over de Wet gemigenbescherming, DD 25
(1995),p. 359-361.

22 Het eerste lid van art. 45 lb Sv schrijft voor dat de getuige hoger beroep instelt door middel
van een schriftelijke verklaring die hij doet toekomen aan de officier van justitie. Een andere

mogelijkheid wordt niet opengelaten. In art. 45 la Sv waar een extra wijze van het aanwenden
van een rechtsmiddel wordt geboden, blijkt dit ook uit de wettekst. Art. 451 a, eerste lid Sv

bepaalt dat hij de rechtsmiddelen bedoeld in artikel 449 ook kan aanwenden door een
schriftelijke verklaring te doen toekomen aan het hoofd van het gesticht.

23   De brief van de getuige, gericht aan de griffie, dient naar mijn mening te worden
doorgezonden aan de officier van justitie.

24 W.E.C.A. Valkenburg, Enige opmerkingen over de Wet getuigenbeschenning,  DD 25 (1995),
p. 361. Uit deze bewoordingen van Valkenburg maak ik op dat hij verondersteld dat de
getuige per brief hoger beroep zal aanwenden. Tot de 'normale weg' behoort in de eerste
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zou in zijn visie moeten worden beschouwd als een geheimhouder in de zin
van art. 272 Sr. De naam van de getuige zou niet mogen worden vermeld in
de akte rechtsmiddelen en in het register dat op de griffie ter inzage ligt.
Hoewel mijns inziens de getuige op deze wijze geen hoger beroep kan instellen,
lijkt mij de voorgestelde regeling ook onwenselijk omdat de anonimiteit nog
steeds niet kan worden gewaarborgd. De brief van de getuige die als een
bijzondere schriftelijke volmacht moet worden aangemerkt dient op grond
van art. 451, tweede lid Sv aan de akte te worden gehecht. Deze akte dient
vervolgens bij de processtukken te worden gevoegd.25 Het feit dat de identiteit
van de getuige, die de bedreigde getuige status wenst te verkrijgen, zich bij
de processtukken bevindt kan een risico inhouden. Bij inzage van de
processtukken zal de brief van de getuige uit het dossier moeten worden
gehaald.26 Wordt het hoger beroep op de wijze van art. 451 b Sv ingesteld dan
kan in principe de identiteit van de getuige niet uit de processtukken blijken.
Enkel de officier vanjustitie kent de identiteit van de getuige. Bovendien heeft
naar mijn mening de wetgever terecht het waarborgen van de anonimiteit van
de getuige wettelijk geregeld. Ofschoon via de bestaande jurisprudentiele wijze
van aanwenden, met wellicht enkele kunstgrepen, de identiteit van de getuige
geheim zou kunnen worden gehouden, is het toe te juichen dat de wetgever
dergelijke kwesties regelt.

Valkenburg voorziet ook problemen op het parket. Hij noemt de officier
van justitie 'een extra schakel (en daarmee risicofactor) in de procedure'.27

Het beroep via de officier zou vertragend kunnen werken. Voor zover mij
bekend is de toepassing van art. 45 lb Sv in de rechtspraak nog niet aan de
orde gekomen. Het bezwaar dat de verklaring van de getuige bij de verkeerde
persoon op het parket terecht kan komen, zodat dit tot vertraging leidt, kan
ik moeilijk beoordelen. Het lijkt mij dat dit probleem zich op het parket niet
vaker behoeft voor te doen, dan op de griffie. De voordelen van een wettelijke
regeling waarbij de anonimiteit van de getuige genoegzaam wordt gewaarborgd
wegen mijns inziens ruimschoots op tegen een mogelijke vertraging in de
procedure tot het instellen van hoger beroep. Bovendien kan de wettelijke
regeling de anonimiteit van de getuige beter garanderen dan de door
Valkenburg voorgestelde handelwijze.

plaats verschijning ter griffie.
25     Zie art. 451, vierde lid Sv.
26       De brief die als een bijzondere schriftelijke volmacht moet worden opgevat dient bij de

processtukken te worden gevoegd. Hieruit blijkt immers dat de getuige hoger beroep heeft
willen instellen.

27 W.E.C.A. Valkenburg, Enige opmerkingen overde Wet gemigenbeschenning, DD 25 (1995),
p. 360.
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Zowel art. 45 la Sv als art. 45 lb Sv kunnen als recente wetgeving worden be-
schouwd. Voor twee bijzondere groepen, de gedetineerde verdachte en de
getuige die de bedreigde getuige-status wenst te verkrijgen, heeft de wetgever
een aparte regeling in het leven geroepen. De aanleiding voor een bijzondere
regeling voor de gedetineerde verdachte waren de niet-ontvankelijkverklaringen
die werden veroorzaakt door verzuimen gepleegd door ambtelijke functionaris-
sen. De noodzaak van art. 451 b Sv was gelegen in het scheppen van een
procedure waarbij de identiteit van degene die hoger beroep aanwendt,
verborgen blijft. Hoewel beide regelingen voortspruiten uit verschillende
bedoelingen, vertonen beide regelingen mijns inziens overeenkomstige trekken.

Een belangrijke overeenkomst is de wijze waarop de wilsverklaring moet
worden geuit. Zowel voor art. 45 lb als voor art. 45 la Sv geldt dat een
schn#elijke verklaring moet worden afgelegd. Een tweede overeenkomstig
kenmerk is de aangewezen autoriteit. Zowel voor de gedetineerde verdachte
als voor de getuige geldt dat zij ten overstaan van een ander dan de griffier
verklaren een rechtsmiddel aan te wenden. De griffie vervult echter nog steeds
een belangrijke functie in het aanwenden van een rechtsmiddel. Nadat een
rechtsmiddelis aangewend moeten de stukken waaruit dit blijkt naar de griffie
worden gezonden. Op de griffie vindt vervolgens de administratieve afhan-
deling van het aanwenden van een rechtsmiddel plaats.

De artikelen 45 la en 45 lb Sv tonen dat op een moderne wijze een
rechtsmiddel kan worden aangewend. Het afleggen van een schriftelijke
verklaring past uitstekend bij deze tijd. Het aanwijzen van een andere autoriteit
dan de griffie sluit ook aan bij de verhoudingen in de huidige samenleving.
Tegenwoordig verloopt de schriftelijke communicatie soepel. Krampachtig
vasthouden aan persoonlijke verschijning ter griffie ten behoeve van de
betrouwbaarheid is mijns inziens niet noodzakelijk De moderniseringen vinden
helaas slechts plaats bij de nieuwe wetgeving. Een aanpassing van de huidige
wijze van aanwenden zou in deze tijd niet misstaan. In § 6.2 zal hierop worden
ingegaan.

5.2.3 Art. 503 Sv, jeugdstrafrecht

De laatste bijzondere regeling waarmee een gewoon rechtsmiddel kan worden
aangewend is te vinden in het jeugdstrafrecht. Tot september 1995 kon een
verdachte die de leeftijd van  16 jaar nog niet had bereikt, niet zelfstandig een
rechtsmiddel aanwenden.28 Uitsluitend de raadsman van de beneden-

28       Zie art. 504 (oud) Sv. Gewijzigd bij wet van 7 juli 1994, Stb.  1994, 528.
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zestienjarige verdachte29 was bevoegd een rechtsmiddel voor de verdachte
aan te wenden. De wetgever meende namelijk dat in het algemeen de beneden-
zestienjarige verdachte niet in staat moest worden geacht een weloverwogen
gebruik te maken van de hem toegekende rechtsmiddelen.30 De wetgever
voorzag daarom in een ruime toevoegingsregeling voor de jeugdige verdachte
(art. 489 Sv) en kende de raadsman van de beneden-zestienjarige verdachte
een aantal bevoegdheden toe, waaronder het aanwenden van een rechtsmiddel.
Hij besliste of een rechtsmiddel werd aangewendMen hij diende de handeling
tot het aanwenden van een rechtsmiddel te verrichten. Op de uitoefening van
de bevoegdheid van de raadsman was controle mogelijk door de wettelijke
vertegenwoordiger van de jeugdige verdachte. Deze kon een bezwaarschrift
indienen tegen het instellen, niet instellen, intrekken of afstand doen van een
rechtsmiddel.

Sinds september 1995 is hetjeugdstrafrecht aanzienlijk gewijzigd.32 Bij
deze wetswijziging is getracht de toegenomen mondigheid van de jongere te
vertalen in een versterking van zijn rechtspositie, aldus de wetgever.33 Voor
het aanwenden van een rechtsmiddel had dit ook gevolgen. Krachtens het
huidige art. 503 Sv komt de bevoegdheid een rechtsmiddel aan te wenden
niet uitsluitend meer aan de raadsman van de verdachte toe, maar ook aan
de beneden-zestienjarige verdachte. 34

Het huidige art. 503 Sv heeft bij mijn weten nog geen rechtspraak opge-
leverd. Over het voorgaande art. 504 (oud) en het daarvoor geldende art. 507
(oud) Sv is wel de nodige rechtspraak gewezen. De ontwikkeling in deze
rechtspraak vertoont gelijksoortige trekken als de rechtspraak omtrent het
aanwenden van een rechtsmiddel in gewone strafzaken. De Hoge Raad was
aanvankelijk onverbiddelijk in de gevolgen die werden verbonden aan het
op onjuiste wijze aanwenden van een rechtsmiddel voor een beneden-zestienja-
rige verdachte. Verklaarde een raadsman die een rechtsmiddel wilde
aanwenden dat hij daartoe bepaaldelijk was gevolmachtigd door de verdachte,

29 Term ontleend aan M.J.M. Verpalen, Melai, Wetboek van Strafvordering, commentaar op
art. 504 Sv, supplement 76 (juli 1991), p. 1.

30 Zie Melai, Wetboek van Strafvordering, commentaar op art. 504 Sv, supplement 76 (juli
1991),p. 1

31      Met de vraag wie beslist over het aanwenden van een rechtsmiddel is het belang van de
authenticiteit gediend.

32      Zie de bijdragen van P. \Ilaard'ingerbroek. Het nieuwe jeugdstraf(proces)recht I en 11, in
DD 26 (1996), afl. 7, p. 634-654 en DD 26 (1996),afl. 8, p 727-734 en M.J.M. Verpalen,
Titel  II.  Strafvordering  in zaken betrefende jeugdige  personen. Artikelen 486-505, Melai,
Wetboek van Strafvordering, suppl.  95  (juli  1995).

33 BHTK 1989-1990,21 327, nr. 3, p. 6 en 7.
34     Art, 503, tweede lid Sv kent aan de verdachte of zijn wettelijke vertegenwoordiger de

bevoegdheid toe een bezwaarschrift in te dienen tegen het instellen, intrekken of afstand
doen van een rechtsmiddel door de raadsman.
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dan kon hij een niet-ontvankelijkverklaring van het beroep tegemoet zien. 35
De raadsman diende immers zelfstandig een rechtsmiddel voor de jeugdige
verdachte aan te wenden. Hetzelfde gold indien een beneden-zestienjarige
verdachte zelf een rechtsmiddel aanwendde of indien een ouder voor de nog
niet zestienjarige verdachte een rechtsmiddel aanwendde.36 Maar ook op de
griffie werden fouten gemaakt. Zo deed zich het geval voor dat een raadsman
die had verklaard uit eigen hoofde een rechtsmiddel aan te wenden, een blanco
akte ondertekende waarin later werd opgemaakt dat hij verklaard had
bepaaldelijk gevolmachtigd te zijn tot het aanwenden van een rechtsmiddel. 37
Het hof verklaarde het ingestelde beroep niet-ontvankelijk. De Hoge Raad
vernietigde deze beslissing en oordeelde dat het hof onderzoek had moeten
doen of de akte ten dele onjuist was opgemaakt. Het hof waarnaar de zaak
verwezen was verklaarde het ingestelde hoger beroep ontvankelijk.38

Sinds 1977 is bij het aanwenden van een rechtsmiddel voor een jeugdige
verdachte ook een deformaliseringstendens zichtbaar. Zoals reeds eerder
vermeld wordt door de Hoge Raad sinds het einde van de jaren '70 in
toenemende mate aangeknoopt bij hetgeen de verdachte heeft willen
bewerkstelligen. In  1977 kwam dit voor het jeugdstrafrecht tot uitdrukking
in het volgende arrest.39 De raadsman van de veertienjarige verdachte had
volgens de akte een rechtsmiddel aangewend als bepaaldelijk gevolmachtigde
van de verdachte. Het hof had na onderzoek naar de gang van zaken gedaan
te hebben, het ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard omdat de raadsman
niet uit eigen hoofde het rechtsmiddel had ingesteld. De Hoge Raad overwoog:'
dat dit aangevoerde (de verklaring van de raadsman omtrent de gang van zaken
rond het aanwenden, HE) bezwaarlijk anders is te verstaan dan dat daarin
besloten ligt de stelling van req.s raadsman, dat het in elk geval zijn bedoeling
is geweest het rechtsmiddel van hoger beroep uit eigen hoofde aan te wenden
(...)' en 'dat deze bepaling (art. 504, eerste lid (oud) Sv, HE) - welke er
kennelijk vanuit gaat dat een verdachte onder de leeftijd van zestien jaar in
het algemeen niet in staat zou zijn zelf te beoordelen of hij bedoelde
bevoegdheden al dan niet behoort aan te wenden - kennelijk ertoe strekt het
belang van de jeugdige verdachte, zoals dit door diens raadsman wordt gezien,
zoveel mogelijk verzekerd te doen zijn; dat met deze strekking bezwaarlijk
verenigbaar is, dat een door de raadsman van een nog geen  16 jaar oude

35 Zie bijvoorbeeld HR 26 februari  1946,  NJ  1946,171.
36      Zie HR 7 juni 1955, NJ 1955, 741 en HR 26 april 1960, NJ 1960,428.
37       HR 22 december 1964, NJ 1965, 181 m.n. WP en het Hof Den Bosch 10 maart 1965, NJ

1966,44.
38      Hof Den Bosch 10 maart 1965, NJ 1966,44.
39      HR 25 januari 1977, NJ 1977 m.n. ThWvV. Zie ook HR 17 december 1996, NJ 1997,262

en HR 17 december  1996, DD 97.122.
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verdachte ingesteld hoger beroep niet zou kunnen worden ontvangen, indien

tegen de bedoeling van de raadsman hetzij door een onjuist woordgebruik
hetzij door een onjuist verstaan van hetgeen door hem ter griffie is verklaard,
de verkeerde indruk is gevestigd dat het hoger beroep door hem slechts als

bepaaldelijk gevolmachtigde van de verdachte zou zijn ingesteld en deze
verkeerde indruk in de akte van hoger beroep haar neerslag heeft gekregen'.
De deformaliseringstendens die door de Hoge Raad is ingezet aan het einde
van de jaren'70 beperkte zich dus niet tot het aanwenden van een rechtsmiddel
op de wijze van de artikelen 449 en 450 Sv.40

Het huidige art. 503 Sv heeft voor het aanwenden van een rechtsmiddel
door de advocaat weinig gevolgen. Verklaarde de advocaat voor de inwerking-
treding van dit artikel abusievelijk bepaaldelijk te zijn gemachtigd, dan had
dit geen gevolgen voor de ontvankelijkheid. Het belang van dit artikel is van-

zelfsprekend gelegen in de bevoegdheid van de beneden-zestienjarige verdachte
om zelfstandig een rechtsmiddel aan te wenden. De beneden-zestienjarige
verdachte heeft tevens de mogelijkheid een derde schriftelijk te machtigen
tot het aanwenden van een rechtsmiddel. Deze wetswijziging heeft ertoe geleid
dat de zelfstandige bevoegdheid van de advocaat als enige wijze waarop een
rechtsmiddel kon worden aangewend, is verworden tot een extra bevoegdheid,
naast de bevoegdheid van de verdachte tot het instellen van een rechtsmiddel.

In de huidige regeling is een zelfstandige bevoegdheid van de advocaat
om voor de jeugdige verdachte een rechtsmiddel aan te wenden gehandhaafd.
Opmerkelijk bij deze regeling is dat twee personen bevoegd zijn te beslissen
over het instellen van een rechtsmiddel. De jeugdige verdachte en zijn
advocaat. Het authenticiteitsbelang is op een andere wijze ingevuld dan in
de tot nu toe besproken regelingen. Deze uitzondering wordt mijns inziens

gerechtvaardigd door de mogelijk jonge leeftijd van de verdachte. Bij deze
verdachte mag worden betwijfeld of hij het al dan niet aanwenden van een
rechtsmiddel kan beoordelen. Het is mijns inziens juist deze bevoegdheid zowel
aan de jeugdige verdachte als aan zijn advocaat toe te kennen.

De drie bijzondere wijzen waarop een gewoon rechtsmiddel kan worden

aangewend, wijken op een aantal punten  af van de hoofdregel.  De  artt.  45 la
en 451  b Sv bevatten een afwijkende regeling betreffende het belang van de
autoriteit. Voorts is in beide regelingen gekozen voor een hedendaagse wijze
waarop de verklaring kan worden afgelegd, namelijk in de schriftelijke vorm.
Het huidige art. 503 Sv, en daarvoor de artt. 504 (oud) en 507 (oud) Sv

40      Er zijn echter grenzen aan het hulpvaardig optreden van de Hoge Raad, zo blijkt uit een
arrest van de Hoge Raad van 8 juni  1982, NJ  1983, 715. Aan de advocaat die verklaart
bepaaldelijk te zijn gemachtigd door de wettelijke vertegenwoordiger van de verdachte kan
geen bevoegdheid tot handelen worden toegekend.
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voorzagen in een afwijkende regeling omtrent het belang van de authenticiteit.
Niet de verdachte maar diens raadsman besliste over het aanwenden van een
rechtsmiddel.

5.3 Buitengewone rechtsmiddelen

5.3.1 Inleiding

Het derde boek van het Wetboek van Strafvordering dat in zijn geheel handelt
over de rechtsmiddelen, eindigt met de buitengewone rechtsmiddelen. Deze
rechtsmiddelen kunnen pas worden aangewend indien er geen gewone
rechtsmiddelen meer openstaan. De wet kent twee buitengewone rechtsmid-
delen, te weten: cassatie in het belang der wet en herziening van arresten en
vonnissen. In deze paragraaf zal het instellen van deze rechtsmiddelen nader
aan de orde komen en worden vergeleken met het aanwenden van de gewone
rechtsmiddelen in strafzaken. In § 5.3.3 zal het buitengewone rechtsmiddel
cassatie in het belang der wet worden behandeld. In § 5.3.2 komt eerst de
herziening aan de orde.

5.3.2 Herziening van arresten en vonnissen

5.3.2.1 Inleiding

Het buitengewone rechtsmiddel herziening is bijzonder omdat een in kracht
van gewijsde gegaan vonnis of arrest opnieuw aan de rechter kan worden
voorgelegd:' De mogelijkheid een onherroepelijke einduitspraak aan te tasten
moet met de nodige behoedzaamheid worden verschaft, omdat in beginsel
een ieder er op moet kunnen vertrouwen dat deze uitspraak onherroepelijk
vaststaat.42 De herzieningsprocedurq is ingericht als een geding in twee fasen.
In de eerste fase van het geding beoordeelt de Hoge Raad of het onherroepe-
lijke vonnis of arrest moet worden aangetast. Deze fase, die ook wel prepara-
toire procedure ofhet geding over revisie wordt genoemd, is een rechtsingang-
procedure.43 Verleent de Hoge Raad rechtsingang dan volgt de tweede fase,
het geding in revisie voor de feitenrechter, waarin de gehele zaak opnieuw

41 Slechts tegen einduitspraken kan het rechtsmiddel herziening worden aangewend.
42      Zie G.A.M. Strijards. Revisie, Gouda Quint Arnhem 1989, p. 45 e.v. en G.A.M. Strijards,

Revisie bol de Hoge Raad, in: De derde rechtsingang nader bekeken, Gouda Quint Arnhem
1989, p. 275-280.

43      Zie G.A.M. Stnjards, Revisie, Gouda Quint Arnhem 1989, p. 109 e.v.
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wordt beoordeeld.44 De feitenrechter beslist of de bestreden beslissing wordt
gehandhaafd of wordt vernietigd waarna opnieuw recht wordt gedaan.

45

In deze paragraaf zal enkel het geding over revisie, de rechtsingang-
procedure centraal staan. Met name de eerste vier artikelen van titel acht zijn
daarop van toepassing. Daarin is voorschreven op welke wijze het buiten-
gewone rechtsmiddel herziening dient te worden aangewend. Allereerst zal
worden bekeken wie herziening kan aanvragen (§ 5.3.2.2). Daarna zal worden

ingegaan op de wijze waarop herziening moet worden aangevraagd en aan
welke uiterlijke en inhoudelijke vereisten de aanvraag moet voldoen (§ 5.3.2.3).

5.3.2.2 Wie kan herziening aanvragen

Art. 458 Sv bepaalt dat de aanvraag tot herziening kan worden gedaan door
de veroordeelde, door zijn raadsman en door de procureur-generaal. Met de
veroordeelde moet worden gelijk gesteld degene jegens wie een tenlastegelegd
feit is bewezen verklaard zonder dat een veroordeling is gevolgd.46 Is de
veroordeelde overleden dan kan de overlevende echtgenoot, elke bloedverwant
in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn, herziening aanvragen
krachtens art. 479 Sv. Deze laatste aanvraag kan alleen strekken tot de ophef-

fing van de veroordeling.
In de eerste plaats kan de veroordeelde of schuldig verklaarde een

aanvraag doen tot herziening. Strijards noemt hen de meest gerede partij omdat
ten laste van hen een ongerechtvaardigd vonnis of arrest is uitgesproken.

47

Behalve de veroordeelde zelf, kan ook een door hem gemachtigde raadsman

herziening aanvragen. Blijkens een uitspraak van de Hoge Raad behoeft bij
het optreden van de advocaat niet van een volmacht te blijken.48 De Hoge Raad

sloeg geen acht op het ontbreken van de verklaring van de raadsman bepaalde-
lijk te zijn gevolmachtigd. Kennelijk is art. 450, eerste lid a Sv niet van
toepassing is op de aanvraag tot revisie. De reden hiervoor zou kunnen zijn
dat art. 450 Sv is geplaatst in titel V, het aanwenden van gewone rechts-

44 Met betrekking tot deze fase van het geding is een wijzigingsvoorstel aanhangig. Zie BHTK
1996-1997,25 240.

45      Zie de artt. 473 en 474 Sv.
46   Zie art. 457, tweede lid Sv. De wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige

veroordeelde is niet uit eigen hoofde bevoegd tot het indienen van een herzieningsaanvraag.
Zie bijvoorbeeld HR 26 september 1932, NJ 1932,1625 en HR 2 april 1985, NJ 1985,721.

47 G.A.M. Strijards, Revisie, Gouda Quint Arnhem 1989, p. 120 en 222.
48          HR 28 oktober 1986, NJ  1987,487 m.n. ThWvV. A-G Meijers betoogde in de aan dit arrest

voorafgaande conclusie, dat de raadsman wel diende te verklaren bepaaldelijk te zijn
gevolmachtigd tot het indienen van een herzieningsaanvraag. Een veroordeelde mocht niet
door de herzieningsaanvraag worden 'overvallen'. Zie ook G.A.M. Strijards, Revisie, Gouda

Quint Arnhem 1989, p. 224.
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middelen. Bovendien zou een niet-ontvankelijkverklaring van de aanvraag
de raadsman niet hebben belet nogmaals een aanvraag tot herziening in te
dienen, waarin hij wel verklaart bepaaldelijk te zijn gemachtigd tot het indienen
van een aanvraag tot revisie.49 De weinig formalistische houding van de Hoge
Raad in deze is begrijpelijk en praktisch.

Behoudens de veroordeelde of zijn raadsman kan ook de procureur-
generaal bij de Hoge Raad een aanvraag tot herziening indienen. Deze
bevoegdheid is aan hem toegekend om redenen van openbaar belang, dat wordt
gediend door het niet in stand laten van een onjuiste beslissing.r De procureur-
generaal dient te waken voor de handhaving van het recht. Van deze bevoegd-
heid wordt door hem echter weinig gebruik gemaakt.

51

Nadat de veroordeelde is overleden kunnen bepaalde nabestaanden revisie
aanvragen.52 In dit geval moet de aanvraag worden beperkt tot het opheffen
van de veroordeling.53 Wordt de herzieningsaanvraag gegrond geacht, dan
wordt een bijzondere vertegenwoordiger benoemd die als het ware de plaats
van de veroordeelde in de procedure inneemt. 54

Wanneer de personen die het buitengewone rechtsmiddel van herziening
kunnen aanvragen in ogenschouw wordt genomen, kan worden opgemerkt
dat in vergelijking met een gewoon rechtsmiddel een ruimere laing van
personen herziening kunnen aanvragen. Deze ruime toekenning hangt samen
met het doel van dit buitengewone rechtsmiddel. Het gaat niet slechts om de
vraag of partijen in de uitspraak kunnen berusten, maar of de rechter bij zijn
beslissing omtrent feitelijkheden heeft gedwaald en indien dit het geval is,
of die beslissing in stand moet blijven.

5.3.2.3 Op welke wijze kan herziening worden aangevraagd en aan welke

eisen moet de aanvraag voldoen?

De aanvraag tot herziening dient bij de Hoge Raad te worden aangebracht.
55

De procureur-generaal kan een vordering bij de Hoge Raad indienen en de
veroordeelde of zijn raadsman kunnen herziening aanvragen door een
verzoekschrift bij de Hoge Raad in te dienen. De vordering of het verzoek-

49       Zie J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, diss., Gouda Quint Arnhem 1989, p.
268. Dit rechtsmiddel is niet aan een termijn gebonden en kan meermalen worden ingediend.

50      Blok en Besier, Het Nederlandse stra*roces, deel II, p. 500.
51 G.A.M. Strijards, Revisie, Gouda Quint Arnhem  1989, p. 227.
52 Zie bijvoorbeeld HR 3 maart 1987, NJ 1987,865 m.n. C.
53      Ook de procureur-generaal kan na het overlijden van de veroordeelde revisie aanvragen.

Hij is ook gebonden aan de beperking dat de herziening enkel kan zien op de opheffing
van de veroordeling.

54        Zie art. 479 j' art. 477 Sv.
55      Zie art. 458 Sv.
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schrift dienen aan een aantal vereisten te voldoen. De Hoge Raad beoordeelt
deze vereisten in het kader van de ontvankelijkheid van de aanvraag. In deze
paragraaf zullen de vereisten die aan een aanvraag tot herziening worden

gesteld, worden besproken. Daarbij zal eerst worden ingegaan op de uiterlijke
vereisten.

Zoals reeds uit de wettekst bleek, dient een aanvraag tot herziening
schriftelijk te geschieden. Dit geschrift dient in de Nederlandse taal te zijn
gesteld.56 Het taalvereiste is bij het aanwenden van de gewone rechtsmiddel
reeds ter sprake gekomen.57 Bij de behandeling van de rechtstaal is gewezen

op de verrichtingen van de Commissie Moons en het rapport 'Tolken en
vertalers in strafzaken'.58  In dit rapport oppert de Commissie te breken met
de algemene regel dat de geschriften gericht aan een rechter in de Nederlandse
taal moeten zijn gesteld. De Commissie doet het voorstel de verdachte of
anderszins belanghebbende die zich niet voldoende in de Nederlandse taal
kan uitdrukken, de gelegenheid te geven het geschrift in een andere taal te
stellen.59 Naar de mening van de Commissie zou deze mogelijkheid ook moeten

gelden voor de aanvraag tot herziening. Zoals uit § 3.3.4 blijkt stem ik volledig
in met dit voorstel om de positie van de niet-nederlandssprekenden te
verbeteren.w Een niet in de Nederlandse taal gestelde herzieningsaanvraag
zou dan niet meer behoeven te leiden tot een niet-ontvankelijkverklaring. Tot
slot kan de ondertekening als uiterlijk vereiste worden genoemd. Hieruit kan
worden afgeleid dat het geschrift afkomstig is van de indiener. Het stellen
van dit vereiste lijkt mij redelijk.

Behalve aan de genoemde uiterlijke eisen dient een aanvraag te voldoen
aan een aantal inhoudelijke vereisten. Uit de inhoud van het geschrift moet
blijken of de veroordeelde herziening heeft willen aanvragen. Strijards wijst
erop dat dit niet altijd duidelijk is.61 Soms wil de briefschrijver slechts zijn

ongenoegen uiten en heeft hij wellicht niet de bedoeling een in kracht van
gewijsde gegaan vonnis aan te tasten. Het punt waarop Strijards wijst zou in
mijn visie kunnen worden aangeduid als het belang van de wilsverklaring.
Er moet blijken dat de in casu veroordeelde, het buitengewone rechtsmiddel
herziening wil aanwenden. Strijards noemt deze kwestie 'de primaire

56          HR 17 november  1964,  NJ  1970,193. In hoeverre dit vereiste nog geldt is onzeker.

57     Zie § 3.3.4.
58 Rapporten herijking strafvordering 1989-1992, Tolken en vertalers in stra#aken, onder

redactie van G.J.M. Corstens, Gouda Quint Arnhem 1993, p. 137-170.
59          Heteerste lid van het voorgesteldeart. 34a Sv. Rapporten herijking strafvordering 1989-1992,

Tolken en vertalers in strahaken, onder redactie van G.J.M. Corstens, Gouda Quint Arnhem

1993, p. 155.

60          111 § 3.3.4 zijn enkele kanttekeningen bij de redactie van het voorgestelde art. 34a Sv geplaatst.

61 G.A.M. Strijards, Revisie, Gouda Quint Arnhem 1989, p. 221.
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interpretatie van het geschrift'.62 Van de primaire interpretatie van het geschrift
is afhankelijk 'of het document wel ingeboekt moet worden ter griffie van
de Hoge Raad als revisierequest, waarna het de ingewikkelde faseringen van
de herzieningsprocedure gaat doorlopen'.63 Strijards wekt de indruk dat de
Hoge Raad een geschrift afkomstig van de veroordeelde welwillend leest en
derhalve snel bereid is dit als herzieningsaanvraag te beschouwen. Kennelijk
werpt de Hoge Raad in deze fase geen drempels op. Nadat het geschrift als
een aanvraag tot herziening is aangemerkt, moet worden nagegaan of deze
aanvraag aan de inhoudelijke vereisten voldoet.

Een eerste vereiste dat aan de inhoud van de aanvraag wordt gesteld is
dat deze moet zijn gericht tegen een in kracht van gewijsde gegane veroor-
dehng of schuldigverklanng.64 De vraag in hoeverre het vonnis of arrest waarin
de veroordeling is uitgesproken concreet moet zijn omschreven, is niet
duidelijk. In de rechtspraak is deze vraag bij mijn weten niet aan de orde
gekomen. Het lijkt mij aannemelijk dat de Hoge Raad hieraan niet te hoge
eisen stelt. Hieraan is vermoedelijk voldaan indien enigszins duidelijk is tegen
welke uitspraak de veroordeelde ageert.

Het tweede vereiste dat wordt gesteld, ziet op de gronden van revisie.
Uit het verzoekschrift moet kunnen worden afgeleid welke grond tot herziening
zou moeten leiden; conflict van rechtspraak of novum. Deze grond moet
concreet worden geformuleerd.65 Omdat het verzoekschrift door de veroordeel-
de zelf kan worden ingediend mag niet worden verwacht dat de veroordeelde
deze grond met zoveel woorden noemt of zijn aanvraag op de juiste grond
stoelt. Het zal voldoende zijn indien uit de inhoud van het verzoekschrift kan
worden afgeleid dat er sprake is van een grond tot revisie.

In de derde plaats eist de wet uitdrukkelijk dat in de aanvraag 'de
omstandigheid waarop zij steunt' wordt vermeld.66 Bovendien moet in de
aanvraag een 'opgave van de bewijsmiddelen' worden gedaan, waaruit die
omstandigheid blijkt. Dit vereiste houdt niet slechts voor de aanvrager een
stellast in, maar ook min of meer een bewijslast. Dit vereiste is naar mijn
mening meer dan een motiveringsplicht. Wanneer nader naar dit inhoudelijke
vereiste wordt gekeken, rijst de vraag wat onder een omstandigheid waarop
de aanvraag steunt moet worden verstaan. In de rechtspraak is deze kwestie
herhaaldelijk aan de orde gekomen. De genoemde omstandigheid moet kunnen

62 G.A.M. Strijards, Revisie, Gouda Quint Arnhem 1989, p. 221.
63 G.A.M. Strijards, Revisie, Gouda Quint Arnhem 1989, p. 221.
64     Zie art. 457 Sv.
65      Zie G.A.M. Strijards, Revisie, Gouda Quint Arnhem 1989, p. 210 e.v.
66      Art. 459 Sv.
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leiden tot een revisiegrond.67 Tevens volgt een niet-ontvankelijkverklaring
indien een omstandigheid wordt aangevoerd waarvan moet worden aange-
nomen dat deze de rechter bij het onderzoek ter terechtzitting bekend is
geweest.68 Bovendien moet de aangevoerde omstandigheid, die ziet op de

herzieningsgrond novum, van zodanige kracht zijn dat deze leidt tot een 'ernstig
vermoeden' dat ware zij bekend geweest, deze omstandigheid zou hebben

69
geleid tot een genoemde uitspraak in art. 457, eerste lid, onder 2 °  Sv.

Behalve de vermelding van de omstandigheid waarop de aanvraag berust,
dient de aanvraag een opgave van de bewijsmiddelen te bevatten. Het vermel-
den van de bewijsmiddelen legt op de indiener een bewijslast. Onder bewijs-
middelen wordt verstaan een bewijsmiddel in de zin van art. 339 Sv.m Een

opgave van de bewijsmiddelen vergt volgens Strijards van de aanvrager dat
'de aanvrager opgeeft wdir precies wat voor bewijs te vinden is voor zijn
stellingen'.71

Het vereiste dat de aanvrager expliciet dient aan te geven, met vermelding
van bewijsmiddelen, waarom een inbreuk op een in kracht van gewijsde gegaan

vonnis of arrest moet worden gemaakt, kan mijns inziens als een aanzienlijke
drempel worden bestempeld. Deze drempel past weliswaar bij het karakter
van het buitengewone rechtsmiddel herziening. Er is slechts reden een
onherroepelijk vonnis te herzien, indien de aanvrager hiervoor een duidelijk

grond aangeeft. De wetgever heeft het kennelijk onvoldoende geacht indien
de aanvrager slechts gemotiveerd zou aangeven waarom het buitengewone

67      De mogelijkheid dat de oproeping nietig is geweest, is bijvoorbeeld geen omstandigheid
in de zin van art. 457, eerste lid onder 2° Sv. Het aanvoeren van deze omstandigheid leidt
niet tot een uitspraak die is genoemd in art. 457, eerste lid, onder 2 ° Sv. zodat een niet-

ontvanketijkheid van de aanvraag moet worden uitgesproken.  Zie HR 2 maart  1982, NJ

1982,551.

68      Zie HR 7 september 1982, NJ 1983,219 en HR 4 september 1984, NJ 1985, 249 m.n.
ThWvV,

69 Geen sprake van een ernstig vermoeden was er in het geval dat de omstandigheid slechts

tot vrijspraak zou kunnen leiden van dat deel van de tenlastelegging dat een bijkomstige
omstandigheid betrof. De aangevoerde omstandigheid kon niet leiden tot een vrijspraak
van de gehele tenlastelegging. De Hoge Raad oordeelde 'dat de ter ondersteuning van de
aanvrage gestelde omstandigheid niet vermag te wekken een ernstig vermoeden als bedoeld

in art. 457, eerste lid onder 2e Sv'. Zie 3 april 1973. NJ 1974, 514. Een omstandigheid die
wel aan art. 457 Sv voldoet is bijvoorbeeld het gegeven dat de echter dader een bekentenis

heeft afgelegd. Zie bijvoorbeeld HR 28 september 1976, NJ  1977,224. Zie ook G.A.M.
Strijards, Revisie, Gouda Quint Arnhem 1989, p. 212-219.

70 Het vereiste van 338 Sv dat het bewijsmiddel op het onderzoek ter terechtzitting tot stand

moet zijn gekomen is bij herziening niet van toepassing. Als bewijsmiddel in de zin van
art. 459 Sv geldt niet de eigen verklaring van de verdachte. Zie G.A.M. Strijards, Revisie,
Gouda Quint Arnhem, 1989, p. 214-217.

71 G.A.M. Strijards. Revisie, Gouda Quint Arnhem 1989. p. 218.
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rechtsmiddel herziening zou moeten slagen. De gemotiveerde aanvraag tot
herziening dient derhalve te worden ondersteund met het aanvoeren van
bewijsmiddelen.

De inhoudelijke drempel die art. 459 Sv opwerpt is naar mijn mening
voor een niet-professionele aanvrager een aanzienlijk obstakel. Van een
gewone burger kan niet worden verwacht dat hij de revisiegronden begrijpt
en weet wat onder een opgave van bewijsmiddelen in de zin van art. 459 Sv
moet worden verstaan. Hoewel de wetgever verplichte rechtsbijstand voor
de aanvraag tot herziening heeft overwogen, werd beslist dat de veroordeelde
zelfstandig het buitengewone rechtsmiddel van herziening moest kunnen
aanwenden. Herziening werd als een belangrijk recht van de veroordeelde
aangemerkt en verplichte rechtsbijstand zou kunnen betekenen dat de Raad
van Rechtsbijstand in feite zou beoordelen of de aanvraag tot herziening terecht
zou zijn.72 Het feit dat een veroordeelde zelfstandig herziening kan aanvragen
brengt met zich mee dat de inhoud van het verzoekschrift niet te formalistisch
kan worden beoordeeld.73 Hoewel het verzoekschrift door de Hoge Raad
welwillend zal worden gelezen, neemt dit niet weg dat de aanvrager aan de
gestelde eisen moet voldoen.

In vergelijking met het aanwenden van een gewoon rechtsmiddel vraagt
het aanvragen van herziening van de veroordeelde de nodige inspanning. Hij
dient een geschrift in te dienen, dat aan relatief hoge inhoudelijke eisen moet
voldoen. Daarbij moet met name worden gedacht aan de vereisten van art.
459 Sv. Met het oog op het bijzondere karakter van dit rechtsmiddel zijn deze
inhoudelijke eisen naar mijn mening gerechtvaardigd. Het aantasten van een
in beginsel onherroepelijk vonnis moet niet te gemakkelijk te realiseren zijn,
in verband met het vertrouwen in een rechterlijke uitspraak. Anderzijds moet
het ook niet onmogelijk zijn herziening te bewerkstelligen. Naar mijn mening
voldoet de huidige regeling wat betreft de wijze van aanwenden aan beide
uitgangspunten. Het opwerpen van de niet geringe inhoudelijke drempel
behoeft niet te worden aangemerkt als een onnodige of te grote beperking in
de toegang tot de herzieningsrechter.

Het belang van de autoriteit speelt bij dit rechtsmiddel nauwelijks een
rol. De belangen van authenticiteit en wilsverklaring zijn duidelijk te
onderscheiden. Zo dient het geschrift te zijn ondertekend (authenticiteit) en
kan het belang van de wilsverklaring worden onderscheiden bij de aanvraag
tot herziening. Zoals reeds gezegd wordt de uitwerking van deze belangen
in de herzieningsprocedure niet zwaar aangezet.

72 BHTK 1913-1914,286,  nr.  3, p.  158.
73          Hierbij moet worden opgemerkt dathet buitengewone rechtsmiddel van herziening meerdere

malen kan worden ingesteld.
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5.3.3 Cassatie in het belang der wet

5.3.3.1 Inleiding

Het buitengewone rechtsmiddel cassatie in het belang der wet neemt een
bijzondere positie in ten aanzien van de gewone rechtsmiddelen en het

buitengewone rechtsmiddel herziening. Bij de gewone rechtsmiddelen en het

buitengewone rechtsmiddel herziening kan een herroepelijk dan wel
onherroepelijk vonnis of arrest worden gewijzigd.74 Bij de cassatie in het belang

der wet kan de rechterlijke beslissing of handeling die aan de Hoge Raad wordt

voorgelegd niet worden aangetast. De uitspraak van de Hoge Raad een
beslissing of handeling te vernietigen 'in het belang der wet' heeft geen

gevolgen voor de rechten en verplichtingen van de oorspronkelijk, bij de
vernietigde beslissing of handeling betrokken partijen. Art. 98 RO bepaalt:
'Cassatie "in het belang der wet" brengt geen nadeel toe aan de rechten door

partijen verkregen'. Dit kenmerk hangt samen met het doel van dit buiten-

gewone rechtsmiddel. Cassatie in het belang der wet dient geen concrete

belangen van de partijen bij het strafrechtelijke geding, maar dient de juiste
toepassing van het recht en de rechtseenheid te bevorderen.75 Dit buitengewone

rechtsmiddel zal in deze paragraaf nader aan de orde komen. In de eerste plaats
wordt gekeken wie dit rechtsmiddel kan instellen (§ 5.3.3.2). Vervolgens zal
worden behandeld op welke wijze cassatie in het belang der wet wordt

aangewend.(§ 5.3.3.3).

5.3.3.2 Cassatie in het belang der wet wordt ingesteld door de

procureur-generaal bij de Hoge Raad

Het buitengewone rechtsmiddel cassatie in het belang der wet wordt aangewend
door een 'professional'. De procureur-generaal bij de Hoge Raad, de hoogste

ambtenaar bij het openbaar ministerie is bij uitsluiting bevoegd dit rechtsmiddel

in te stellen.76 Cassatie in het belang der wet kan worden aangewend tegen

74      Bij de herziening dient de Hoge Raad eerst de toegang tot de herzieningsrechter te verlenen

voordat een vonnis of arrest kan worden gewijzigd. De herzieningsrechter is door de wet
beperkt in de te nemen beslissingen. Zie de artt. 461  en 465 j° 461  Sv.

75       Zie W.H.B. den Hartog Jager, Cassatie in het belang der wet, Gouda Quint Arnhem, 1994,

diss., p. 5. Zie bijvoorbeeld HR 1 september 1987, NJ 1988, 194 m.n. 'tH en HR 2 juli  1990,

NJ  1990, 75 l m.n. Sch.
76 Den Hartog Jager bespreekt in zijn dissertatie uitgebreid de (wets)geschiedenis van het

rechtsmiddel cassatie in het belang der wet. Daaruit volgt dat is overwogen om aan anderen

dan de procureur-generaal bij de Hoge Raad dit rechtsmiddel toe te kennen. Zie W.H.B.

den Hartog Jager, Cassatie in hetbelang der wet, Gouda Quint Arnhem 1994, diss., p. 49-65.

Zie recent bijvoorbeeld J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in stra*aken, GoudaQuint Arnhem
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rechterlijke beslissingen ofhandelingen waartegen geen gewoon rechtsmiddel
meer openstaat.77 Aan een indieningstermijn is de procureur-generaal niet
gebonden. Dit buitengewone rechtsmiddel zal slechts worden ingesteld indien

78
de procureur-generaal dit nodig oordeelt, aldus art. 456 Sv.

5.3.3.3 De wijze waarop cassatie in het belang der wet wordt ingesteld

Beslist de procureur-generaal dat een rechterlijke beslissing of handeling in
het belang der wet aan de Hoge Raad moet worden voorgelegd, dan dient hij
het buitengewone cassatieberoep aan te wenden. Uit art. 456 Sv volgt op welke
wijze de wetgever van 1926 het aanwenden van dit rechtsmiddel voor ogen
stond. De procureur-generaal doet de stukken van het geding opzenden door
tussenkomst van het openbaar ministerie. Vervolgens wordt een zittingsdag
bepaald. Op de terechtzitting doet de procureur-generaal mondeling zijn
voordracht en vordering en overlegt hij schriftelijk zijn vordering.

Deze wijze van aanwenden lijkt in geen enkel opzicht op het aanwenden
van een gewoon rechtsmiddel. In het nooit tot wet geworden ontwerp Wetboek
van Strafvordering (1863) werd voorgesteld het cassatieberoep in het belang
der wet aan te wenden op een wijze die leek op het instellen van een gewoon
rechtsmiddel.79 De procureur-generaal diende het rechtsmiddel aan te wenden
door een verklaring af te leggen op de griffie van de Hoge Raad. De griffier
diende vervolgens een akte op te maken, die mede door de procureur-generaal
werd ondertekend. Op last van de procureur-generaal werden de stukken van
het geding naar de griffie van de Hoge Raad gezonden, waarna de akte bij
de stukken werd gevoegd. Op de terechtzitting waarop de zaak werd behandeld,
diende de procureur-generaal zijn conclusie voor te dragen en te overleggen
aan de Hoge Raad.

In zijn advies op dit voorstel gaf de Hoge Raad aan dat deze handelwijze
te omslachtig was.w Het afleggen van een verklaring ter griffie, het opmaken
van een cassatieakte en het verzenden van de stukken werd onnodig
geoordeeld. De Hoge Raad voelde meer voor een wijze van aanwenden zonder
veel formaliteiten. De huidige wettelijke regeling van art. 456 Sv getuigt van

1989, diss., p. 262.
77 Hieronder vallen ook de beslissingen en handelingen waartegen nooit een rechtsmiddel heeft

opengestaan. Zie bijvoorbeeld HR 20 mei  1986,  NJ 1987,28. Krachtens art. 95 RO staat
geen cassatie in het belang der wet open tegen beslissingen van de Hoge Raad.

78      Ook de advocaten-generaai bij de Hoge Raad kunnen deze bevoegdheid uitoefenen.
79 BHTK 1863-1864, p. 690. Het gaat daarbij om art. 21 van titel X.
80        Zie W.H.B. den Hartog Jager, Cassatie in het belang der wet, Gouda Quint Arnhem  1994,

diss., p. 68.
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een eenvoudige en weinig formalistische wijze van aanwenden, die in niets
lijkt op het aanwenden van een gewoon rechtsmiddel:'

Vandaag de dag wordt het buitengewone rechtsmiddel cassatie in het
belang der wet evenwel anders ingesteld dan is voorgeschreven.82 De
procureur-generaal wendt het rechtsmiddel aan door een 'voordracht en
vordering tot cassatie in het belang der wet' in te dienen.83 De 'voordracht
en vordering' bevat een aantal vaste onderdelen, waaronder de formulering
van het cassatiemiddel.84 Dit cassatiemiddel moet aan de vereisten van een
gewoon cassatiemiddel voldoen. Het middel dient gericht te zijn op idn van
de cassatiegronden, de procureur-generaal en de Hoge Raad zijn gebonden
aan de vaststelling van de feiten zoals die uit de bestreden beslissing of
handeling blijken en het cassatiemiddel dient feitelijke grondslag te hebben.85
De procureur-generaal is bevoegd het beroep tot elke gewenste omvang te
beperken.

86

Hoewel de wetgever een mondelinge voordracht en vordering voor ogen
stond, blijken deze al lange tijd op schrift te worden gesteld. Het feit dat reeds
geruime tijd schriftelijk en op een informele wijze cassatie in het belang der
wet kan worden ingesteld, geeft aan dat de Hoge Raad de door de wetgever
voorgeschreven vormen sterk heeft gerelativeerd.

Belangen die bij het aanwenden van een gewoon rechtsmiddel werden
genoemd, zoals de authenticiteit, wilsverklaring en autoriteit spelen hier geen
rol. Dit hangt naar mijn mening sterk samen met het karakter en doel van
cassatie in het belang der wet en de personen die bij dit rechtsmiddel betrokken
zijn. Cassatie in het belang der wet heeft tot doel de juiste toepassing van het

81           Zie W.H.B. den Hartog Jager. Cassatie in het belang der wet, Gouda Quint Arnhem  1994,
diss., p. 70-71.

82          Zie J. Remmelink, Cassanie in hetbelong derwet, in: De derde rechtsingang nader bekeken,
Gou(la Quint Arnhem 1989, p. 256-257 en W.H.B. den Hartog Jager, Cassan'e in het belang
der wet, Gouda Quint Arnhem 1994, diss., p. 150- 151.

83         De 'voordracht en vordering' en de van belang zijnde gedingstukken, overhandigt de procu-
reur-generaal aan een griffiemedewerker, die vervolgens de zaak inschrijft in de registers
en een rol- of rekestnummer aan de zaak toekent. Aan de voorzitter van de betreffende kamer
wordt de zaak in handen gesteld en de voorzitter benoemt een raadsheer-rapporteur. Deze
raadsheer-rapporteur deelt op de terechtzitting zijn bevindingen mee. De dag waarop de
uitspraak zal volgen. wordt bepaald. Op een openbare terechtzitting doet de Hoge Raad
uitspraak.

84        Zie W.H.B. den Hartog Jager, Cassatie in het belang der wet. Gouda Quint Arnhem  1994,
diss., p.  133. Het cassatieberoep dient in grote lijnen te voldoen aan de eisen van een gewoon
cassatieberoep, a.w., p. 3.

85          Zie W.H.B. den Hartog Jager, Cassatie in belang der wet, Gouda Quint Arnhem 1994, diss.,
p. 204-205 en HR 13 juni 1972, NJ 1973, 297 m.n. ALM en HR 26 juni 1973. NJ 1973,
384 waar het cassatiemiddel feitelijke grondslag miste.

86        W.H.B. den Hartog Jager, Cassatiein het belang der wet, Gouda Quint Arnhem 1994, diss.,
p. 143.
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recht en de rechtseenheid te bevorderen. Dit min of meer abstracte doel volgt
uit een wezenlijk kenmerk van dit bijzondere rechtsmiddel, namelijk dat de
beslissing van de Hoge Raad geen nadeel - en ook geen voordeel - aan de
rechten van de partijen kan toebrengen.87 De oorspronkelijk bij de bestreden
uitspraak betrokken partijen blijven bij dit rechtsmiddel nadrukkelijk buiten
beeld.

Het buitengewone rechtsmiddel cassatie in het belang der wet is toebe-
deeld aan juridisch hooggekwalificeerde personen zoals de procureur-generaal
bij de Hoge Raad en de leden van de Hoge Raad. Veelal zullen deze personen
elkaar kennen. Het aanwenden van dit cassatieberoep, omgeven door
formaliteiten is daarbij kennelijk overbodig. Verwonderlijk is het wellicht
niet, maar een bijzondere wijze van aanwenden is het wel. Deze wijze van
aanwenden past naar mijn mening dan ook uitsluitend bij deze partijen en bij
dit rechtsmiddel.

Het aanwenden van de buitengewone rechtsmiddelen herziening en cassatie
in het belang der wet is nauwelijks te vergelijken met het instellen van de
gewone rechtsmiddelen. De belangen van authenticiteit, wilsverklaring en
autoriteit zijn bij de buitengewone rechtsmiddelen nauwelijks te onderschei-
den.88 De verklaring hiervoor moet mijns inziens worden gezocht in het
karakter van de regeling. Herziening en cassatie in het belang der wet zien
niet op het aanvechten van herroepelijke rechterlijke beslissingen, maar op
het aantasten van een onherroepelijke beslissing of het stellen van een rechts-
vraag naar aanleiding van een onherroepelijke beslissing. Omdat de buiten-
gewone rechtsmiddelen toteen ander doel strekken, worden aan deze voorzie-
ningen andere eisen gesteld.

Omdat de gewone - en buitengewone rechtsmiddelen voor verschillende
situaties zijn toegekend en verschillende gevolgen doen intreden, is het model
van de buitengewone rechtsmiddelen niet toepasbaar op gewone rechts-
middelen.

5.4 Het intrekken en afstand doen van rechtsmiddelen

5.4.1 Inleiding

Zoals hiervoor reeds tersprake kwam, zijn de gewone rechtsmiddelen bedoeld
de bij de bestreden uitspraak betrokken partijen de gelegenheid te geven de

87      Zie art. 98 RO.
88 Bij deherzieningkan wordengewezenopde wilsverklaringendeauthenticiteiL Zie § 5.3.2.3.
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rechterlijke beslissing aan te vechten. Tot nu toe is steeds uitgegaan van een
positieve keuze. Door 6dn ofbeide partijen wordt een rechtsmiddel aangewend.
Degene aan wie een rechtsmiddel is toegekend, kan echter ook besluiten dit
rechtsmiddel niet aan te wenden. Hij kan dit stilzwijgend doen door de
beroepstermijn te laten verstrijken, maar hij kan dit ook uitdrukkelijk laten
plaatsvinden, door afstand te doen van het rechtsmiddel. Het besluit de
rechterlijke beslissing niet aan te vechten kan ook worden genomen nadat een
rechtsmiddel is aangewend. Dan is er sprake van intrekking.

Bij deze twee figuren: het afstand doen van een rechtsmiddel en het
intrekken van een reeds aangewend rechtsmiddel, zijn de drie belangen: de
authenticiteit, de wilsverklaring en de autoriteit te onderscheiden. De
toepasselijkheid van deze belangen bevreemdt niet. Het afstand doen en
intrekken is geen positieve maar een negatieve keuze op de geboden
mogelijkheid de rechterlijke beslissing aan te vechten. De inhoud van de wils-
verklaring is anders, maar ook bij het afstand doen en intrekken van een
rechtsmiddel zullen slechts gevolgen aan deze handeling kunnen worden
verbonden indien degene aan wie een rechtsmiddel is toegekend, verklaart
ten overstaan van een autoriteit dit middel niet (meer) te willen benutten.

In de zesde titel van het derde boek van het Wetboek van Strafvordering
is het intrekken en afstand doen van gewone rechtsmiddelen geregeld. Deze
wijze lijkt op het aanwenden van een gewoon rechtsmiddel. Voordat het
huidige wetboek in werking trad werd de mogelijkheid gecreeerd om op de
terechtzitting van de kantonrechter en de politierechter afstand te doen van
het toegekende rechtsmiddel.89

In deze paragraaf zullen achtereenvolgens de afstand en de intrekking
van een rechtsmiddel centraal staan. Daarbij zal aan de orde komen op welke
wijze afstand kan worden gedaan van een rechtsmiddel (§ 5.4.2.1) en een
rechtsmiddel kan worden ingetrokken (§ 5.4.3.1 en § 5.4.3.2), welke gevolgen
de wet aan deze handelingen verbindt (§ 5.4.2.2) en in hoeverre de huidige
regeling voldoet (§ 5.4.2.3 en § 5.4.3.3). Tot slot zullen in deze paragraaf nog
enige opmerkingen worden gemaakt over het afstand doen en intrekken van
bezwaar en beroep in het bestuursrecht (§ 5.4.4).

5.4.2 Afstand

5.4.2.1 Het afstand doen van een rechtsmiddel

Art. 453, tweede lid Sv verleent de partijen de bevoegdheid afstand te doen
van een toegekend rechtsmiddel. Art. 454 Sv schrijft voor op welke wijze deze

89        Zie wet van 5 juli  1921, S. 833.
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afstand dient te geschieden.  'Door een verklaring, af te leggen op de griffie
van het gerecht door of bij hetwelk de beslissing is gegeven of de handeling
is verricht'. Deze handelwijze lijkt op het aanwenden  van een rechtsmiddel.
Art. 454 Sv bepaalt echter niet wie de verklaring kan afteggen. Uit de
systematiek van de wet en uit het tweede lid van art. 454 Sv, waar de artt. 450
en 451  Sv van overeenkomstige toepassing worden verklaard, kan worden
afgeleid dat degene aan wie een rechtsmiddel is toegekend of zijn gemachtigde,
afstand kunnen doen van een rechtsmiddel.w

Bij het afstand doen van een rechtsmiddel zijn de belangen van
authenticiteit wilsverklaring en autoriteit van betekenis. Het belang van de
authenticiteit wordt zichtbaar door het vereiste dat slechts degene aan wie
een rechtsmiddel is toegekend, kan beslissen afstand te doen van dit rechts-
middel:'

In de tweede plaats moet kenbaar worden gemaakt dat de verdachte of
het openbaar ministerie het toegekende rechtsmiddel niet wit benutten. Dit
belang is aangeduid met de term wilsverklaring. In de visie van de wetgever
behoorde deze verklaring mondeling te worden afgelegd. Gelet op de ontwik-
keling in de rechtspraak met betrekking tot het schriftelijk aanwenden van
een rechtsmiddel door de verdachte, zal bij het afstand doen van een rechts-
middel door de verdachte een schriftelijke verklaring vermoedelijk ook worden
geaccepteerd.92 De verdachte heeft tevens de mogelijkheid een advocaat of
een derde te machtigen tot het verrichten van deze handeling:3 Voor de
gedetineerde verdachte is art. 45 la Sv van overeenkomstige toepassing
verklaard.94 Afstand van hoger beroep door een getuige die de bedreigde
getuige status wenst te verkrijgen is mogelijk op de wijze voorgeschreven in
art. 451b Sv.95

Het laatste belang, de autoriteit, kan worden onderscheiden in het vereiste
dat de verklaring afstand te doen van het openstaande rechtsmiddel, moet

90       Er kan slechts rechtsgeldig afstand worden gedaan van een rechtsmiddel op het moment
dat een rechtsmiddel openstaat. Zie HR 6 december 1988, NJ  1989,620. Zie eerder Van
Veen in zijn annotatie bij HR 12 oktober 1982, NJ 1983, 763.

91 Het wetsvoorstel 25 392 brengt hier voor het openbaar ministerie wat betreft het intrekken
van een rechtsmiddel een wijziging aan Op grond van een aan art. 453 Sv toe te voegen
tweede lid. wordt de A-G bevoegd een door een officier van justitie ingesteld hoger beroep
in te trekken.

92       Zie voor het schriftelijk aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte de §§ 2.3.3:
2.2.5.3 en 3.5. Krabbe lijkt het schriftelijk afstand doen van een rechtsmiddel niet mogelijk
te achten. Zie H.G.M. Krabbe, Verzet en hoger beroep in stra#aken, H.D. Tjeenk Willink,
Alphen aan den Run 1983, p. 81, noot 183.

93       Zie art. 454, tweede lid j ' art. 450. eerste lid Sv.
94          Art. 454, derde lid j ° art. 45 la Sv. Mogelijk gemaakt bij  wet van 27 november  1991,  Stb.

663.

95          Art. 454, vierde lid Sv j °  art. 45 1 b Sv.
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worden afgelegd 'op de griffie van het gerecht door of bij hetwelk de beslissing
is gegeven of de handeling is verricht'.96 Het hoofd van het gesticht moet als
autoriteit worden aangemerkt indien een gedetineerde verdachte afstand wenst
te doen. Hetzelfde geldt voor de officier van justitie indien een getuige die
de bedreigde getuige status wenst te verkrijgen, afstand doet van het recht
op hoger beroep.

Hoewel art. 454 Sv dwingend lijkt voor te schrijven dat de afstand dient
plaats te vinden op de griffie van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft
genomen of handeling heeft verricht, bestond voor de inwerkingtreding van
het huidige wetboek al de mogelijkheid ter terechtzitting afstand te doen van
het toegekende rechtsmiddel. De toenmalige minister van justitie had een kleine
commissie ingesteld met de opdracht de vereenvoudigde behandeling van lichte
strafzaken voor te bereiden. De behoefte aan een vereenvoudigde behandeling
sproot voort uit een 'algemeenen drang naar snel recht'.97 De bedoeling was
dat de vereenvoudigde behandeling zo snel mogelijk van kracht zou zijn.

Bij de wet van 5 juli 1921 werd de vereenvoudigde rechtspleging in lichte
strafzaken ingevoerd.98 Op grond van deze wet bestond zowel voor het
openbaar ministerie als voor de 'beklaagde' de mogelijkheid op de terechtzit-
ting afstand te doen van de bevoegdheid een rechtsmiddel aan te wenden.99
De rechter diende de beklaagde op dit 'recht' te wijzen. Werd op de terecht-
zitting afstand gedaan, dan werd hiervan een aantekening gemaakt in het
proces-verbaal van de terechtzitting. De mogelijkheid afstand te doen op de
terechtzitting werd in de parlementaire stukken kort toegelicht. Het artikel
behelsde 'een nieuwe bepaling betreffende den afstand van rechtsmiddelen,
welke bij enkele lezing duidelijk zal zijn en onverwijlde tenuitvoerlegging
van het vonnis, niet zelden door den beklaagde zelf gewenscht, mogelijk
maakt'.100

Tegenwoordig kan nog steeds op de terechtzitting afstand worden gedaan
van een rechtsmiddel. De mogelijkheden hiertoe zijn alleen maar uitgebreid.
Sinds de invoering van het huidige Wetboek van Strafvordering kan op de
terechtzitting van de kantonrechter, politierechter en kinderrechter afstand

96         Zie art. 454, eerste lid Sv. In het wetsvoorstel BHTK 1996-1997,25 392 wordt de griffie
van het gerechtshof aangewezen indien de A-G een door een officier van justitie ingesteld
hoger beroep wenst in te trekken.

97 BHTK 1919-1920, 309, nr. 3, p. 5.
98          Wet van 5 juli  1921, S.  833.
99       Zie art. 253, tiende lid Sv (1886) voor kantongerechtszaken en art. 227p Sv (1886) voor

politierechterzaken.
100 BHTK 1919-1920,309, nr. 3, p. 9 en 10.
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worden gedaan van de bevoegdheid een rechtsmiddel aan te wenden.M Sinds
1992 kan ook op de terechtzitting van de enkelvoudige kamers van de
rechtbank en het hof, oordelend in hoger beroep afstand worden gedaan van
het openstaande rechtsmiddel. 102

De belangen van authenticiteit, wilsverklaring en autoriteit zijn eveneens
te onderscheiden bij het doen van afstand op de terechtzitting. De authenticiteit
blijkt expliciet uit de regeling van de artt. 381 en 397a Sv waarin is bepaald
dat zowel de officier van justitie als de verdachte ter terechtzitting afstand
kunnen doen. Deze bevoegdheid is uitsluitend aan deze twee partijen verleend.
Een advocaat die voor de verdachte optreedt als vertegenwoordiger in de zin
van art. 270 Sv of art. 398, onder 2° Sv is hiertoe niet gerechtigd:03 De vraag
of een advocaat die de verdachte op de terechtzitting bijstaat voor de verdachte
afstand kan doen lijkt door de Hoge Raad aan het einde van de jaren '70
ontkennend te zijn beantwoord.'w Uit het p.-v. van de terechtzitting in eerste

aanIeg bleek dat zowel de officier van justitie als de verdachte afstand hadden
gedaan. De volgende dag wendde de verdachte echter een rechtsmiddel aan.
In hoger beroep bleek uit informatie die door de procureur-generaal was
ingewonnen, dat de raadsman van de verdachte na aftoop vande terechtzitting
was teruggekomen en had verklaard dat de verdachte afstand wilde doen. De
griffier had daarop in het p.-v. van de terechtzitting in eerste aanleg vermeld
dat de verdachte ter terechtzitting afstand deed van zijn bevoegdheid een
rechtsmiddel aan te wenden. De vraag die hier centraal staat is of onher-
roepelijk afstand is gedaan van een rechtsmiddel in de zin van art. 453 Sv.
Deze vraag zal in de volgende paragraaf uitgebreid aan de orde komen. Hoewel
hierna op deze kwestie zal worden ingegaan, is de overweging van de Hoge
Raad interessant voor de vraag ofde advocaat die de verdachte ter terechtzitting
bijstaat kan verklaren afstand te doen van de bevoegdheid een rechtsmiddel
aan te wenden. De Hoge Raad overwoog namelijk: 'dat uit de inhoud van de
vorengerelateerde, ter terechtzitting in hoger beroep door de Proc.-Gen. bij

101        Voor de kantonrechter  was deze mogetijkheid gegrond  op   art. 398, onder   1 2°   Sv,
tegenwoordig art. 397a, eerste lid Sv; voor de politierechter gold art. 381, wat nog steeds

geldt en voor de kinderrechter werd art. 381  Sv van overeenkomstige toepassing verklaard
in art. 501, eerste lid Sv. Tegenwoordig volgt deze bevoegdheid uit art. 499, tweede lid j °
art. 381 Sv.

102       Voor de enkelvoudige kamer van de rechtbank in hoger beroep volgt dit uit art. 426d, vierde
lid Sv en voor de enkelvoudige kamer van het hof in hoger beroep volgt dit uit art. 424a
j °  art. 426d, vierde lid Sv. Door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is deze
mogelijkheid bepleit, in verband met de ingangsdatum van de bijkomende straf van
ontzegging van de rijbevoegdheid. Zie BHTK 1988 -1989,21 241, nr. 3, p. 30. Art. 426d,
vierde lid Sv is ingevoerd bij  de wet van 27 november  1991, Stb. 663.

103 S.A.M. Stolwijk, Metai, Wetboek van Strahordering, Gouda Quint Arnhem, suppl. 61 (sept.

1987), aant. 7 op art. 270 Sv.
104 HR 23 november 1976, NJ 1977, 535 m.n. ALM.
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het Hof en door req. gedane uitlatingen, in onderlinge samenhang beschouwd,
de mogelijkheid voortvloeit dat de afstand van de aan req. toekomende
bevoegdheid om tegen het vonnis (...) hoger beroep in te stellen, niet
rechtsgeldig is gedaan, immers niet door req. zelf maar door zijn raadsman,
zulks hoewel nergens is bepaaid dat het door art. 381, eerste lid, Sv. aan de
verdachte toegekende recht ook door de raadsman kan worden uitgeoefend
(curs. HE); dat een dergelijke bevoegdheid van de raadsman met name niet
kan worden ontleend aan art. 331, eerste lid, van genoemd wetboek, nu die
bepaling slechts handelt over de bij de zesde titel van het tweede boek van
dit wetboek toegekende bevoegdheden:'05 Met annotator Melai ben ik van
mening dat een advocaat op de terechtzitting niet namens de verdachte afstand
kan doen van een rechtsmiddel. Bij deze bijzondere wijze van afstand doen
is mijns inziens geen plaats voor beslissingsbevoegdheid van een gemachtigde.
Uitsluitend de verdachte en de officier van justitie moeten hiertoe kunnen
besluiten. Het wetsontwerp herziening onderzoek ter terechtzitting lijkt hierin
verandering te brengen. 106 Daarin wordt onder andere aan de raadsman die
verklaart uitdrukkelijk te zijn gemachtigd de verdediging voor de niet
verschenen verdachte te voeren, de bevoegdheid toegekend ter terechtzitting
afstand  te  doen  van  het aan de verdachte toekomende rechtsmiddel.107  Dit
voorstel is een inbreuk op het belang van de authenticiteit, nu niet de verdachte
beslist, maar een ander aan wie het rechtsmiddel niet is toegekend. ,= Voorts
lijkt te worden voorbij gegaan aan de gedachte dat iemand slechts over het
benutten van een toegekend rechtsmiddel kan beslissen nadat hij op de hoogte
is geraakt van de uitspraak.

109

Bij het doen van afstand op de terechtzitting zal in de meeste gevallen
geen bedenktijd zijn, of gelegenheid tot overleg."  De officier van justitie en
de verdachte zijn derhalve de enigen die op dat moment kunnen beslissen en

een verklaring over dat besluit kunnen afteggen. Zoueen advocaat gemachtigd
zijn tot het doen van afstand, dan kan hij deze handeling tot nu toe niet op
de terechtzitting verrichten.m Hij dient op de wijze van art. 454 Sv te handelen.

105 HR 23 november 1976, NJ 1977, 535 m.n. ALM.
106 BHTK 1995-1996, 24 692.
107    Zie BHTK 1995-1996.24 692, nr. 3, p. 13. Zie ook J. de Hullu en M.J.A. Plaisier, Een

contradictoir  geding  bij verstek?,DD 26 (1996),p. 614-633.
108     Bovendien is de advocaat die optreedt niet gemachtigd te beslissen omirent het aanwenden,

intrekken of afstand doen van een rechtsmiddel. Een derde kan worden gemachtigd tot het
verrichten van de handeling namens de verdachte.

109   Dit zou wellicht kunnen worden opgelost door een voorwaardelijke volmacht tot het
aanwenden van een rechtsmiddel te verstrekken. Zie § 3.2.

110       Zie HR 27 augustus  1943, NJ  1944,132. De verdachte deed op de terechtzitting afstand,
waarna de advocaat de verklaring direct herriep.

111 Zie anders wetsontwerp BHTK 1995-1996,24 692.
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Verklaart een advocaat in aanwezigheid van de verdachte op de terechtzitting
dat de verdachte afstand doet van zijn recht een rechtsmiddel aan te wenden,
dan dient deze verklaring mijns inziens met grote behoedzaamheid te worden
aanvaard. Naar mijn mening dient de rechter in zo'n geval zich er van te
vergewissen dat niet de advocaat besluit tot het afstand doen van een
rechtsmiddel, maarde verdachte. Een terughoudende opstelling van de rechter
met betrekking tot een afstandsverklaring van de advocaat op de terechtzitting,
is naar mijn mening ook gewenst met het oog op de onherroepelijke gevolgen
van deze verklaring.

112

Besluit de of'ficier van justitie of de verdachte afstand te doen dan dient
dit kenbaar te worden gemaakt door een mondelinge verklaring. Deze
mondelinge verklaring ziet op het belang van de wilsverklating. Op een andere
wijze afstand doen dan door het afleggen van een verklaring op de terechtzitting
is naar mijn mening niet toegestaan. In een arrest van 1980 zou anders dan
door het afleggen van een verklaring afstand zijn gedaan.'13 De aanleiding
voor deze zaak was een niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie
in het ingestelde hoger beroep. De rechtbank die in hoger beroep oordeelde,
baseerde deze uitspraak op een tegenover de R-C afgelegde verklaring van
de officier van justitie die op de zitting in eerste aanleg was opgetreden. De
officier verklaarde dat hij zich niet met zekerheid kon herinneren of hij op
de zitting afstand had gedaan. Achteraf bleek dat hij op de 'zogenaamde gele
lijst' had aangetekend afstand te hebben gedaan. Behalve deze verklaring van
de officier, waren er nog twee verklaringen van getuigen die op de terechtzitting

'met zijn hand een gebaar maakte waaruit zou kunnen worden afgeleid dat
van de kantonrechter aanwezig waren geweest en hadden gezien dat de officier

hij het er bij zou laten ...'. Uit het p.-v. van de terechtzitting in eerste aanleg
bleek echter niets van een afstandsverklaring van de officier. De rechtbank
verklaarde het ingestelde beroep van het openbaar ministerie desalniettemin
niet-ontvankelijk, ervan uitgaande dat de officier op de terechtzitting afstand
had gedaan van zijn bevoegdheid een rechtsmiddel aan te wenden. Kennelijk
kon volgens de rechtbank ook anders dan door het afteggen van een verklaring
afstand worden gedaan. De Hoge Raad casseerde het vonnis van de rechtbank.
Daarbij sloot de Hoge Raad aan bij de tekst van het p.-v. van de terechtzitting
in eerste aanleg. Aan de wijze waarop door de officier afstand zou zijn gedaan,
werd geen woord gewijd. Mijns inziens moet een handgebaar niet kunnen
leiden tot het afstand doen van een rechtsmiddel. Het afleggen van een (korte)
verklaring terwijl men op de terechtzitting aanwezig is, is naar mijn mening
niet te veel gevraagd. Hoewel de Hoge Raad zich hierover niet uitdrukkelijk

112 Zie ook § 5.4.2.3.

113 HR 6 mei 1980, NJ 1980,506.

261



Hoofdstuk 5

uitspreekt kan mijns inziens worden aangenomen dat op de terechtzitting
slechts door middel van een verklaring afstand van een rechtsmiddel kan
worden gedaan.

Er kunnen tot slot slechts gevolgen aan het afstand doen worden
verbonden indien ten overstaan van de rechter en de griffier de afstandsverkla-
ring wordt afgelegd.'14 Aan het autoriteitsbelang dient derhalve te worden
voldaan. De autoriteit is degene die zorg draagt voor het in gang zetten van
de procedure. Nu het afstand doen en intrekken van een rechtsmiddel in begin-
sel onherroepelijk zijn, vervult de autoriteit een belangrijke functie.

Het afstand doen van een rechtsmiddel brengt grote gevolgen met zich
mee, doordat het vonnis of arrest hierdoor in kracht van gewijsde gaat. De
beslissing afstand te doen heeft derhalve in principe onherroepelijke conse-
quenties. Deze gevolgen zullen in de volgende paragraaf aan de orde komen.

5.4.2.2 De onherroepelijkheid en de afstand

In deze paragraaf zal de onherroepelijkheid in relatie tot het afstand doen twee
maal aan de orde komen. In de eerste plaats heeft het afstand doen van een
rechtsmiddel tot gevolg dat de rechterlijke beslissing onherroepelijk wordt.
Op grond van art. 557, eerste lid Sv kan deze onherroepelijke beslissing ten
uitvoer worden gelegd. Dit artikellid luidt: 'voor zover niet anders is bepaald,
mag geen beslissing worden ten uitvoer gelegd, zoolang daartegen nog eenig
gewoon rechtsmiddel openstaat en, zoo dit is aangewend, totdat het is
ingetrokken of daarop is beslist'. Door het afstand doen van een rechtsmiddel
staat geen gewoon rechtsmiddel meer open. Bij de bespreking van het
buitengewone rechtsmiddel herziening is reeds ter sprake gekomen welk gezag
aan een onherroepelijke uitspraak in het strafproces moet worden toegekend.

115

In beginsel moet er op kunnen worden vertrouwd dat een onherroepelijke
uitspraak onaantastbaar is. Het afstand doen van een rechtsmiddel heeft
derhalve grote gevolgen.

De tweede wijze waarop de onherroepelijkheid in relatie tot het afstand
doen kan worden genoemd is de onherroepelijkheid van de afstand. Met name
de afstandsverklaring uitgesproken op de terechtzitting probeert de verdachte
nog wel eens te herroepen. Deze pogingen leveren in de praktijk weinig op.
De Hoge Raad is van oordeel dat 'het afstand doen van de bevoegdheid een
rechtsmiddel aan te wenden, geregeld in het tweede lid van art. 453 Sv.,
inhoudt onherroepelijken afstand van die bevoegdheid, (...) dat ware dit anders,

114       Uit het arrest van de Hoge Raad 23 november  1976,  NJ  1977, 535  m.n.  ALM zou kunnen
worden afgeleid dat het afleggen van een verklaring ten overstaan van de griffier al voldoende
is.

115    Zie § 5.3.2.1.
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het afstand doen van de bevoegdheid een rechtsmiddel aan te wenden zijn
rechtsgevolg zou missen'.' 16 De reden voor het afstand doen van een rechtsmid-
del moet blijkens de memorie van toelichting worden gezocht in het verkrijgen
van een onherroepelijke uitspraak. Uit de memorie van toelichting volgt dat
'het tweede lid (van art. 453 Sv, HE) is opgenomen, omdat het, vooral in het
belang van gedetineerde verdachten, als partijen het er over eens zijn een
rechtsmiddel niet te zullen aanwenden, gewenscht kan zijn, het verloop van
de daartoe gestelde termijnen niet af te wachten. ,117

Het afstand doen van een rechtsmiddel is in beginsel onherroepelijk.
Een uitzondering hiervoor geldt volgens de Hoge Raad indien 'bijzondere
omstandigheden aanleiding geven tot het oordeel dat de gedane afstand niet
kan gelden als afstand in de zin van art. 453, tweede lid, Sv': 18 De Hoge Raad
voegde daaraan toe: 'dat het enkele feit, dat de verdachte die afstand heeft
gedaan van de bevoegdheid om tegen een vonnis hoger beroep in te stellen,
niet had begrepen voor welke feiten hij bij het vonnis was veroordeeld en hoe
het vonnis luidde,  niet als  zulk een bijzondere omstandigheid kan gelden'.
Een bijzondere omstandigheid leek zich te hebben voorgedaan in het in de
vorige paragraaf besproken arrest, waar een advocaat op de terechtzitting
afstand deed van het openstaande rechtsmiddel. 119
Van een bijzondere omstandigheid was duidelijk sprake in een geval waarover
de Hoge Raad in 1982 oordeelde.120 Het hofhad overwogen dat het'op grond
van de indruk die het Hof ter terechtzitting in hoger beroep van verdachte heeft
gekregen aannemelijk acht (...) dat (...) hij de strekking en de gevolgen van
zijn verklaring ter terechtzitting in eerste aanleg dat hij afstand deed van de
bevoegdheid om het rechtsmiddel van hoger beroep aan te wenden (...) niet
heeft begrepen'. A-G Remmelink verstond deze overweging van het hof als
een 'op kiese wijze doen blijken, dat het (hof, HE) gerequireerde beschouwt
als een persoon, van wie aannemelijk is, dat zijn geestelijke capaciteiten tekort
schoten om de zin van het onderhavige handelen te begrijpen'. De Hoge Raad

116     HR 10 januari 1950, NJ 1950,297. Zie bijvoorbeeld ook HR 13 juni 1967, NJ 1968, 88
en HR 13 januari  1976, NJ  1976,340.

117 BHTK 1913-1914,286, nr. 3, p. 156. Het afstand doen van een rechtsmiddel zal slechts
ineenaantalgevallentijdwinstkunnenopleveren. Opgrond van art 558aSv moeteentermijn
van acht dagen in acht worden genomen, alvorens tot tenuitvoerlegging kan worden
overgegaan, tenzij er sprake is van een uitzondering genoemd in de artt. 558a en 559 Sv.

118    HR 24 juni 1975, NJ 1975, 439 m.n. ThWvV. Hetzelfde criterium geldt ook voor de
intrekking. Zie HR 12 april  1988, NJ  1989,932.

119   HR 23 november 1976, NJ 1977, 535 m.n. ALM. De Hoge Raad overwoog dat de
mogelijkheid bestond dat 'de afstand van de aan req. toekomende bevoegdheid om tegen
het vonnis van de PR van 26 januari 1976 hoger beroep in te stellen, niet rechtsgeldig is
gedaan'. Het Hof had moeten laten blijken onderzoek te hebben gedaan naar de rechtsgel-
digheid van de gedane afstand.

120    HR 20 september 1982, NJ 1983,220.
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oordeelde dat het hof terecht een bijzondere omstandigheid had aangenomen.
Kennelijk kan slechts een dergelijke evident geval aanleiding geven tot het
oordeel dat niet rechtsgeldig afstand is gedaan.

12/

5.4.2.3 Behoeft het afstand doen van een rechtsmiddel ter terechtzitting

herziening?

Het doen van afstand, met name op de terechtzitting, blijkt in de praktijk voor
de verdachte onaangenaam te kunnen uitpakken. De verdachte heeft op de
terechtzitting nauwelijks tijd zich te beraden en indien hij afstand doet, kan
hij niet meer op zijn keuze terugkomen. Buijs vroeg zich dan ook af: 'Is soms
de prijs voor enige bespoediging van de rechtsgang niet te hoog?'.122 Ook De
Hullu voelt er veel voor het afstand doen op de terechtzitting af te schaffen
of in ieder geval aan te passen.123 Buijs en De Hullu voeren voor hun visie
diverse argumenten aan. Buijs meent dat het in veel gevallen beter zal zijn
'dat de verdachte er nog eens rustig over nadenkt dan dat hij achteraf spijt
krijgt  van een impulsieve verklaring'.124 De Hullu voegt daaraan  toe  'dat
verdachten soms moeite zullen hebben de terechtzitting rustig en met enige
afstand te ondergaan en te begrijpen'.125 Hij vervolgt: 'psychologisch gezien
is het ook ongelukkig, dat men direct aan de betrokken autoriteit zelf kenbaar
moet  maken  of  men zijn beslissing accepteert  of  niet'. Bal wijst  in  zijn
onderzoek 'naar de verbale interaktie tussen rechter en verdachte tijdens de
strafzitting van de politierechter' nog op een tweetal punten.126 Hij meent dat
de rechter er in sommige gevallen belang bij kan hebben dat de verdachte
afstand doet van zijn recht een rechtsmiddel aan te wenden. In de eerste plaats
voert hij een rechtseconomisch argument aan. Het instellen van beroep zou
voor het onder grote werkdruk staande openbaar ministerie en rechterlijke
macht een extra zware last betekenen. Het tweede argument is meer psycho-

121 Zie bijvoorbeeld HR 26 februari  1985, NJ  1985,  550, waar de verdachte meende afstand

te hebben gedaan van de verbeurdverklaarde auto in plaats van het openstaande rechtsmiddel.
Dit verweer kon de onherroepelijke afstandsverklaring niet aantasten. In HR 15 november
1994, NJ  1995,  144 laat de Hoge Raad een mogelijk herroepelijke afstandsverklaring in
het midden.

122     D.J. Buijs, Let op: u heefi het recht afstand te doen, Trema III, nr. 9, november  1980. p.
237-238.

123       J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in stra»ken, Gou(la Quint Arnhem  1989, p.  356 en 358
en J. de Hullu, De afstand tot de gemiddeWe verdachte, in: Een rariteitenkabinet, o.r. A.A.
Franken en A.M. van Woensel, Ars Aequi Libri Nijmegen  1993, p. 43-49.

124    D.J.Buijs, Lkt op: u heeft het recht afstand te doen, Trema III, nr.  9, november  1980,  p.
238.

125    J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, diss. Gouda Quint Arnhem 1989, p. 356.
126      P. Bal, Dwangkommunicatie in de rechtszaal, diss. Gouda Quint Arnhem 1988, p.  1 94-195.
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logisch getint. Rechters zouden er weinig voor voelen hun beslissing te laten
toetsen door collega-rechters. Dit laatste argument komt mij minder sterk voor.

In de literatuur wordt nogal wat kritiek geuit op het afstand doen van
een rechtsmiddel ter terechtzitting. De redenen voor het op deze plaats afteggen
van een afstandsverklaring zijn met name ingegeven door het vereenvoudigen
en bespoedigen van de rechtspleging.127 Een ander argument dat wordt
genoemd, is dat de verdachte in sommige gevallen opgelucht zal zijn als de
zaak onherroepelijk is afgedaan. Indien beide partijen op de zitting afstand
doen, behoeft de verdachte niet meer veertien dagen in onzekerheid te leven
over de vraag of het openbaar ministerie al dan niet beroep zal aantekenen.

De vraag rijst of het afstand doen van een rechtsmiddel op de terecht-
zitting een regeling is die gehandhaafd kan blijven of zou moeten worden
afgeschaft. De Hullu is geneigd tot het oordeel deze regeling af te schaffen.128
'Een zekere bedenktijd is inherent aan rechtsmiddelen' aldus De Hullu. 129

Hoewel hij geneigd is tot afschaffing kiest hij voor een middenweg. Hij stelt
voor herroeping van de afstand in te voeren. Binnen de gewone beroepstermijn
zouden de partijen op hun afstandsverklaring terug kunnen komen door alsnog
een rechtsmiddel aan te wenden. Deze mogelijkheid zou tevens gelden voor
de afstand die is gedaan op de griffie.

De gulden middenweg die De Hullu voorstelt zou naar mijn mening een
tweetal nadelen met zich kunnen meebrengen. In de eerste plaats kan de
afstandsverklaring geen gevolgen meer hebben voor de rechtstoestand van
het vonnis. De afstandsverklaring zal een intentieverklaring worden. Het vonnis
zal pas kracht van gewijsde kunnen verkrijgen indien de beroepstermijn is
verlopen. Tot het einde van die termijn kan de afstand immers worden
herroepen. Tijdwinst en directe duidelijkheid omtrent de status van het vonnis

dreigen bij dit voorstel verloren te gaan.
In de tweede plaats zou de voorgestelde regeling meer problemen kunnen

opleveren dan oplossen. Het herroepen van de afstand zou in de visie van De
Hullu moeten worden bewerkstelligd door het alsnog aanwenden van een
rechtsmiddel. Deze regeling zou de nodige moeilijkheden kunnen opleveren,

127      Zie A.J. Blok en L. Ch. Besier, Het Nederlandse stra*roces, deel II, H.D. Tjeenk Willink
en zoon Haarlem, 1925, p. 261.
De tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing wordt door het afstand doen nauwelijks
versneld. Op grond van art. 558a, eerste en derde lid Sv wordt na het in kracht van gewijsde
gaan van een rechterlijke beslissing, eerst nog een termijn van acht dagen in acht genomen
(de zogenaamde terme de *e) alvorens tot daadwerkelijk ten uitvoer leggen kan worden
overgegaan.

128   J de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, diss. Gouda Quint Arnhem 1989, p. 356
en J. de Hullu, De afsland tot de gemiddeWe verdachte, in: Een rariteitenkabinet, o.r. A.A.
Franken en A.M. van Woensel, Ars Aequi Libri Nijmegen 1993, p. 45.

129    J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, diss. Gouda Quint Arnhem 1989, p. 356.
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nu tegenwoordig niet meer mondeling ter griffie behoeft te worden verklaard
dat een gerechtigde een rechtsmiddel aanwendt. Met name termijnover-
schrijdingen ten gevolge van onjuist geadresseerde schriftelijke volmachten
zouden problemen kunnen opleveren. Stuurt de verdachte een schriftelijke
volmacht naar een verkeerde instantie, dan komen de gevolgen van deze
handeling niet onmiddellijk voor rekening van de verdachte, blijkens de huidige
rechtspmak.130 De aangeschreven instantie behoort de volmacht aan de griffie
te zenden of zelf als gevolmachtigde namens de verdachte een rechtsmiddel
aan te wenden. Van een termijnoverschrijding is bij deze rechtspraak geen
sprake, omdat deze problematiek wordt omzeild. Een bij de verkeerde instantie
tijdig ingekomen schriftelijke volmacht, moet worden opgevat als een tijdig
op de griffie ingekomen volmacht.13' Voorhet aanwenden van een rechtsmiddel
kan deze opvatting mijns inziens worden aangenomen. 132 Heeft de verdachte
echter voor het aanwenden van een rechtsmiddel al afstand gedaan van dit
recht, dan ligt het omzeilen van de termijnoverschrijding mijns inziens minder
voor de hand. In dit geval is het vonnis in kracht van gewijsde gegaan door
de afstandsverklaring ter terechtzitting terwijl die afstandsverklaring niet is
herroepen binnen de beroepstermijn. In beginsel moet erop kunnen worden
vertrouwd dat dit vonnis onherroepelijk en niet aantastbaar meer is.133 De brief
van de verdachte die na afloop van de beroepstermijn op de griffie arriveert
kan mijns inziens geen gevolgen meer hebben.

Zelf sta ik ambivalent tegenover het afstand doen van een rechtsmiddel
op de terechtzitting. Vanuit een juridisch gezichtspunt zou ik een afschaffing
van deze regeling bepleiten. De verdachte heeft nauwelijks baat bij dit 'recht'.
Hij zal wellicht nog onder de indruk van het gehele proces in een opwelling
beslissen afstand te doen van zijn recht een rechtsmiddel aan te wenden. Op
deze wijze afstand doen is misschien wel 'te gemakkelijk' voor de verdachte.
Het vergt nauwelijks inspanning om te zeggen 'ik doe afstand' of een
bevestigend antwoord te geven op een vraag die door de rechter wordt
gesteld. 134 Misschien wil de verdachte zich tegenover de rechter graag van
zijn beste kant laten zien en doet hij om die reden direct afstand van zijn

130   Zie § 2.2.5.3.
131 Zie § 2.2.5.3.

132  Zou dit niet worden aangenomen dan zou een regeling omtrent verontschuldigbare
termijnoverschrijding moeten worden aangenomen. Zie bijvoorbeeld art. 6:15. derde lid
Awb.

133 Een uitzondering hierop moet worden gemaakt voor het buitengewone rechtsmiddel
herziening.

134       Zie P. Bal Dwangkommunicatie in de rechtszaal. diss. Gouda Quint Amhem 1988, p.  194-
199.
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recht.135 Met name het feit dat de verdachte tegenover de rechter dient te
verklaren afstand te doen kan onbedoeld voor de verdachte psychologisch
zwaar wegen.

Vanuit een meer menselijk gezichtspunt valt echter ook iets te zeggen
voor het handhaven van de afstand op de terechtzitting. Het is goed denkbaar
dat de verdachte die bijvoorbeeld voor de politierechter of kantonrechter
verschijnt, voor een definitieve beslissing van de zaak komt. De rechter doet
veelal direct uitspraak en de verdachte wil graag, met het oog op zijn eigen
gemoedstoestand van de zaak af zijn. Hij vetwacht op de zitting de uiteindelijke
beslissing te horen. Het doen van afstand door beide partijen kan dit bewerk-
stelligen.

Op de vraag welk gezichtspunt dient te prevaleren kan ik geen antwoord
geven. Een regeling die aan beide gezichtspunten recht zou kunnen doen, zou
een oplossing kunnen zijn. Hierbij denk ik aan de volgende regeling. Het
huidige afstand doen van een rechtsmiddel op de terechtzitting zou moeten
worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats zou een regeling moeten komen
waarbij de rechter de partijen op de terechtzitting erop wijst dat zij afstand
kunnen doen van hun recht een rechtsmiddel aan te wenden. Deze afstand
kan direct na de zitting op de griffie worden gedaan. Veelal bevindt de griffie
zich in het gebouw waar de zitting heeft plaatsgevonden of op korte loopafstand
daarvan. De officier van justitie zou aan het einde van de zittingsdag op de
griffie kunnen informeren in welke zaken de verdachte afstand heeft gedaan.
Naar aanleiding van deze informatie zou de officier kunnen beslissen ook
afstand te doen van het recht een rechtsmiddel aan te wenden. Voor de
verdachte geldt ook dat hij aan het einde van de dag of de volgende dag bij
de griffie kan informeren of de officier afstand heeft gedaan, zodat het vonnis
in kracht van gewijsde is gegaan.

Deze regeling biedt enkele voordelen boven de huidige regeling. In de
eerste plaats behoeft de verdachte niet tegenover de rechter te verklaren dat
hij afstand doet. De verdachte zal waarschijnlijk minder geneigd zijn zich van
zijn goede kant te laten zien. In de tweede plaats krijgt de verdachte zo nog
enige bedenktijd, ook al is deze niet lang. Bovendien zal het afstand doen van
een rechtsmiddel minder snel gaan. De verdachte zal uitdrukkelijk en op een
andere plaats moeten verklaren afstand te doen van zijn rechtsmiddel.136 De

135 Zowel Buijs als De Hullu wijzen op dit aspect. D.J. Buijs, Let op: u he47 het recht afstand
te doen, Trema Il, nr. 9 november  1980, p. 238 en J. de Hullu, De afstand tot de gemiddeWe
verdachte, in: Rariteitenkabinet o.r. A.A. Franken en A.M. van Woensel, Ars Aequi Libri
Nijmegen 1993, p. 45.

136      Uitdrukkelijk of liever gezegd op ondubbelzinnige wijze afstand doen van een toegekend
recht past in de lijn van dejurisprudentie van het EHRM. Zie EHRM 25 februari 1992. Series
Avol. 227, NJ  1994,  117 mn. EJD (Pfeifer en Plankl) en EHRM 23 november 1993, Series
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mogelijkheid van een verdachte die reageert terwijl hij nog onder de indruk
van het gehele proces is, zal zich bij deze regeling vermoedelijk minder snel
voordoen. Bij deze regeling is tevens minder het gevaar aanwezig dat de
verdachte afstand doet van een rechtsmiddel zonder dat hij heeft begrepen
waarvan hij afstand doet. 137

De voorgestelde regeling komt tegemoet aan een aantal nadelen die vanuit
het juridisch gezichtspunt zijn opgeworpen. Het voordeel voor de verdachte
dat hij zekerheid verkrijgt omtrent de afdoening van zijn zaak wordt bij deze
regeling zo goed mogelijk gerealiseerd. Evenals De Hullu kies ook ik voor
een tussenweg. Deze tussenweg sluit aan bij de bestaande wijze van afstand
doen. De afstand op de griffie, direct na de zitting, dient te geschieden op de
wijze van art 454 Sv. Ook bij de door mij voorgestelde regeling zijn problemen
denkbaar en zal de verdachte spijt kunnen krijgen. De kans op een te snelle,
overhaaste beslissing wordt door dit voorstel mijns inziens wel verkleind.

5.4.3 Het intrekken van een rechtsmiddel

5.4.3.1 Inleiding

Het besluit uiteindelijk te berusten in de rechterlijke beslissing kan ook nog
kenbaar worden gemaakt nadat een rechtsmiddel is aangewend. Het rechts-
middel moet dan worden ingetrokken. Voor het intrekken van een rechtsmiddel
gelden nagenoeg dezelfde regels als voor het afstand doen van een rechts-
middel. In art. 453, eerste lid Sv is bepaald dat uiterlijk tot de aanvang van
de behandeling het rechtsmiddel kan worden ingetrokken door degene die
het rechtsmiddel heeft aangewend:38 Het intrekken van een rechtsmiddel
betekent tevens dat afstand wordt gedaan van het recht een rechtsmiddel aan
te wenden. Door het intrekken van een rechtsmiddel wordt een rechterlijke
beslissing onherroepelijk.

A vol 277-A, NJ  1994,393 m.n. Kn (Poitrimol). Het EHRM overweegt met betrekking tot
het doen van afstand van een recht: 'According to the Court's case-law, the waiver of a right
guaranteed by the Convention - insofar as it is permissible - must be established in an
unequivocal manner (...). Moreover, the Court agrees with the Commission that in the case
of procedural rights a waiver. in order to be effective for Convention purposes, requires
minimum guarantees commensurate to its importance'

137 Zie bijvoorbeeld HR 26 februari 1985. NJ 1985. 550.
138     Afstand van een rechtsmiddel kan slechts rechtsgeldig geschieden op een tijdstip waarop

het recht tot aanwenden van dat rechtsmiddel bestaat. HR 6 december 1988, NJ 1989,620.
Zie eerder in deze zin Van Veen  in zijn noot bij  HR 12 oktober  1982, NJ  1983.763.  Het
wetsontwerp BHTK 1996-1997,25 392 brengt hierin verandering. Daar wordt voorgesteld
dat de A-G een door de officier van justitie ingesteld hoger beroep kan intrekken.

268



Bijzondere wijzen van aanwenden van een rechtsmiddet

De wijze waarop een rechtsmiddel moet worden ingetrokken volgt uit
het eerste lid van art. 454 Sv. Een rechtsmiddel wordt ingetrokken door het
atleggen van een verklaring op de griffie van het gerecht dat de bestreden
beslissing heeft gegeven:39 Het intrekken van een rechtsmiddel geschiedt dus

op dezelfde wijze als het wordt aangewend. Het afteggen van de verklaring
kan ook geschieden door een gemachtigde advocaat of een bij bijzondere
schriftelijke volmacht gemachtigde derde:*' In het derde en vierde  lid  van
art. 454 Sv wordt een aparte regeling gegeven voor het intrekken van een
rechtsmiddel  voor de gedetineerde verdachte ex  art.  451 a en de getuige die
de bedreigde status wenst te verkrijgen ex  art.  451 b  Sv. De belangen van

authenticiteit, wilsverklaring en autoriteit zijn op dezelfde wijze van betekenis

als bij het afstand doen van een rechtsmiddel. Trekt het openbaar ministerie

zijn beroep in, dan wordt dit onverwijld aan de verdachte schriftelijk
meegedeeld. 141

Hoewel het intrekken van een rechtsmiddel grote verwantschap vertoont
met het afstand doen, kent de eerste figuur zijn eigen problemen. Een tweetal
is in het kader van dit onderzoek interessant, namelijk tot wanneer een

rechtsmiddel nog kan worden ingetrokken (§ 5.4.3.2) en of de plaats waar
het rechtsmiddel moet worden ingetrokken enige aanpassing behoeft (§
5.4.3.3).

5.4.3.2 Tot wanneer kan een rechtsmiddel worden ingetrokken?

Bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafvordering van  1886 werd
voor het eerst voorzien in een wettelijke regeling omtrent het intrekken van
een rechtsmiddel. Hoewel in de parlementaire stukken wordt gesproken van
afstand doen, zag de voorgestelde regeling op onze huidige figuur van intrek-

king. Het scheppen van een wettelijke mogelijkheid een reeds aangewend
rechtsmiddel in te trekken, voorzag blijkens de memorie van toelichting 'in

139     In het wetsontwerp BHTK 1996-1997,25 392 wordt hierop een uitzondering gemaakt. De
A-G die een door de officier van justitie ingesteld beroep kan intrekken, kan de verklaring
van intrekking op de griffie van het gerechtshof afleggen.

140       Zie art. 454, tweede lid j ° art. 450, eerste lid Sv. Hierbij gaat soms iets mis, zie bijvoorbeeld
HR 12 juni 1979, NJ 1979, 571 waar twee raadsmannen voorde verdachte een rechtsmiddel
hadden aangewend. Vervolgens trok6dn raadsman namens de verdachte het ingestelde beroep
in. Bracht de intrekking van het beroep afstand mee? De rechtbank beoordeelde deze vraag

positief. zodat de verdachte niet-ontvankelijk werd verklaard in het ingestelde hoger beroep.

De Hoge Raad oordeelde dat de rechtbank uit hetgeen de raadsman aanvoerde 'aanleiding
had behoren te vinden een onderzoek in te stellen naar de bevoegdheid van Mr.(...) het hoger

beroep in te trekken'. Iets dergelijks deed zich ook voor bij het openbaar ministerie zie Hof
Amsterdam 31 maart 1994, NJ 1994, 452.

141 Zie art. 454 Sv.

269



Hoofdstuk 5

eene gaping van de bestaande wet'.142 In de praktijk kon toen al een rechts-
middel worden ingetrokken op dezelfde wijze als waarop beroep kon worden
aangetekend. In het wetsontwerp werd tevens voorgesteld de beklaagde nog
de mogelijkheid te geven om op de terechtzitting het rechtsmiddel in te trekken.
De procureur-generaal had deze bevoegdheid niet 'daar het beroep is ingesteld
door den officier van justitie. Acht de procureur-generaal desistement
raadzaam, hij geve daartoe den last aan den officier'. 143

De Commissie van rapporteurs had evenwel moeite met de mogelijkheid
voor de verdachte om op de terechtzitting nog een rechtsmiddel in te trekken.
Deze merkte op: 'De Commissie zou de bepaling, dat de beklaagde nog op
de terechtzitting, als alle getuigen reeds gedagvaard zijn, kan desisteeren,
gaarne zien vervallen. Een dergelijke afstand, op het allerlaatste oogenblik,
zou naar haar oordeel van weinig eerbied voor de rechterlijke macht getuigen
en tot nadeel strekken van den geregelden loop der justitie. Het kwam der
Commissie voldoende voor dat de gelegenheid tot afstand van het beroep tot
aan de dagvaarding opensta'.144 De bevoegdheid  op de terechtzitting  een
rechtsmiddel in te trekken is uiteindelijk met 25 tegen 21 stemmen wegge-
stemd. 145

In het huidige wetboek van Strafvordering (1926) is een langere termijn
verleend voor het intrekken van een rechtsmiddel.146 'Uiterlijk tot de aanvang
der behandeling' kan het rechtsmiddel worden ingetrokken. De termijn
waarbinnen nog een rechtsmiddel kan worden ingetrokken eindigt waar-
schijnlijk direct na het uitroepen van de zaak ter terechtzitting. 147

Hoewel ruim een eeuw geleden de Commissie van rapporteurs het van
weinig eerbied voor de rechterlijke macht vond getuigen, lijkt het tegenwoordig
mogelijk zelfs op de terechtzitting een rechtsmiddel in te trekken.148 Dit oordeel

142 BHTK 1883-1884,114, nr. 3, p. 41.
143 BHTK 1883-1884,114, nr. 3, p. 41. Zie over het intrekken door de A-G van een door de

officier van justitie ingesteld beroep, BHTK 1996-1997,25  392.
144 BHTK 1884-1885,37, nr. 6, p. 62. Op de bezwaren van de Commissie werd door de regering

gereageerd met de woorden: 'Het bezwaar tegen de bevoegdheid om nog op de terechtzitting
afstand te doen van het bet»ep wordt geheel weggenomen door de bepaling, dat alle kosten,
ook die der getuigen, door den appellant moeten worden betaald'. BHTK 1884-1885,37,
nr. 6, p. 62.

145     HTK 1185-1886, p. 294-295.
146    Zie art. 453 Sv. In het huidige wetboek is de mogelijkheid een rechtsmiddel in te trekken

toegekend  aan alle rechtsmiddelen. Het Wetboek van Strafvordering   1886  had  deze
bevoegdheid alleen toegekend bij het rechtsmiddel hoger beroep. Zie BHTK 1913-1914,
286, nr. 3, p. 155.

147       Zie J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in stra#aken, diss. Gouda Quint Arnhem  1989, p.
359.

148     HR 19 oktober 1993, NJ 1994,69 m.n. ThWvV. Zie ook Hof Amsterdam 11 januari 1993,
NJ 1993, 236.
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kan worden afgeleid uit de navolgende zaak. De verdachte, die door de
rechtbank was veroordeeld tot een gevangenisstraf van achtjaar, stelde tegen
dit vonnis hoger beroep in. De verdachte werd vervolgens gedagvaard om
op 26 oktober 1992 in hoger beroep voor het hof te verschijnen. Samen met

zijn raadsman verscheen de verdachte, waarna direct na het uitroepen van
de zaak, op verzoek van de verdachte en zijn raadsman de behandeling van
de zaak werd geschorst tot 20 januari  1993. Op 7 december 1992 geeft de
verdachte aan een griffie-ambtenaar een schriftelijke volmacht tot het intrekken
van het ingestelde rechtsmiddel. Drie dagen later op 10 december wordt een
akte van intrekking opgemaakt, die blijkens het arrest vervolgens weer wordt
doorgehaald, kennelijk omdat   de zaak reeds   op 26 oktober   1992   was

uitgeroepen. Enige tijd later, 14 januari 1993. wordt voor de tweede maal het
rechtsmiddel ingetrokken. Nu had de raadsman namens de verdachte deze

handeling verricht.  Op de terechtzitting  van  het  hof  van 20 januari   1993
verscheen alleen de raadsman. De verdachte wenste niet ter terechtzitting te
verschijnen. Op de terechtzitting vordert de procureur-generaal de verdachte

niet-ontvankelijk te verklaren in het door hem ingestelde hoger beroep.
Het hof verklaart het door de verdachte ingestelde hoger beroep niet-

ontvankelijk en motiveert deze beslissing uitgebreid. 'Hoewel de wet, naar
haar tekst en haar formele structuur genomen, zich daartegen lijkt te verzetten,
brengt een redelijke met de eisen van een goede procesorde verenigbare
wetstoepassing in een geval als het onderhavige met zich, dat in hoger beroep
niet een onderzoek ten gronde wordt verricht en vervolgens arrest wordt
gewezen. De verdachte dient daarentegen zonder onderzoek van de zaak zelf
niet-ontvankelijk te worden verklaard in het door hem ingestelde hoger beroep,
door welke beslissing noch redelijke belangen van de verdachte, noch die van
het Openbaar Ministerie, noch enig ander redelijk belang van strafvordering
worden geschaad. Het voorgaande vindt zijn bevestiging in de omstandigheid
dat de officier van justitie niet (mede) in appel is gekomen tegen de door de
rechtbank uitgesproken veroordeling, welke veroordeling conform de eis van
de officier vanjustitie was. Een zodanig redelijk belang acht het hof met name
ook niet gelegen in de mogelijkheid dat het ambtshalve tot een ander oordeel
zou kunnen komen dan dat van de rechtbank, bij welk oordeel, zoals is
gebleken, ook de verdachte en diens raadsman zich hebben neergelegd. In
zoverre dient dit specifieke geval, waarin door het hof nog geen enkel onder-
zoek ten gronde is gedaan, op een lijn te worden gesteld met dat waarin het
door of namens verdachte ingestelde hoger beroep v66r de eerste uitroep van
de zaak ter terechtzitting van het hof wordt ingetrokken'. 149

149 Zie HR 19 oktober 1993, NJ 1994, 69 m.n. ThWvV.

271



Hoofdstuk 5

De Hoge Raad ziet geen reden het arrest van het hof te vernietigen. 'Het
hof heeft in deze zaak, waarin in hoger beroep nog geen enkel onderzoek ten
gronde is gedaan, geoordeeld dat "dit specifieke geval" - waarin naar 's hofs
vaststelling de verdachte geen belang meer had bij het onderzoek in hoger
beroep en ook overigens geen belang van de strafvordering dit onderzoek
vorderde - op din lijn moet worden gesteld met dat waarin het door of namens
de verdachte ingestelde hoger beroep v66r de aanvang van de behandeling
daarvan wordt ingetrokken. Niet valt in te zien, ook niet in het licht van de
wetsgeschiedenis, waarom het hof, aldus oordelend, art. 453 Sv zou hebben
geschonden dan wel zijn oordeel niet naar de eis der wet met redenen zou
hebben omkleed'.

Deze beslissing van de Hoge Raad doet naar mijn mening recht aan de
regeling van het aanwenden van een rechtsmiddel. De nauwelijks formalis-
tische uitspraak laat enerzijds de regeling omtrent het aanwenden en intrekken
van een rechtsmiddel in stand en komt anderzijds aan de bedoeling van de
verdachte tegemoet. De Hoge Raad staat toe dat een verdachte die op het laatste
moment van een enkel door hem ingestelde beroepsprocedure af wil, hiertoe
de gelegenheid krijgt. Zolang de behandeling van dit beroep niet inhoudelijk
is aangevangen staat niets aan deze opvatting in de weg en is het voor de
verdachte gunstig dat hij deze mogelijkheid krijgt.

Ook na de aanvang van de behandeling kan een rechtsmiddel worden
ingetrokken, indien er sprake is van een specifiek geval. Deze specificiteit
van het geval moet worden gezocht in het feit dat de beroepsrechter nog geen
enkel onderzoek ten gronde heeft verricht. Van een dergelijk specifiek geval
is naar mijn mening geen sprake na een beslissing van de Hoge Raad waarin
een zaak na vernietiging wordt verwezen of wordt teruggewezen:50 Dit zou
niet stroken met de strekking van de regeling. Immers het rechtsmiddel dat
is aangewend met de bedoeling de bestreden rechterlijke beslissing aan te
vechten, heeft effect gesorteerd, de Hoge Raad heeft de beslissing vernietigd.
Zou op dit moment nog een rechtsmiddel kunnen worden ingetrokken dan
is er geen rechterlijke beslissing, aangezien de Hoge Raad de bestreden
beslissing heeft vernietigd. In het geval waarover het hof oordeelde is de
strekking van de regeling in tact gelaten. 151

Van een specifiek geval is mijns inziens wel sprake indien de Hoge Raad
het cassatieberoep converteert, dus verstaat dat de verdachte het juiste
rechtsmiddel heeft willen aanwenden en beslist dat de stukken van de zaak

150      Zie ook J.de Hullu en H.K. Elzinga, Melai, Commentaar wetboek van strafvordering, aant.
op art. 453 Sv.

151       Zo ook conclusie A-G Meijers, vooriaatste alinea, HR 19 oktober  1993, NJ  1994, 69 m.n.
ThWvV.
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naar de griffie van het betreffende gerecht worden gezonden.152 In dit geval
is nog geen onderzoek ten gronde gedaan, zodat mag worden aangenomen
dat de verdachte het beroep nog kan intrekken na de conversie-beslissing en
voordat de rechter waarnaar verwezen is tot behandeling van de zaak is
overgegaan.

153

Naar aanleiding van deze uitspraak van de Hoge Raad rijst de vraag of
de verdachte direct na het uitroepen van de zaak, maar voor de aanvang van
het eigenlijke onderzoek, op de terechtzining. een rechtsmiddel kan intrekken.
In het onderhavige geval was het rechtsmiddel na de schorsing van het
onderzoek, op de griffie op de door de wet voorgeschreven wijze ingetrokken.
Zou de verdachte ook op de terechtzitting een rechtsmiddel kunnen intrekken?
De griffie van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gegeven is niet
altijd een praktische plaats gebleken. In de volgende paragraaf zal nader
worden ingegaan op de plaats waar het rechtsmiddel moet worden ingetrokken
en in hoeverre een aanpassing van deze regeling gewenst zou zijn. Daar zal
tevens de vraag worden gesteld of de verdachte op de terechtzitting een
rechtsmiddel zou kunnen intrekken.

5.4.3.3 Het intrekken van een rechtsmiddel op de griffie

Het intrekken van een rechtsmiddel kan uitsluitend plaatsvinden op de griffie
van het gerecht door of bij hetwelk de beslissing is gegeven of de handeling
is verricht, zo blijkt uit art. 454 Sv.154 In het wetsontwerp dat heeft geleid tot
het  Wetboek van Strafvordering   1886, werd voorgesteld de verdachte  de
mogelijkheid te geven nog op de terechtzitting een rechtsmiddel in te trekken.
Dit voorstel heeft het echter niet gehaald. Tot op de dag van vandaag dient
een rechtsmiddel te worden ingetrokken door het afteggen van een verklaring
op de griffie. Deze verklaring behoeft niet meer uitsluitend mondeling, in
persoon te worden afgelegd. Er mag worden aangenomen dat de verdachte
ook schriftelijk het aangewende rechtsmiddel kan intrekken door een brief
naar de griffie te zenden, die daar als een bijzondere schriftelijke volmacht
tot het intrekken van een rechtsmiddel zal worden aangemerkt. 155

Het feit dat de plaats van intrekking de griffie is, kan tot praktische
problemen leiden. Op de terechtzitting in hoger beroep zal in het algemeen

152 Zie bijvoorbeeld HR 1 maart 1977, NJ 1977,364 m.n. ThWvV.
153 Dit geldt voor alle conversie-beslissingen.
154 Een uitzondering hierop wordt voorgesteld voor het openbaar ministerie in hoger beroep.

BHTK 1996-1997, 25 392.
155    In art. 454, tweede lid Sv wordt art. 450, eerste lid Sv van overeenkomstige toepassing

verklaard. Krabbe lijkt dit niet mogelijk te achten. Zie H.G.M. Krabbe, Verzet en hoger
beroep in strafzaken, H.D. Tjeenk Willink Alphen aan de Rijn  1983, p.  81  noot  183.
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niet tijdig bekend worden dat het rechtsmiddel kort tevoren is ingetrokken
op de griffie van het gerecht waar het rechtsmiddel is aangewend. In de meeste

gevallen zal er sprake zijn van een fysieke afstand tussen deze twee instanties.
Bureaucratisch bestaat deze afstand zeker. Op grond van art. 454, tweede lid
Sv in samenhang met art. 451 Sv dient de griffier van de intrekking een akte
op te maken die vervolgens naar de griffie van het gerecht dat in beroep
oordeelt, moet worden gezonden. Bij deze gang van zaken bestaat het niet
denkbeeldige gevaar dat de rechters die de zaak in beroep beoordelen niet
op de hoogte zijn  van de intrekking van het beroep. Doordat slechts art.  451
Sv van overeenkomstige toepassing is verklaard en niet tevens art. 452 Sv,
behoeft niet de dag en het uur van de intrekking in de akte te worden vermeld.

De bestaande regeling omtrent het intrekken van een rechtsmiddel kan
de nodige praktische problemen opleveren. Deze kwestie komt nog nadruk-
kelijker aan de orde nu blijkens de rechtspraak een rechtsmiddel kan worden
ingetrokken na het uitroepen van de zaak, maar voordat door de rechter
onderzoek ten gronde is gedaan.156 Deze beslissing is in de vorige paragraaf
uitgebreid behandeld. In dat geval werd echter na de schorsing van het
onderzoek, op de griffie het rechtsmiddel ingetrokken. Daar is de vraag
opgeworpen of een rechtsmiddel ook op de terechtzitting zou kunnen worden
ingetrokken.

Van Veen stelt zich in de noot bij dit arrest op een formalistisch
standpunt. 'Het intrekken dient te geschieden op de griffie, waar het middel
is ingesteld Cart. 454 lid 1 Sv), en dat kan dus niet op de zitting van de
appelrechter.' Naar mijn mening is er niets op tegen een rechtsmiddel in te
trekken op de terechtzitting, voordat het onderzoek ten gronde is aangevangen.

Nu de Hoge Raad heeft toegestaan dat na de aanvang van de behandeling van
het beroep het rechtsmiddel rechtsgeldig kan worden ingetrokken ligt het voor
de hand dat ook van deze mogelijkheid op de terechtzitting gebruik kan worden
gemaakt. Door het systeem van intrekken van een rechtsmiddel min of meer
te doorbreken, kan geen bezwaar meer worden gemaakt tegen het intrekken
van een rechtsmiddel op de terechtzitting. Zou het intrekken op de terechtzitting
niet zijn toegestaan, dan blijft de verdachte niets anders over dan direct na
het uitroepen van de zaak, een schorsing te vragen, om gedurende die schorsing
het beroep in te trekken op de betreffende griffie. Deze handelwijze is omslach-
tig, onnodig formalistisch en zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat een
verdachte zonder raadsman slechter af is. Om met het laatste punt te beginnen.
Een verdachte zonder raadsman, die op het laatste moment nog een rechts-
middel zou willen intrekken, zal veelal niet weten hoe hij in zo'n geval moet
handelen. Wordt de verdachte bijgestaan door een raadsman, dan zal dit

156 HR 19 oktober 1993, NJ 1994,69 m.n. ThWvV.
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vermoedelijk weinig problemen opleveren. In het meest gunstige geval zou
de rechter de verdachte die alleen op de zitting is verschenen kunnen helpen,
zodat de zitting wordt geschorst en de verdachte het rechtsmiddel op de juiste
griffie kan intrekken. Deze handelwijze is omslachtig omdat na afloop van
de termijn van schorsing de zaak nogmaals op de rol moet worden gezet, om
de niet-ontvankelijkverklaring van het ingestelde beroep uit te spreken.
Bovendien is dit alles overbodig omdat mijns inziens niets aan een intrekking
op de terechtzitting in de weg behoeft te staan. Het afleggen van een verklaring
op de griffie is ingegeven door het belang van de autoriteit. Aan de verklaring
van de verdachte kunnen gevolgen worden verbonden, indien deze verklaring
wordt afgelegd ten overstaan van een autoriteit, de griffier. Bij het afleggen
van een verklaring tot het intrekken van een rechtsmiddel op de terechtzitting
behoeft het belang van de autoriteit niet in het gedrang te komen. De verdachte
legt deze verklaring af ten overstaan van de rechter. De verklaring zal
vervolgens door de griffier moeten worden aangetekend in het p.-v. van de
terechtzitting. Deze gang van zaken is mijns inziens niet vreemd aan de
rechtsmiddelenregeling, nu op deze wijze door de verdachte en het openbaar
ministerie op de terechtzitting afstand kan worden gedaan.'57 De mogelijkheid
ter terechtzitting, direct na het uitroepen van de zaak, een rechtsmiddel in te
trekken moet naar mijn mening mogelijk zijn. Het belangrijkste argument dat
ruim een eeuw geleden tegen dit voorstel werd aangevoerd, namelijk
onvoldoende eerbied voor de rechterlijke macht, weegt mijns inziens
tegenwoordig niet meer zo zwaar. 158

De mogelijkheid ter terechtzitting een rechtsmiddel in te kunnen trekken
zou bovendien voor een deel tegemoet kunnen komen aan de praktische
problemen die aan het begin van deze paragraaf zijn genoemd. Indien de
verdachte weet dat hij ook nog op de zitting een rechtsmiddel kan intrekken,
zal hij wellicht daar verschijnen en niet het rechtsmiddel intrekken op de griffie
waar het is aangewend. Het van overeenkomstige toepassing verklaren van
art. 452, tweede lid Sv kan wellicht ook bijdragen aan het scheppen van meer

duidelijkheid.

157 De vraag kan rijzen of deze mogelijkheid ook aan het openbaar ministerie moet worden
toegekend. In de eerste plaats is het openbaar ministerie dat op de terechtzitting in hoger
beroep optreedt niet bevoegdheid het aangewende rechtsmiddel in te trekken. Zie hierover
J. de Hullu, Over rechtsmiddelenin straAaken, diss. Gouda Quint Arnhem 1989, p. 380-383
en BHTK 1996-1997, 25 392. In de tweede plaats zou er sprake moet zijn van een specifiek
geval. Zie HR 19 oktober 1993, NJ 1994,69 m.n. ThWvV. Indien sprake is van een dergelijk
specifiek geval mag van het openbaar ministerie worden verwacht dat zij voor aanvang van

de behandeling van de zaak het rechtsmiddel intrekken.
158     Tegenwoordig zou een ander argument bij dit voorstel zwaar kunnen wegen, namelijk het

verlies van voorbereidings- en zittingstijd. Mijns inziens weegtdit verlies op tegen de nadelen
die zouden ontstaan ingeval niet ter terechtzitting afstand zou kunnen worden gedaan.
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Met uitzondering van het moment waarop nog een rechtsmiddel kan
worden ingetrokken en daarmee samenhangend de plaats waar het kan worden
ingetrokken, voldoet de huidige regeling van het intrekken van een rechts-
middel. De regeling is duidelijk en de verdachte behoeft niet te snel te beslissen
zoals dat het geval kan zijn bij het afstand doen van een rechtsmiddel op de
terechtzitting. De huidige rechtspraak waardoor na de aanvang van de
behandeling nog een rechtsmiddel kan worden ingetrokken biedt de verdachte
nog een mogelijkheid om op zijn beslissing terug te komen. Enige duidelijkheid
omtrent de vraag of de verdachte ook ter terechtzitting in hoger beroep een
rechtsmiddel kan intrekken zou mijns inziens gewenst zijn. Een regeling zoals
die is voorgesteld in het wetsontwerp dat leidde tot het Wetboek van
Strafvordering  1886 zou die duidelijkheid kunnen scheppen.

5.4.4 Afstand en intrekking in het bestuursrecht

Hoewel de structuur van de voorgaande hoofdstukken, waarbij steeds een
vergelijking met het bestuursrecht is gemaakt in dit hoofdstuk niet wordt
gevolgd, zou ik op deze plaats enige opmerkingen willen maken over het
afstand doen en intrekken van het bezwaar of beroep in de Awb. In het
strafrecht betekent het intrekken van een reeds aangewend rechtsmiddel, dat
de partij berust in de gewezen beslissing. In het bestuursrecht kan dit niet zo
eenvoudig worden gezegd. Hangende het bezwaar of beroep kan het besluit
waartegen is opgekomen, worden gewijzigd.159 Dit kan voor de betrokkene
een reden zijn om het bezwaar of beroep in te trekken. Op dit punt is het
bestuursrecht niet direct vergelijkbaar met het strafrecht. Toch is het interessant
om kort te kijken of in de Awb afstand kan worden gedaan van het bezwaar
of beroep en of dit kan worden ingetrokken.

In de Awb is de bevoegdheid afstand te doen van het recht bezwaar te
maken of beroep in te stellen niet geregeld. In de praktijk blijkt dat hiervan
wel afstand kan worden gedaan. Partijen doen afstand van dit recht bij
contractuele overeenkomst. In de rechtspraak en de literatuur bestaat geen
overeenstemming over de vraag ofdeze overeenkomst gevolgen moet hebben
voor de bestuursrechtelijke procedure en zo ja, welke. 160

Van het recht van bezwaar en beroep kan in beginsel geen afstand worden
gedaan omdat het een recht van openbare orde is. Van der Veen geeft in zijn

159 Zie bijvoorbeeld art. 6: 18 Awb e.v.
160 Zie bijvoorbeeld M. Kobussen, Afstandsovereenkomst ofpubliekrechtelijke dading, NJB

1987. nr. 5, p. 140-144; S. Pront-Van Bommel, Afstand van beroep op de administratieve
rechter.NTB 1993, nr. 5, p. 182-189; CRvB 17 mei 1984, AB 1985,347 m.n JM, ARRvS
27 februari 1990, AB 1990,597 m.n. PvB Rb Breda 20 april 1993. KG 1993, 203 en Pres.
Rb Alkmaar 13 april 1995, Rawb 1995,67 m.n. G.A. van der Veen.
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aantekening bij een uitspraak van de president van de rechtbank Alkmaar weer,
welke vier posities worden ingenomen met betrekking tot de reikwijdte van
het afstand doen van dit recht.16' In drie van de vier situaties wordt als
uitgangspunt genomen dat afstand doen van het recht van bezwaar en beroep
geen gevolgen kan hebben voor de ontvankelijkheid van het ingestelde bezwaar
of beroep. 162 Slechts bij Mn opvatting wordt aangenomen dat bij overeenkomst
afstand kan worden gedaan. Pront- Van Bommel wijst erop dat bij het afstand
doen bij overeenkomst sprake kan zijn van onvrijwillige afstand.163 De overheid
kan misbruik maken van haar machtspositie of er kan sprake zijn van dwang,
bedrog of dwaling. Hoewel er geen eenduidigheid bestaat over het afstand
doen van het recht van bezwaar of beroep, lijkt deze bevoegdheid in het
bestuursrecht met de nodige terughoudendheid te worden behandeld.

Anders dan het afstand doen, is in de Awb het intrekken van bezwaar
of beroep wel geregeld. In art. 6:21 Awb is bepaald dat het bezwaar of beroep
schriftelijk kan worden ingetrokken en tijdens het horen ook mondeling kan
geschieden. Voor de inwerkingtreding van de Awb was de intrekking
incidenteel geregeld. In art. 55, tweede lid Ambtenarenwet (1929) en art. 78,
tweede lid Beroepswet werd uitdrukkelijk bepaald dat het beroep schriftelijk
kon worden ingetrokken.  In het derde  lid van art. 55 Ambtenarenwet ( 1929)
werd voorts nog bepaaid dat indien na de aanvang van het onderzoek ter
terechtzitting het beroep werd ingetrokken, deze intrekking slechts kon
geschieden met toestemming van het gerecht. Werd de voortzetting van het
geding wenselijk geacht, om redenen, aan het algemeen belang ontleend, dan
vond geen intrekking plaats.

164

Uit de rechtspraak gewezen voor de inwerkingtreding van de Awb volgt
dat het bezwaar of beroep in beginsel schriftelijk moest worden ingetrokken.

165

Bovendien diende de intrekking uitdrukkelijk te geschieden. Een bericht van
het bestuursorgaan aan verzoeker om binnen dertig dagen te reageren omtrent
het handhaven van zijn bezwaren, omdat anders werd aangenomen dat hij
het bezwaarschrift had ingetrokken, werd door de Afdeling rechtspraak niet
geaccepteerd:66 De voorzitter van de Afdeling rechtspraak besliste in 1993

161    G.A. van der Veen, aantekening bij Pres. Rb Alkmaar 13 april 1995, Rawb 1995,67.
162       Zie G.A.  van der Veen in aantekening bij  Pres. Rb Alkmaar 13 april  1995,  Rawb  1995,67
163       S. Pront-Van Bommel, Afstand van beroep op de administratieve rechter,  NTB  1993, nr.

5, p. 186-188.

164       Zie J.B.J.M. ten Berge en A.Q.C. Tak, Nederlands administratiefprocesrecht, deel I, W.E.J.
Tjeenk Willink Zwolle 1983, p. 255.

165 Zie bijvoorbeeld ARRvS 23 januari 1983, tB/S Il, 61 m.n  tB/S en Vz ARRvS 20 november
1979, tB/S II, 54 m.n. tB/S. Vz ARRvS  1  maart  1991, tB/S  1991, 25 m.n. BdW werd beslist
dat intrekking bij een schriftelijke overeenkomst geen gevolgen voor de ontvankelijkheid
van het ingestelde bezwaarschrift kon hebben.

166 ARRvS 13 december 1985, tB/S VI, 31 m.n. tB.
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dat behalve schriftelijk ook mondeling het bezwaarschrift kon worden
ingetrokken.167 Het mondeling intrekken kon uitsluitend op de hoorzitting
plaatsvinden. Intrekking bij een mondelinge overeenkomst met een aantal
getuigen kon dan ook geen gevolgen hebben voor de ontvankelijkheid van
het ingestelde bezwaar.

In de Awb kan zowel schriftelijk als mondeling tijdens het horen, het
bezwaar of beroep worden ingetrokken. Aanvankelijk had de wetgever voor
ogen dat de intrekking slechts schriftelijk kon geschieden. Het stellen van de
schriftelijke vorm voorkomt onzekerheid omtrent de vraag of appellant het
beroep handhaaft, aldus de memorie van toelichting.168 Het vereiste van een
schriftelijke verklaring lijkt te zijn gesteld ten behoeve van de betrouwbaar-
heid.169 Op advies van de Raad van State biedt de Awb de mogelijkheid tijdens
het horen mondeling bezwaar of beroep in te trekken. Deze intrekking behoort
in het verslag van het horen of in de p.-v. van de terechtzitting te worden
vermeld.170 Aan het verslag van horen worden geen formele eisen gesteld.
Afhankelijk van de omstandigheden van het geval zal een uitgebreid of minder
uitgebreid verslag worden opgemaakt.171 Misverstanden overde strekking van
de mondelinge verklaring acht de wetgever minder waarschijnlijk. 172

Het intrekken van het bezwaar of beroep heeft onherroepelijke gevolgen;
het besluit wordt rechtens onaantastbaar.173 Een poging een gedane intrekking
te herroepen heeft in het algemeen weinig kans van slagen. Slechts indien
zodanige bijzondere omstandigheden blijken waardoor het ongedaan maken
van de intrekking kan worden gerechtvaardigd, kan een herroeping leiden tot
een intrekking.174 Zo'n bijzondere omstandigheid is bij mijn weten nog niet
in de gepubliceerde rechtspraak aan de orde geweest.

Wanneer het afstand doen en intrekken van 'rechtsmiddelen' in het
strafrecht en bestuursrecht worden vergeleken kan een aantal opmerkingen
worden gemaakt. In de eerste plaats de veronderstelde ontbrekende bevoegd-
heid in het bestuursrecht afstand te doen van het toegekende recht van bezwaar

167 Vz ARRvS 3 september  1993, tB/S  1993,85  m.n. tB. De voorzitter lijkt hier te anticiperen
op het huidige art. 6:21 Awb.

168       PG Awb  I, p, 312.
169       Naar mijn mening zijn hier de belangen van authenticiteit, wilsverklaring en autoriteit te

onderscheiden. De autoriteit kan worden afgeleid uit het feit dat slechts gevolgen aan de
intrekking kunnen worden verbonden indien de intrekking blijkt. Het autoriteitsbelang wordt
in de regeling echter niet geconcretiseerd.

170 Zie de artt. 7:7 en 7:21 Awb en art. 8:61 Awb.

171 Zie PG Awb I, p. 342.
172 PGAwb I, p. 313.
173     Zie PG Awb I, p. 3 1 2 e n ARRvS 23 januari  1980, tB/S II, 61  m.n. tB/S en Vz ARRvS 9

juni 1992, tB/S 1992,73 m.n. BdW.
174       ARRvS 23 januari  1980, IB/S Il, 61  m.n. tB/S. Zie ook Vz ARRvS 9 juni  1992, tB/S  1992,

73 m.n. BdW.
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of beroep. De omstreden positie van het afstand doen in het bestuursrecht lijkt
haar oorzaak te vinden in het gemis van een wettelijke regeling over deze
kwestie. Vanuit het strafrechtelijke gezichtspunt dat ik inneem, is het
opmerkelijk dat een reeds aangewend bezwaar of beroep wel kan worden
ingetrokken, waardoor het bezwaar of beroep onherroepelijk wordt, terwijl
deze onherroepelijkheid niet kan worden bewerkstelligd door het afstand doen
van dit recht. Theoretisch lijkt mij niets aan het doen van afstand in het
bestuursrecht in de weg te staan. Het zou dan echter wettelijk moeten worden
geregeld.175 De terughoudendheid in het bestuursrecht ten aanzien van het
afstand doen bij contractuele overeenkomst vind ik begrijpelijk. Een partij
houden aan zijn afstandsverklaring bergt het gevaar in zich dat deze afstand
niet vrijwillig heeft plaatsgevonden.

176

De intrekking in het bestuursrecht en strafrecht vertonen mijns inziens
gelijksoortige trekken. De intrekking heeft een onherroepelijk karakter en
indien intrekking heeft plaats gevonden kan zowel in het bestuursrecht als
in het strafrecht slechts op grond van bijzondere omstandigheden deze
intrekking teniet worden gedaan. Verschillen zijn echter ook zichtbaar. In het
strafrecht kan slechts tot de aanvang van de behandeling van de zaak een
rechtsmiddel worden ingetrokken. Het bestuursrecht kent geen termijn
waarbinnen het bezwaar of beroep moet worden ingetrokken.177 Bij elke stand
van het geding kan het beroep worden ingetrokken. Mijns inziens zou een
dergelijke regeling niet voor het strafrecht moeten gelden. Dit zou namelijk
betekenen dat gedurende de behandeling ter terechtzitting de verdachte of
het openbaar ministerie het ingestelde beroep kunnen intrekken. Hoewel dit
aantrekkelijk kan zijn voor de partij die het 'de verkeerde kant uit ziet gaan',
past een dergelijke regeling mijns inziens niet bij de strafrechtelijke rechts-
middelen. Het is mijns inziens dan ook terecht dat in het strafrecht uiterlijk
tot de aanvang van de behandeling een rechtsmiddel kan worden ingetrokken.
Zoals eerder is betoogd zou het intrekken wat mij betreft nog wel op de
terechtzitting in hoger beroep moeten kunnen.

175     Ik ga hier voorbij aan de wenselijkheid van een dergelijke regeling. Men kan zich afvragen
of in het bestuursrecht afstand doen gewenst is, omdat behalve de betrokken partijen ook
derde-belanghebbenden bezwaar of beroep tegen een genomen besluit kunnen instellen.

176 De vraag zou ook kunnen rijzen of een dergelijke afstand voldoet aan de verdragrechtelijke
eisen die worden gesteld aan een 'waiver'.

177       Slechts de ambtenarenwet  1929, art. 55, derde lid kende een dergelijke uitzondering.
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5.5 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

5.5.I Inleiding

Aan het slot van dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de Wet
administratieve handhaving verkeersvoorschriften (WAHV), ook wel de Wet
Mulder genoemd. In deze wet is een aantal voorheen strafrechtelijke
verkeersovertredingen naar het administratieve recht overgebracht.178 Het
bestuursprocesrecht is in beginsel hierop van toepassing. Deze wet is
interessant gelet op de opzet van dit onderzoek en vanuit het oogpunt van het
opwerpen van drempels in de toegang tot de rechter. Allereerst zal globaal
de procedure van de Wet Mulder worden geschetst (§ 5.5.2). Daarna zal de
aandacht met name zijn gericht op de zekerheidstelling, een financiele drempel
in de toegang tot de rechter. Daarbij zal eerst worden ingegaan op de
zekerheidstelling als financiele drempel (§ 5.5.3). Vervolgens zal uitgebreid
aandacht worden besteed aan de drempelwerking van het vereiste van de
zekerheidstelling. Van belang daarbij is de wijze waarop de zekerheidstelling
in de praktijk wordt gehanteerd. In § 5.5.4 zal op twee punten worden ingegaan,
namelijk de hoogte van de zekerheidstelling en de mogelijkheid het verzuim
zekerheid te hebben gesteld, te herstellen. Hierbij zal met name worden
ingegaan op overwegingen van de Hoge Raad. Tot slot zal de Leemtewet
WAHV worden besproken waarineen nieuwe wijze van zekerheidstellen wordt
voorgesteld.

5.5.2 De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

De aanleiding voor het invoeren van de Wet Mulder was het onevenredig grote
beslag dat de afdoening van veel voorkomende lichte verkeersovertredingen
op de politie, het openbaar ministerie en de rechter legde en het gegeven dat
de bestaande regeling 'uit het oogpunt van effectieve rechtshandhaving, de
grens (had) bereikt van wat nog geloofwaardig mag heten':79 Bij de beoogde

vereenvoudiging in de afdoening van veel voorkomende lichte verkeersover-
tredingen stond de wetgever een drietal uitgangspunten voor ogen. Te weten:
'I. De nieuwe regeling dient de werklast van de politie, het openbaar ministerie
en de rechterlijke macht in belangrijke mate terug te dringen. II. De nieuwe
wijze van handhaving dient een deugdelijke rechtsbescherming van de

178     Wet van 3 juli 1989, Stb 1989, 300.
179   BHTK 1987-1988, 20329, nr. 3, p. 2.

280



Bijzondere wijzen van aanwenden van een rechtsmidde!

betrokkene te waarborgen. III. De bestaande ineffectiviteit van de tenuit-
voerlegging van opgelegde boeten dient te worden weggenomen'. 180

De strafrechtelijke wijze van afdoening bracht met zich mee dat degene
die een verkeersovertreding had begaan, door niets te ondernemen de afdoening
van de zaak geruime tijd kon uitstellen. Voor de justitiele instanties stond daar
tegenover dat zij behoorlijke inspanningen moesten verrichten alvorens een
onherroepelijk vonnis tegen de overtreder kon worden verkregen:81 De
wetgever stelde voor het initiatief om te draaien. Aan degene die de overtreding
had begaan werd overgelaten een rechter in te schakelen. Dit voorstel leidde
tot de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, die
in 1989 in het Staatsblad verscheen. In deze wet heeft de afdoening van een
aantal specifieke verkeersovertredingen de volgende vorm gekregen. De
voorheen strafrechtelijk gesanctioneerde gedragingen worden nu bestuurs-
rechtelijk gehandhaafd. Dit betekent dat in beginsel het bestuursprocesrecht
van toepassing is. Na de inwerkingtreding van de Awb werd deze ook van
toepassing. In de Wet Mulder zijn de afgelopen jaren verschillende wijzigingen
aangebracht. Deze zullen, voor zover van belang, in de volgende paragrafen
aan de orde komen. In deze paragraaf zal eerst worden uitgegaan van de
oorspronkelijke tekst zoals die is gepubliceerd in het Staatsblad 1989,300.

De bij algemene maatregel van bestuur aangewezen ambtenaren die zijn
belast met het toezicht op de naleving van - kortweg gezegd de verkeers-
voorschriften - zijn bevoegd een administratieve sanctie op te leggen aan
degene die een verkeersovertreding heeft begaan:82 Het opleggen van de
administratieve sanctie geschiedt bij een schriftelijk gedagtekende beschik-
king. 183 Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na overhandiging of
toezending, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de officier van justitie
in het arrondissement waar de gedraging is verricht:84 Het beroepschrift bevat
de naam, voornamen, geboorteplaats en geboortejaar, het adres, het post- of
bankrekeningnummer en de gronden van beroep. Voorts moet een kopie van
de beschikking waartegen het beroep is gericht worden bijgevoegd.

185

Tegen de beslissing van de officier van justitie staat beroep open op de
kantonrechter. Binnen dertig dagen na de dag van verzending van de beslissing
in beroep, kan de betrokkene schriftelijk beroep instellen bij het kantongerecht

180 BHTK 1987-1988,20 329, nr. 3, p. 8 e.v..
181    Zie MvT, BHTK 1987-1988,20 329, nr. 3, p. 9 e.v.
182     Zie art. 3, eerste en tweede lid WAHV j ° art. 2 WAHV.
183 Zie  art.  4  WAHV.

184   Zie art. 6, eerste lid WAHV. Aan dit beroepschrift zijn enkele extra eisen gesteld in
vergelijking met het latere art. 6:4 Awb.

185 Zie art. 6, tweede lid WAHV
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binnen het rechtsgebied waar de gedraging is verricht.186 Dit beroepschrift
dient aan dezelfde eisen te voldoen als het beroepschrift gericht aan de officier
van justitie. Hierbij moet echter een kopie van de beslissing van de officier
van justitie worden gevoegd en niet een kopie van de bestreden beschikking.
Alvorens de kantonrechter het beroepschrift in behandeling neemt, dient de
betrokkene zekerheid te stellen. De zekerheidstelling bedraagt de opgelegde
sanctie. 187 In de wet is voorgeschreven op welke wijze deze zekerheidstelling
dient plaats te vinden. 'De zekerheidstelling door de betrokkene geschiedt
ter griffie van het kantongerecht door middel van overgifte van contant geld
dan wel een of meer betaalcheques, girobetaalkaarten of Eurocheques tot het
beloop van de administratieve sanctie: 188 Binnen veertien dagen na ontvangst
van het beroepschrift dient de zekerheid te zijn gesteld. Voldoet betrokkene
niet aan dit vereiste dan wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Tot slot kan tegen de beslissing van de kantonrechter cassatieberoep
worden ingesteld.189 Dit moet binnen dertig dagen 'na de dag van toezending
van het afschrift van de aantekening van de uitspraak' worden ingesteld, door
een beroepschrift in cassatie te zenden aan het kantongerecht.10 Opmerkelijk
genoeg vereist de wet dat dit beroepschrift door de indiener of zijn gemachtigde
moet worden getekend.'9' Dit vereiste wordt niet expliciet gesteld  aan  het
beroepschrift dat is gericht aan de officier van justitie of de kantonrechter. 192

In art. 15, eerste lid WAHV is bepaald dat een bij de verkeerde instantie

ingediend beroepschrift moet worden doorgezonden naar de juiste instantie.
Het tweede lid van art. 15 WAHV schrijft voor dat de griffier van het
kantongerecht de stukken onverwijld naar de griffie van de Hoge Raad zendt.

Uit de hierboven beschreven procedure volgt niet slechts dat het initiatief
bij de betrokkene ligt, maar ook dat in de toegang tot de rechter drempels zijn

186 Zie art. 9 WAHV.

187 Zie art. 11 WAHV.

188       Art. 11, eerste lid WAHV. In de wet wordt gesproken van overgifte van 'betaalmiddelen'.
Kennelijk kan niet giraal zekerheid worden gesteld. In de praktijk kan giraal zekerheid worden
gesteld. Zie A.W. Onneweer, E#ecten van besnturljke boetes, diss. Kluwer Deventer 1997.

p. 21. Zie nieuwe leemtewet WAHV, § 5.5.5.
189 Art. 14 WAHV e.v.

190 Art. 14, tweede lid WAHV.

191     In de memorie van toelichting wordt dit vereiste nauwelijks toegelicht. Er wordt verwezen
naar de WARB en wordt gesteld dat dit vereiste een gangbaar procedurevoorschrift is. Zie
BHTK 1987-1988, 20 329, nr. 3, p. 47.

192     Zie art. 14, derde lid WAHV en art. 6. tweede lid WAHV j ' art. 9, derde lid WAHV. In
de Awb wordt het ondertekenen van een bezwaar- of beroepschrift ook gesteld. Zie art. 6:4,
eerste lid Awb. De Awb stelt ook nog het vereiste dat het bezwaar- of beroepschrift een
dagtekening moet bevatten (art. 6:4, eerste lid onder b Awb).
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opgeworpen.'e Een eerste drempel in de toegang tot de rechter is het verplichte
beroep op de officier van justitie. Deze drempel is mijns inziens typisch
administratiefrechtelijk. Een vergelijkbare strafprocesrechtelijke variant kan
vermoedelijk niet worden gevonden. Deze drempel is in het kader van dit
onderzoek derhalve niet interessant. Een tweede drempel die kan worden
genoemd is de zekerheidstelling. Deze financiele drempel heeft tot doel de
beroepen op de rechter te beperken. Degenen die serieus beroep wensen in
te stellen omdat zij het niet eens zijn met de opgelegde beschikking, zullen
zich niet laten weerhouden door het stellen van zekerheid, aldus de wetgever.

194

Aan de zekerheidstelling zal in deze paragraaf ruime aandacht worden besteed.

5.5.3 De zekerheidstelling als financiele drempel

In hoofdstuk vier is ingegaan op het motiveringsvereiste als processueledrempel.'95 Daarbij is getracht te achterhalen wat een (vorm)vereiste tot
drempel maakt. 196 In de eerste plaats bleek daarbij van belang te zijn met welk
doel dit vereiste wordt gesteld. Het stellen van een vormvereiste fungeert echter
niet als drempel omdat het vereiste beoogt een drempel op te werpen. Daarvoor
is ook van belang op welke wijze dit vereiste in de praktijk wordt gehanteerd.
Een formalistische benadering zal bijdragen aan de drempelwerking van het
gestelde vereiste. Een minder formalistische benadering zal wellicht tot gevolg
hebben dat nauwelijks of geen drempel wordt opgeworpen.

In deze paragraaf zal de zekerheidstelling als financiele drempel in de
toegang tot de rechter nader worden bestudeerd. Eerst zal kort worden ingegaan
op het onderscheid tussen zekerheidstelling en griffierechten. Vervolgens zal
aandacht worden besteed aan het door de wetgever beoogde doel van de
zekerheidstelling, het opwerpen van een drempel in de toegang tot de rechter.
Uit de rechtspraak omtrent de Wet Mulder-zaken blijkt onmiskenbaar dat de
rechter de zekerheidstelling als financiele drempel in sommige gevallen te
hoog vindt. In § 5.5.4 zal uitgebreid op deze rechtspraak worden ingegaan.
De aandacht zal daarbij op twee kwesties zijn gericht. In de eerste plaats wordt
de rechtspraak omtrent de hoogte van de zekerheidstelling besproken. De
tweede kwestie die aan de orde zal komen is de vraag in hoeverre het verzuim
zekerheid te stellen in Wet Mulder-zaken kan worden hersteld.
Zekerheidstelling in de WAHV houdt in dat degene die beroep instelt op de
kantonrechter het bedrag van de opgelegde sanctie dient te betalen, alvorens

193 Het vermelden van de gronden kan ook worden aangemerkt als een drempel. Deze is reeds
in hoofdstuk 4 besproken.

194 BHTK 1987-1988,20 329, B (nader rapport), p. 18.
195 § 4.9.

196    Slot § 4.9.2.
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dit beroep kan worden behandeld. De gedachte achter het stellen van zekerheid
is dat slechts serieuze beroepen bij de kantonrechter zullen worden aange-
bracht. Het stellen van zekerheid lijkt op het heffen van griffierechten.'97 Het
verschil tussen het betalen van griffierecht en het stellen van zekerheid is dat
het als zekerheid gestelde bedrag in principe na afloop van de procedure weer
aan de betrokkene toekomt. Krachtens art. 21 WAHV wordt de opgelegde

administratieve sanctie die geheel of gedeeltelijk blijft gehandhaafd, eerst op
de zekerheidstelling verhaald. Slechts bij matiging van de sanctie of bij
vernietiging van de beschikking zonder dat een nieuwe sanctie wordt opgelegd,

krijgtde betrokkene een deel ofhetgehele als zekerheid gestelde bedrag terug.
Het heffen van griffierecht wordt daarentegen gezien als een drempel waarbij
onder meer moet worden bijgedragen in de kosten van het openstellen van
een voorziening.'M In beginsel is de betrokkene dit bedrag kwijt:99  Een
eventueel opgelegde sanctie moet naast de betaalde griffierechten worden
voldaan.

Aan de zekerheidstelling, als drempel in de toegang tot de rechter, is
tijdens de parlementaire behandeling uitgebreid aandacht besteed. Het recht

op toegang tot de rechter dat blijkens de Golder-zaak door art. 6 EVRM wordt

gegarandeerd, wordt door het stellen van zekerheid niet verhinderd, aldus de

memorie van toelichting.200 In de eerste plaats voert de wetgever aan dat het
stellen van zekerheid veelal zal plaats vinden door het overhandigen van
betaalkaarten of cheques.201 Voor de betrokkene leidt dit slechts tot liquiditeits-

verlies, omdat het tot zekerheid gestelde bedrag pas zou worden geYnd als de
sanctie onherroepelijk wordt. Later bleek dit argument niet juist te zijn,
aangezien de overgelegde cheques en girobetaalkaarten moeten worden geYnd
binnen twee weken na uitschrijven of ontvangst daarvan.202 Het tweede

argument is de geringe hoogte van de zekerheidstelling. Deze zal nooit hoger

197    Zie over griffierechten in de Awb § 2.5.6.
198    Zie PG Awb II, p. 427. Zie ook § 2.5.6.1.
199    Zie § 2.5.6.3 over teruggave van betaalde griffierechten.
200 De wetgever gaat ervan uit dat art. 6 EVRM van toepassing is op de WAHV. Zie BHTK

1987-1988,20 329, nr. 3, p. 15 en p. 26 e.v. De Golder-zaak is een uitspraak van EHRM
21 februari 1975, NJ 1975, 462 m.n. EAA.

201 De wijze van zekerheidstellen zou als drempelverhogend kunnen worden aangemerkt. Het
in persoon ter griffie overhandigen van een geldbedrag of cheques vraagt een ruime

inspanning van de betrokkene. In de praktijk wordt dit min of meer opgelost doordat wordt
aangenomen dat door het voldoen van de door het CJIB toegezonden acceptgiro ook als
het stellen van zekerheid kan worden aangemerkt. Zie ook A.W. Onneweer, Elleaten van

besmurl(ike boetes.  diss. Kluwer Deventer  1997, p.  21.
202 Zie memorie van antwoord, BHTK 1987-1988,  20  329,  nr.  6,  p. 6. Hierdoor  gaat  de

zekerheidstelling meer op een griffierecht lijken. Zie ook HR 9 november 1993, NJ  1994,

198 waar de Hoge Raad besliste dat overgegeven cheques en girobetaalkaarten direct na

overgifte mochten worden gand
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zijn dan de opgelegde administratieve sanctie, die maximaal f 500,- kan
bedragen.203 Een dergelijke zekerheidstelling zal geen beletsel zijn in de
toegang tot de rechter zijn, aldus de wetgever.

De vraag of de toegang tot de rechter wordt verhinderd door het stellen
van zekerheid gaat derhalve over de omvang van de te betalen zekerheid. De
Raad van State wijst in zijn advies op de omvang van de zekerheidstelling.
In de eerste plaats wordt erop gewezen dat de zekerheidstelling wellicht niet
hoog zal zijn, maar 'gemeten aan het belang dat in geding  is,  is zij hoog'.204
In de tweede plaats wijst de Raad van State op een mogelijke cumulatie van
zekerheidstellingen, waardoor het te storten bedrag aanzienlijk kan oplopen.
Deze cumulatie kan naar het oordeel van de Raad een zo hoge drempel in de
toegang tot de rechter zijn, dat dit zal leiden tot strijd met art. 6 EVRM. In
het nader rapport op het advies van de Raad van State wordt opgemerkt dat
cumulatie van zekerheidstellingen 'haar oorzaak vindt in het feit dat de
betrokkene verschillende overtredingen heeft begaan. Per afzonderlijke gedra-
ging is en blijft er bij de zekerheidstelling echter sprake van een zeer geringe
financiele drempel. Artikel 6 van het Europees Verdrag heeft betrekking op
de toegang tot de rechter in elk afzonderlijk geval. Dat de betrokkene voor
verschillende zaken de rechter adieert, is een omstandigheid die naar ons
oordeel voor de vraag naar de verenigbaarheid met het recht op toegang tot
de rechter niet relevant is'.205

Uit de parlementaire behandeling kan worden afgeleid dat de wetgever
de zekerheidstelling bij uitstek als drempel heeft ingevoerd. Het voorleggen
van de zaak aan een rechter kan slechts op initiatief van degene aan wie een
beschikking is opgelegd. Deze heeft echter niet eerder toegang tot de rechter
dan nadat hij het bedrag van de sanctie heeft betaald als zekerheidstelling.
Bovendien moet binnen veertien dagen na het indienen van een beroepschrift
zekerheid zijn gesteld. Gelet op de bewoordingen van art. 11 WAHV dient
de rechter bij niet tijdige betaling het beroep niet-ontvankelijk te verklaren.
Deze zienswijze geldt niet slechts voor de zekerheidstelling. Naar aanleiding
van een vraag uit de PvdA-fractie wat er dient te gebeuren indien een beroep-
schrift niet aan de wettelijke vereisten voldoet, antwoordde de regering dat
het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard; 'Tot het opvragen van

,  206 De wetgeverontbrekende stukken ofgegevens zal niet worden overgegaan  .

203       Bij BHTK 1995-1996,23 689, nr. 6, p. 1, wordt voorgesteld de maximale zekerheidstelling
per overtreding te verhogen tot f 750,-.

204 BHTK 1987-1988,20329, B, p. 18.
205 BHTK 1987-1988,20 329 B, p  19.
206    Zie BHTK 1987-1988.20 329, nr. 5, p. 12 en BHTK 1987-1988,20 329, nr. 6. p. 22.
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lijkt onverbiddelijk vast te willen houden aan de gestelde vormvereisten.
Herstel van verzuimen lijkt dan ook niet mogelijk te zijn.

207

5.5.4 De zekerheidstelling in de rechtspraak

5.5.4.1 De hoogte van de zekerheidstelling

In de vorige paragraaf kwam al naar voren dat geen eensgezindheid bestaat
over de hoogte van de zekerheidstelling in relatie tot de toegang tot de rechter.
De vraag of een drempel de toegang tot de rechter verhinderL wordt niet slechts
bepaald door de wetgever, maar tevens getoetst door de rechter. De wijze
waarop in de rechtspraak een beoogde drempel wordt gehanteerd, bepaalt mede
de drempelwerking van het gestelde (vorm)vereiste. In deze paragraaf staat
de rechtspraak omtrent de hoogte van de zekerheidstelling centraal. Hierbij
zal voornamelijk de invloed van de rechtspraak op het opwerpen van een
drempel aan de orde komen.

Eind juni 1994 beoordeelde de Hoge Raad de hoogte van de zeker-
heidstelling in relatie tot de toegang tot de rechter.208 Betrokkene diende f 150,-
aan zekerheid te stellen, maar voldeed hier niet aan omdat hij een bijstandsuit-
kering had en dit bedrag onmogelijk kon betalen. De kantonrechter verklaarde
het ingestelde beroep niet-ontvankelijk. Hij overwoog daartoe: 'Betrokkene
heeft geen feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan zou kunnen
worden geoordeeld, dat, hoewel niet tijdig zekerheid is gesteld, niet-ontvan-
kelijkheid achterwege moet blijven'. In cassatie werd uitdrukkelijk geklaagd
over de door betrokkene te betalen hoge zekerheidstelling. De Hoge Raad
ging uitgebreid op deze klacht in.

Allereerst geeft de Hoge Raad het standpunt van de wetgever weer. Deze
'heeft geen plaats willen inruimen voor matiging van de zekerheidstelling in
geval de betrokkene aanvoert op grond van persoonlijke omstandigheden niet
in staat te zijn tot betaling van het volledige bedrag van de sanctie'. Bovendien
is de wetgever van mening dat het stellen van zekerheid geen afbreuk doet
aan het recht op toegang tot de rechter. Met dit laatste punt is de Hoge Raad
het theoretisch niet eens. Er wordt overwogen: 'Op zichzelf moet niet
uitgesloten worden geacht dat onverkorte toepassing van het vereiste van
zekerheidstelling als voorwaarde voor de ontvankelijkheid in een concreet
geval strijd zou kunnen opleveren met het in art. 6, eerste lid EVRM gegaran-
deerde recht op toegang tot een onafhankelijke rechterlijke instantie, op grond
dat de omvang van de gevraagde zekerheidstelling voor degene die het aangaat,

207 Zie bijvoorbeeld voor herstel van verzuimen art. 6:6 Awb en § 2.5.7.
208     HR 28 juni  1994, NJ 1994,657.
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gelet op zijn financiele omstandigheden, een zodanige belemmering oplevert,
dat toepassing van het stelsel van zekerheidstelling in het concrete geval zou
neerkomen op een ontoelaatbare beperking van evenbedoeld in art. 6, eerste
lid EVRM gegarandeerd recht'.

Na het noemen van de theoretische mogelijkheid dat de zekerheidstelling
een te grote belemmering in de toegang van de rechter kan zijn, gaat de Hoge
Raad in op de zekerheidstelling in de WAHV. De Hoge Raad overweegt
daartoe: 'Ingevolge de WAHV kan een sanctie worden opgelegd ter zake van
lichte verkeersovertredingen, verricht door autobestuurders en andere wegge-
bruikers. De categorie weggebruikers waarop de WAHV zich voornamelijk
richt is de autobezitter van wie mag worden aangenomen dat het voorafbetalen
van een zekerheidstelling, gelet op het in de WAHV voorziene maximum van
f 500 - in het algemeen niet een onoverkomelijke belemmering oplevert om
zich toegang te verschaffen tot de rechter. De krachtens de WAHV op te leggen
sanctie ter zake van een gedraging welke is verricht door andere weggebruikers
dan automobilisten is op zichzelf reeds niet hoog en gaat, op een enkele
uitzondering na, een bedrag van f 100,- niet te boven. Gelet op een en ander
mag ervan worden uitgegaan dat een zekerheidstelling ingevolge de WAHV
in het algemeen niet in de weg zal staan aan toegang tot de rechter'.  In het
concrete geval is er dan ook geen sprake van een belemmering in de toegang
tot de rechter nu zekerheid moet worden gesteld ter waarde  van f  150,-  .

De Hoge Raad sluit dus niet uit dat het stellen van zekerheid in een
concreet geval de toegang tot de rechter kan verhinderen. De vraag rijst
wanneer sprake is van een dergelijke situatie. Eind januari  1995 deed zich
een geval voor waar de te betalen zekerheidstelling als een onaanvaardbare
belemmering in de toegang tot de rechter werd aangemerkt. 209 In deze zaak
was er sprake van cumulatie van zekerheidstellingen. De betrokkene diende
in totaal zestien maal f 50,- als zekerheid te stellen.

In beginsel wordt aangesloten bij het hiervoor genoemde arrest. Op een
aantal punten gaat de Hoge Raad nog expliciet in. In de eerste plaats wordt
de cumulatie van zekerheidstellingen behandeld. Daarbij wordt gewezen op
het standpunt van de Raad van State en de reactie daarop van de zijde van
de regering.210 De Hoge Raad stelt wederom dat het stellen van zekerheid in
een concreet geval, de betrokkene de toegang tot de rechter kan verhinderen
en wijst daarbij op zijn arrest van 28 juni 1994, waar uiteen is gezet dat 'het
bij de huidige stand van zaken ervoor moet worden gehouden dat van een
zodanige belemmering in ieder geval geen sprake is, wanneer een zekerheid-

209     HR 31 januari 1995, VR 1995, 38 en NJ 1995, 598 nin. C. Zie ook HR 14 november 1995,
VR  1 996,  185.

210     Zie § 5.5.3 waar de standpunten van de Raad van State en de regering zijn weergegeven.
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stelling van f 150,- van een betrokkene wordt verlangd'. Een zekerheidstelling
van f  150,- is kennelijk een aanvaardbare drempel, die de toegang tot de rechter
niet onaanvaardbaar belemmerd.

De Hoge Raad gaat bij de beoordeling van de toegang tot de rechter uit
van het totaalbedrag dat aan zekerheid moet worden gesteld. Daaraan doet
niet af dat de zekerheidstelling in elke zaak apart beneden de aanvaardbare
grens van f 150,- blijft. Bovendien is het niet van belang dat een cumulatie
van zekerheidstellingen kan zijn veroorzaakt door toedoen van de betrokkene.
De Hoge Raad overweegt: 'immers, een betrokkene, die het recht heeft de
juistheid van een hem opgelegde sanctie te bestrijden tegenover de in art. 6,
eerste lid EVRM bedoelde rechter, kan door de omvang van het totale van
hem verlangde bedrag in feite in ieder van die zaken van de rechter worden
afgehouden'. In dit geval bestaat de mogelijkheid dat de zekerheidstelling de
toegang tot de rechter verhindert.  De Hoge Raad geeft aan waartoe een juiste
toepassing van de WAHV in relatie tot art. 6 EVRM moet leiden.

'Indien een betrokkene binnen de hem voor het stellen van zekerheid
gegunde termijn met redenen omkleed aanvoert dat van hem in verband met
zijn financieel onvermogen in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij
zekerheid stelt tot het totale van hem verlangde bedrag, zal de kantonrechter,
tenzij deze het daaromtrent aangevoerde reeds aanstonds aannemelijk acht,
de betrokkene in de gelegenheid moeten stellen op een openbare terechtzitting
te worden gehoord omtrent zijn financiele draagkracht'. De kantonrechter
mag het beroep niet aanstonds niet-ontvankelijk verklaren, zoals het slot van
art. 11, eerste lid WAHV voorschrijft. Naar aanleiding van het onderzoek op
de openbare terechtzitting kan de rechter tot de conclusie komen dat de
financiele draagkracht onvoldoende is om het tot zekerheid te stellen bedrag
te voldoen. In dat geval zal de kantonrechter 'het bepaalde in de eerste en
laatste volzin van art. 11, eerste lid, WAHV in zoverre buiten toepassing
moeten laten als in overeenstemming is met de draagkracht van betrokkene'.
Indien dit nodig mocht zijn kan aan de betrokkene een nadere termijn tot
zekerheidstelling worden gegeven.

Aan het onderzoek van de kantonrechter naar de financiele draagkracht
van de betrokkene staat niet in de weg dat de griffier van de betrokkene een
zekerheid verlangt van in totaal f 150,-. Voldoet de betrokkene deze zekerheid-
stelling niet dan kan de kantonrechter het beroep terstond niet-ontvankelijk
verklaren. Deze laatste overweging met betrekking tot het handelen van de
griffier herhaalt de Hoge Raad niet in zijn arrest van 30 januari  1996, waar
de betrokkene stelde de zekerheidstelling van f 200,- niet te kunnen voldoen:11

211 HR 30 januari  1996, VR 1996,200. Betrokkene verkeerde in onoverkomelijke financiele

problemen in verband waarmee een schuldsanering bij GBK was aangevraagd.
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Of hieruit kan worden afgeleid dat de griffier in dit geval geen zekerheidstelling
van f  150,- kon vragen, wordt niet duidelijk. Mijns inziens  kan wel worden
gezegd dat de hoogte van de zekerheidstelling in relatie tot het gegarandeerde
recht op toegang tot de rechter in het concrete geval, nog niet duidelijk is.

Aan het slot van § 4.9.2 is getracht een verklaring te zoeken voor de
drempelwerking van een (vorm)vereiste. Daar is gesteld dat een drempel niet
slechts kan worden opgeworpen door een vereiste te stellen met het doel een
drempel op te werpen, maar daarvoor is ook van belang op welke wijze het
gestelde vormvereiste in de praktijk wordt ingevuld. De rechtspraak omtrent
de zekerheidstelling in de Wet Mulder is naar mijn mening hiervoor illustratief.

De wetgever heeft met het vereiste van de zekerheidstelling een drempel
willen opwerpen in de toegang tot de rechter. Inhoudelijk werd deze drempel
door de wetgever als gering aangemerkt. De zekerheidstelling kan maximaal
f 500,- bedragen. Cumulatie van zekerheidstellingen zou volgens de wetgever
ook geen onaanvaardbare belemmering in de toegang tot de rechter opleveren,
omdat het recht op toegang tot de rechter per afzonderlijke gedraging moest
worden beschouwd. Bovendien vindt er slechts cumulatie plaats indien de
betrokkene meerdere overtredingen begaat. Hoewel de wetgever de ingevoerde
drempel niet te hoog achtte, oordeelt de Hoge Raad in concrete gevallen anders.
Indien financiele omstandigheden van de betrokkene daartoe aanleiding geven
kan de zekerheidstelling de toegang tot de rechter belemmeren. Wanneer naar
de drempelwerking wordt gekeken blijkt dat de Hoge Raad de drempel in
sommige gevallen afvlakt. De Hoge Raad kent de kantonrechter een
matigingsrecht met betrekking tot het als zekerheid te stellen bedrag toe indien
de betrokkene zelf aangeeft het bedrag niet te kunnen betalen. De drempel
wordt echter niet in zijn geheel weggenomen ofonaanvaardbaar hoog genoemd.
In tegendeel, de Hoge Raad stelt in Edn van zijn eerste arresten hierover dat
een zekerheidstelling van f  500,- voor autobezitters en f  100,- voor andere
weggebruikers niet als een onoverkomelijke belemmering behoeft te worden
gezien:12 Onduidelijk is nog of de griffier een zekerheidstelling van f  150,-
mag vragen in die gevallen waarin de betrokkene stelt de zekerheidstelling
niet te kunnen voldoen, vanwege financiele omstandigheden.213 De conclusie
dat de Hoge Raad met betrekking tot de zekerheidstelling als drempel, de
bedoeling van de wetgever in acht neemt, maar in het concrete geval de
werking daarvan tempert, is mijns inziens gerechtvaardigd.214 In welk geval

212      HR 28 juni  1994, NJ  1994,657.
213 Zie HR 30 januari 1996, VR 1996,200.
214 De beoordeling van Rogier en Russen Groen dat het arrest van de HR 31 januari  1995, NJ

1995.598 m.n. C ertoe zal leiden dat er geen sprake meer is van zekerheidstelling, maar
van griffierecht,kan ikniet volgen. Zie L.J.J. Rogieren P.M. Russen Groen, kkerheidstelling
Wet  Mulder exit?,NIB 1995, nr. 16, p. 594-596.
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de hoogte van de zekerheidstelling de toegang tot de rechter zal belemmeren
is vermoedelijk slechts in het concrete geval te beoordelen.

5.5.4.2 Verzuimd zekerheid te stellen

Bij de parlementaire behandeling van de Wet Mulder kwam reeds ter sprake
of eventuele verzuimen bij het instellen van beroep op de kantonrechter
hersteld zouden kunnen worden.215 De regering stelde zich op dit punt
onverbiddelijk op, er zou niet worden overgegaan tot het opvragen van ontbre-
kende stukken of gegevens.216 Met betrekking tot de zekerheidstelling bleek
dit  standpunt  uit  de  wet. De laatste volzin  van het eerste  lid  van  art.   1  1   WAHV
luidde: 'Blijft zekerheidstelling binnen veertien dagen na de dag van ontvangst
van het in artikel 9, eerste lid, bedoelde beroepschrift achterwege, dan wordt
het beroep niet ontvankelijk verklaard'.

In de praktijk bleek de griffier de betrokkene op het verzuim te wijzen
en hem de gelegenheid te geven het verzuim te herstellen.217 Deze ingebreke-
stelling behoort echter aan een aantal eisen te voldoen. In de zaak die
aanleiding gaf tot het arrest van de Hoge Raad van  11  februari  1992, had de
griffier de verdachte erop gewezen dat het beroepschrift niet aan de eisen
voldeed en dat er nog zekerheid moest worden gesteld voor een niet genoemd
bedrag.218 De Hoge Raad oordeelde dat beginselen van behoorlijk bestuur
meebrengen dat 'de betrokkene tijdig mededeling wordt gedaan dat, tot welk
bedrag en binnen welke termijn op straffe van niet-ontvankelijkheid van het
beroep zekerheid dient te worden gesteld voor de betaling van de sanctie'.Voor
deze overweging wijst de Hoge Raad op art. 7, derde lid WAHV waar de
officier van justitie de betrokkene dient te wijzen op de vereisten waaraan
een beroepschrift moet voldoen. De Hoge Raad gaat in op de strekking van
deze bepaling, namelijk dat de betrokkene niet door 'onbekendheid met de
aan dat beroep op de rechter te stellen eisen er niet in zou slagen zijn zaak
door de rechter te doen beoordelen'. De overweging van de Hoge Raad omtrent
de ingebrekestelling moet ook in dit licht worden gezien.

Hoewel het slot van art. 11, eerste lid WAHV uitdrukkelijk voorschrijft
dat bij niet tijdige zekerheidstelling het beroep niet-ontvankelijk wordt
verklaard, schrijft de Hoge Raad voor dat de kantonrechter die wordt gecon-
fronteerd met een beroep waarbij geen zekerheid is gesteld, onderzoekt of
de officier van justitie de betrokkene in gebreke heeft gesteld. Is de betrokkene

215 BHTK 1987-1988,20 329, nr. 5, p. 12.
216 BHTK 1987-1988,20 329, nr. 6, p. 22.
217 Zie bijvoorbeeld HR 11 februari  1992, NJ  1992, 692 m.n. C en HR  11  februari  1992, NJ

1992,693.
218 HR  11  februari  1992, NJ  1992, 693 m.n. C onder 692.

290



Bijzondere wijzen van aanwenden van een rechtsmiddel

niet, of niet op juiste wijze in gebreke gesteld, dan dient de kantonrechter de
betrokkene de gelegenheid te geven binnen een bepaalde termijn zekerheid
te stellen. De Hoge Raad sluit aan bij de gang van zaken zoals die in het
administratieve recht gebruikelijk is. 219

Eind  mei  1992  wees de  Hoge Raad een arrest omtrent  het niet stellen
van zekerheid.220 De Hoge Raad leidde uit de overgelegde stukken af, dat
betrokkene de verstrekte informatie over het stellen van zekerheid als ontvanke-
lijkheidsvereiste niet had begrepen. De informatie stond op de achterzijde
van een formulier van het CJIB. Dat de betrokkene de informatie niet heeft
begrepen is volgens de Hoge Raad niet onbegrijpelijk 'gezien de voor de
betrokkenen geheel nieuwe wijze van afdoening van verkeersovertredingen,
de complexiteit van de regeling, de hoeveelheid op het formulier bijeen-
gebrachte informatie en de bewoordingen waarin die informatie is vervat'.
Bovendien is de Hoge Raad ambtshalve gebleken uit de binnengekomen
beroepschriften dat de zekerheidstelling in de Wet Mulder problemen oplevert
bij de betrokkenen. De Hoge Raad wijst andermaal op de strekking van art.
7, derde lid WAHV. In dit arrest wordt echter toegevoegd dat deze strekking
in overeenstemming is met de doelstelling van de WAHV, namelijk het
waarborgen van een deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene. Nadat
is opgemerkt dat met deze strekking onverenigbaar is dat betrokkene wegens
onvoldoende begrip van de regeling omtrent de zekerheidstelling, zijn zaak
niet aan de rechter zou kunnen voorleggen, gaat de Hoge Raad in op het betalen
van griffierecht in het administratieve recht. Het niet voldoen aan deze
betalingsverplichting, die evenals de zekerheidstelling een ontvankelijkheids-
vereiste is, kan in het algemeen niet eerder leiden tot een niet-ontvankelijkheid

dan nadat de betrokkene 'door ofnamens het rechterlijk college op zijn verzuim
is gewezen en in de gelegenheid is gesteld tot herstel daarvan binnen een
bepaalde termijn'. De Hoge Raad bepaalt ook de termijn. In overeenstemming
met het administratieve procesrecht dient deze termijn te worden gesteld op
dertig dagen na de dag van verzending van de ingebrekestelling aan de
betrokkene. Met deze beslissing heeft de Hoge Raad het slot van art. 11, eerste
lid WAHV aan de kant gezet. In tegenstelling tot de bedoeling van de wetgever
kan het verzuim zekerheid te stellen, worden hersteld. De Hoge Raad zoekt
daarvoor uitdrukkelijk aansluiting bij het administratieve recht. Op zichzelf
is dit niet verwonderlijk. Ofschoon in de Wet Mulder op enkele punten een
uitzondering wordt gemaakt op bepalingen van de Awb, neemt dit niet weg

219      Zie § 2.5.7 over de ingebrekestelling ex art. 6:6 Awb. Tegenwoordig is de Awb hierop van
toepassing.

220 HR 26 mei  1992, NJ 1992,697 mn. C onder 692 en HR 26 mei 1992, VR 1992, 105 m.n.

V.
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dat de Wet Mulder een administratiefrechtelijke regeling is. Voor deze regeling
geldt dan ook de daarbij behorende rechtsbescherming.

Naar aanleiding van de invoering van de Awb zijn enkele honderden wetten
aangepast, waaronder de WAHV.22' Ter zake van de regeling van de
zekerheidstelling zijn ook wijzigingen voorgesteld. In afwijking van het huidige
art 6:6 Awb, dient bij uitblijven van de zekerheidstelling het beroep niet-
ontvankelijk te worden verklaard.222 De door de rechtspraak gecreeerde
mogelijkheid dit verzuim te herstellen sluit de wetgever derhalve expliciet
Uit.223 Deze wijziging was naar de mening van de wetgever onontbeerlijk. De
zekerheidstelling wordt getypeerd als een cruciaal element van de WAHV,
met een remmende werking op het instellen van beroep. Indien het huidige
art. 6:6 Awb van toepassing zou zijn op de WAHV zou dit de regeling ernstig
schaden. Indien geen zekerheid is gesteld dient het beroep onmiddellijk niet-
ontvankelijk te worden verklaard.

De wetgever gaat uitdrukkelijk niet mee op de door de Hoge Raad
ingeslagen weg. Deze regeling is echter nooit van kracht geweest. In de nota
van wijziging Aanpassingswet  Awb  III, werd voorgesteld  art.   11  WAHV
opnieuw te wijzigen.224 De laatste volzin van art. 11, eerste lid WAHV zou
vervangen moeten worden door het volgende: 'De griffier wijst de indiener
van het beroepschrift op de verplichting tot zekerheidstelling en deelt hem
mee dat de zekerheidstelling dient te geschieden binnen twee weken na de
dag van verzending van zijn mededeling. Indien de zekerheidstelling binnen
deze termijn achterwege blijft, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard,
tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim
is geweest'.225 Deze wijziging berust, zo volgt uit de toelichting,  op de  in  de
praktijk bestaande verwarring over de wijze waarop en de termijn waarbinnen
zekerheid moet worden gesteld. Gelet op de rechtspraak van de Hoge Raad,
dient art. 11 WAHV de mogelijkheid te bieden dit verzuim te herstellen. 226

Voor de redactie is aangesloten bij het huidige art. 8:41, tweede lid Awb, waar
een regeling wordt geboden nia betaalde griffierechten alsnog te voldoen. 227

Deze wetswijziging is door de Hoge Raad in het arrest van 21 maart 1995
nader uitgelegd.228 De Hoge Raad wijst daarbij eerst op zijn arrest van 26 mei

221        Aanpassingswet  I,  Wet  van 4 juni   1992,  Stb 1992,422. Nummer van de parlementaire
stukken 22 061.

222 Zie voor art. 6:6 Awb § 2.5.7.

223   BHTK 1990-1991, 22061,nr. 3, p. 47.
224 BHTK 1993-1994,23 258, nr. 5, p. 33. Wet van 23 december 1993, Stb 1993,690.
225 BHTK 1993-1994,23258, nr. 5, p. 33.
226    Zie BHTK 1993-1994,23 258, nr. 5, p. 96.
227     Zie over art. 8:41 Awb § 2.5.6.2.
228 HR 21 maart 1995, HR 1995, 694 m.n. MS en VR 1995, 180.
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1992, de Aanpassingswetten Awb I en III en geeft tot slot aan hoe de
uiteindelijke wetswijziging moet worden geYnterpreteerd. De Hoge Raad
overweegt daartoe: 'Blijkens de (...) toelichting op de huidige tekst van art.
11, eerste lid, WAHV heeft de wetgever zich rekenschap ervan gegeven dat
in de Aanpassingswet Awb I opgenomen wijziging van die bepaling niet in
overeenstemming was met de door de Hoge Raad in zijn voormeld arrest
genoemde beginselen van behoorlijk procesrecht'. Vervolgens geeft de Hoge
Raad aan op welke wijze de huidige regeling zich verhoudt tot de Awb. 'In
aanmerking genomen dat de wetgever heeft gekozen voor een regeling die
in hoofdzaak overeenkomt met de in art. 8:41 Awb voor de voldoening van
griffierecht neergelegde regeling, moet worden aangenomen dat het zijn
bedoeling is geweest art. 6:6 Awb buiten toepassing te laten voor wat betreft
het ingevolge art. 11, eerste lid, WAHV geldende vereiste van zekerheid-
stelling, ook al is dit, anders dan in de Aanpassingswet I, niet uitdrukkelijk
in de wettekst tot uitdrukking gebracht'.

Deze nieuwe regeling omtrent het herstellen van het verzuim zekerheid
te stellen wordt alvast door de Hoge Raad ingevuld. Om te beginnen de
ingebrekestelling van de griffier. Deze moet bevatten het bedrag dat als
zekerheid moet worden gesteld, de termijn waarbinnen dit dient te geschieden
en de wijze waarop dit bedrag kan worden voldaan. In het slot van art. 11,
eerste lid WAHV wordt bepaald dat een niet-ontvankelijkverklaring achterwege
kan blijven indien 'redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener
in   verzuim is geweest'. Deze bepaling laat, aldus  de  Hoge  Raad,   'de
mogelijkheid open dat de kantonrechter onder omstandigheden een met over-
schrijding van de termijn van twee weken ontvangen betaling als zekerheid
aanvaardt, dan wel de betrokkene een nadere termijn stelt teneinde alsnog
het als zekerheid verschuldigde bedrag te voldoen'.

De mogelijkheid het beroep toch ontvankelijk te achten wordt door de
Hoge Raad bij voorbaat ingevuld. Daarbij sluit de Hoge Raad aan bij zijn
rechtspraak van voor de wetswijziging. Hoewel de wetgever kennelijk een
beperkte herstelmogelijkheid in het leven heeft willen roepen, lijkt de Hoge
Raad niet uit te sluiten dat de kantonrechter alsnog een termijn om het verzuim
te herstellen geeft, of een te laat binnengekomen zekerheidstelling accepteert.

De wetgever nam aanvankelijk het standpunt in dat overschrijding van
de termijn van zekerheidstelling niet kon worden gepardonneerd. Een niet-
ontvankelijkverklaring van het ingestelde beroep lag in de rede. Dit standpunt
leek met name te zijn ingegeven door de beoogde drempelwerking van de
zekerheidstelling.229 Met andere woorden de wetgever wilde de beoogde
drempel met formalistische vereisten ondersteunen. De Hoge Raad vulde dit

229 Zie bijvoorbeeld  BHTK  1990- 1991,  22 061. nr.  3. p. 47 (Aanpassingswet Awb I)
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vereiste met betrekking tot de zekerheidstelling minder formalistisch in dan
de wetgever voor ogen leek te staan. Daarbij sloot de Hoge Raad aan bij de
administratiefrechtelijke regels. De betrokkene die verzuimde zekerheid te
stellen, kreeg nog een gelegenheid deze nalatigheid te herstellen. De wijze
waarop de betrokkene in gebreke moet worden gesteld wordt door de Hoge
Raad expliciet voorgeschreven. Het stellen van vereisten aan de ingebreke-
stelling kan tevens worden gezien als een matiging van de opgeworpen
drempel. De aanvankelijk door de rechtspraak verschafte mogelijkheid alsnog
zekerheid te kunnen stellen, heeft ook tot gevolg dat de beoogde drempel-

werking is afgevlakt. De rechtspraak met betrekking tot de beoogde drempel-
werking kan op dit punt naar mijn mening invloedrijk worden genoemd.

5.5.5 Een nieuwe wijze van zekerheid stellen

Art. 11, eerste lid WAHV bepaalt dat zekerheid moet worden gesteld door
overgifte van contant geld, dan wel een of meer betaalcheques, girobetaal-
kaarten of Eurocheques, op de griffie van het kantongerecht. Deze wijze lijkt
niet de meest voor de handliggende. Bovendien vraagt dit ook het nodige van
de betrokkene. In deze tijd zou het giraal voldoen van de zekerheidstelling
mijns inziens ook mogelijk moeten zijn. Wanneer wordt bedacht dat de
overgegeven betaalcheques binnen twee weken moeten worden gernd, zal
de huidige wijze van zekerheidstelling waarschijnlijk de nodige administratieve
rompslomp met zich meebrengen.

230

In de Leemtewet WAHV is voorgesteld de zekerheidstelling grondig
te wijzigen. Aanvankelijk voorzag deze Leemtewet in enkele bijstellingen
ten gunste van een effectieve en efficitinte werking van de Wet Mulder. Dit
wetsvoorstel is enige tijd blijven liggen doordat op het ministerie van justitie
een werkgroep in het leven was geroepen, met de taak verbeteringen en
vereenvoudigingen in de Wet Mulder aan te brengen.23' Naar aanleiding van
de door de werkgroep verrichte werkzaamheden is een aantal veranderingen
voorgesteld, waaronder een wijziging van de zekerheidstelling en een andere

plaats waar het beroep moet worden ingesteld.

230      In HR 9 november  1993, NJ  1994,198 is bepaald dat de cheques die tot zekerheid zijn
gegeven, mogen worden geYnd. Een poging zekerheid te stellen door giraal te storten op
een gironummer, terwijl deze wijze van betaling niet is vermeld, kan niet als zekerheidstelling
worden aangemerkt, HR  1  november 1994, VR 1995,62. Betaling van de sanctie kan  wel
worden aangemerkt als zekerheidstelling, HR 25 februari  1992, NJ  1992,694 m.n. C onder
692 en VR 1992,67.

231 BHTK 1995-1995,23  689,  nr.  5,  p.   1. De werkgroep droeg  de naam Orientatiegroep
Restyling Wet Mulder.
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Om met het laatste punt te beginnen. Tot nu toe moet de betrokkene
beroep op de rechter instellen bij de kantonrechter.232 Het instellen van beroep
bij de beroepsinstantie is in het administratieve recht gebruikelijk.233 In het
strafrecht daarentegen wordt een rechtsmiddel aangewend op de griffie van
het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gegeven. Het voorstel in de
Leemtewet WAHV is dat het beroep op de kantonrechter wordt ingesteld door
het indienen van een beroepschrift bij de officier van justitie die op het
administratief beroep heeft beslist.234 De voorgestelde plaats waar het beroep
moet worden ingesteld vertoont derhalve meer verwantschap met de
strafrechtelijke regeling dan met de administratiefrechtelijke regeling. De reden
voor deze wijziging is de onevenredige belasting van de griffies van de
kantongerechten wat betreft de werkzaamheden die moeten worden verricht
naar aanleiding van een ingesteld beroep.235 Het lijkt praktischer te zijn het
beroep bij de officier van justitie in te stellen. In de praktijk zal dit betekenen
dat het beroep bij het parket moet worden ingesteld.

Niet slechts het beroep moet ergens anders worden ingesteld, maar ook
de zekerheidstelling moet op een andere plaats en wijze worden voldaan. 236

Het voorgestelde art. 11, derde lid WAHV bepaalt dat de zekerheid moet
worden gesteld bij hetCentraal Justitieel Incassobureau te Leeuwarden (CJIB)
in plaats van op de griffie van het kantongerecht. De zekerheid zal op twee
manieren kunnen worden gesteld, namelijk door het voldoen van een
toegezonden accept-giro dan wel door storting op de rekening van het CJIB.
De keuze voor het CJIB heeft als voordeel dat voortaan alle betalingen in het
kader van de Wet Mulder via het CJIB zullen lopen. De wijze van betaling
komt tegemoet aan een efficiente afdoening en zal voor de betrokkene veelal
gemakkelijker zijn. In feite kan slechts giraal worden betaald. Contante betaling
is niet meer mogelijk. Deze wijze van betaling bracht teveel administratieve
werkzaamheden met zich mee.

Tot slot is een wijziging voorgesteld over de wijze waarop het verzuim
van de zekerheidstelling kan worden hersteld. Volgens het voorgestelde art.
11, derde lid WAHV dient de officier van justitie de indiener van het
beroepschrift op de plicht tot zekerheidstelling te wijzen en hem mee te delen
dat de zekerheid moet zijn gesteld binnen twee weken na de dag van verzending

232 Art. 9, eerste lid WAHV.

233 Zie art. 6:4 Awb.

234 BHTK 1995-1996,23 689, nr. 6, p. 2.
235 BHTK 1995-1996,23 689, nr. 6, p. 10.
236 BHTK 1995-1996, 23 689, nr. 6, p. 2 , zie voor toelichting p  11-14. Het voorstel is tevens

het maximumbedrag dat tot zekerheid kan worden gesteld te verhogen tot f 750,-. In het
voorlopig verslag van de vaste commissie voorjustitie is gevraagd naar een matigingsrecht
met betrekking tot de zekerheidstelling. Zie BHEK 1996-1997,23 689, nr. 5, p. 3.
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van bovengenoemde mededeling.237 Nu dient de griffier de indiener nog in
gebreke te stellen. De toelichting op deze wijziging wekt bij mij echter enige

verbazing. Daarin wordt namelijk het volgende gesteld: 'Als het beroep door
de officier is ontvangen terwijl de zekerheid nog niet is gesteld, dan moet de
officier de indiener meedelen dat deze verplicht is om zekerheid te stellen
binnen twee weken na diens mededeling. (...) Is de zekerheid niet binnen deze
twee weken gesteld, dan zal de indiener van het beroepschrift ingevolge aitikel
6:6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de gelegenheid gesteld
moeten worden het verzuim te herstellen binnen een door de officier van
justitie te stellen termijn. Deze termijn bedraagt, in aansluiting op de huidige
jurisprudentie van de Hoge Raad, vier weken. Is de zekerheid dan nog steeds

niet gesteld, dan zal de officier het beroep ter kennis brengen van de
kantonrechter'.238

Naar mijn mening is deze opvatting niet in overeenstemming met de
jurisprudentie van de Hoge Raad. In het arrest van de Hoge Raad van 21 maart
1995, dat in de vorige paragraaf uitgebreid is behandeld, is aangegeven dat
art. 6:6 Awb niet van toepassing is op het herstellen van het verzuim van
zekerheidstelling.239 Het standpunt van de wetgever dat de betrokkene
ingevolge art. 6:6 Awb wederom in de gelegenheid moet worden gesteld het
verzuim te herstellen is mijns inziens onjuist. Dat de Hoge Raad daarvoor een
termijn van vier weken heeft gesteld kan naar mijn mening ook niet uit de
rechtspraak worden afgeleid. Onbekendheid met deze rechtspraak van de Hoge
Raad is moeilijk voorstelbaar, aangezien de nota van wijziging veertien
maanden na het gewezen arrest is ontvangen. In dit verband kan ook nog een
opmerking worden gemaakt over de laatste volzin van art. 11, derde lid
WAHV. Deze is onveranderd gebleven.* In de toelichting op de nota van
wijziging wordt echter de stellige overtuiging uitgesproken dat van deze
uitzondering vrijwel nooit sprake zal kunnen zijn.24' De Hoge Raad heeft in
het eerdergenoemde arrest daarentegen aangegeven wanneer van een dergelijke
uitzondering sprake zou kunnen zijn. Daarbij werd niet de indruk gewekt dat
deze uitzondering zich slechts sporadisch zou kunnen voordoen.

Op welke wijze de standpuntbepaling van de wetgever met betrekking
tot de rechtspraak van de Hoge Raad moet worden gezien is niet duidelijk.
Het van toepassing verklaren van art. 6:6 Awb op de zekerheidstelling in de

237 BHTK 1995-1996,23 689, nr. 6, p. 2.
238 BHTK 1995-1996,23 689, nr. 6, p. 14.
239 HR 21 maart 1995, NJ 1995, 694 m.n. MS en VR 1995, 180.
240 Deze luidt: Indien de zekerheidstelling niet binnen deze termijn is geschied, wordt het beroep

door de kantonrechter niet-ontvankelijk verklaard, tenzij redelijkerwijs niet kan worden
geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

241 BHTK 1995-1996,23 689, nr. 6, p. 14.
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Wet Mulder biedt de betrokkene meer rechtsbescherming dan de rechtspraak
van de Hoge Raad. De aanvankelijk door de wetgever beoogde drempel wordt
door dit standpunt echter nog meer afgezwakt. Het is moeilijk voorstelbaar
dat de wetgever dit heeft gewild. De opmerking dat de kantonrechter vrijwel
nooit een niet-ontvankelijkverklaring achterwege zal kunnen laten indien de
zekerheidstelling niet is voldaan, laat echter het tegenovergestelde beeld zien.
Op dit punt lijkt de Hoge Raad meer bescherming te bieden dan de wetgever
voorstelt.

In deze paragraaf is de aandacht uitgegaan naar de zekerheidstelling als
drempel in de toegang tot de rechter. Uit de besproken parlementaire stukken
kan worden afgeleid dat de zekerheidstelling is ingevoerd met het oog op het
veronderstelde effect op het aantal in te stellen beroepen. De wetgever lijkt
in zijn opzet te zijn geslaagd. In ongeveer 0,2 % van de opgelegde beschik-
kingen (3,2 miljoen) wordt beroep op de kantonrechter ingesteld.242

Bij het opwerpen van drempels in een rechterlijke procedure is de vraag
interessant wanneer van een aanvaardbare drempel in de toegang tot de rechter
kan worden gesproken en in welke gevallen daar geen sprake meer van is.
Bij deze kwestie is als uitgangspunt genomen dat de drempelwerking niet
slechts wordt bepaald door het invoeren van een drempel met een beoogd doel,
maar ook door de wijze waarop de drempel in de praktijk wordt gehanteerd.
De zekerheidstelling als financiele drempel in de toegang tot de rechter is in
deze paragraaf op twee punten onderzocht.

In de eerste plaats de hoogte van de zekerheidstelling in relatie tot de
toegang tot de rechter. Aanvankelijk leek het erop dat de Hoge Raad een
zekerheidstelling tot f 150,- in zijn algemeenheid als een aanvaardbare drempel
in de toegang tot de rechter aanmerkte. Of het arrest van 30 januari 1996 hierin
verandering heeft gebracht is niet duidelijk. De Hoge Raad heeft de hoogte
van de zekerheidstelling in relatie tot de toegang tot de rechter in het concrete
geval beoordelend, al enkele malen als te hoog aangemerkt. In die gevallen
temperde de Hoge Raad de drempelwerking van de zekerheidstelling.

Het tweede punt waarop de drempelwerking van de zekerheidstelling
is onderzocht is de mogelijkheid een eventueel verzuim te herstellen. De
wetgever leek hierin onverbiddelijk, deze gelegenheid werd niet geboden.
Het tegendeel bleek echter de praktijk te zijn. De griffier wees de betrokkene
bij verzuim op zijn plicht zekerheid te stellen. De Hoge Raad scherpte deze
verplichting aan door eisen te stellen aan de ingebrekestelling van de griffier.
Bovendien behoorde de kantonrechter, aldus de Hoge Raad, indien geen
zekerheid was gesteld, te onderzoeken of de griffier de betrokkene in gebreke

242 BHEK 1996-1997,23 689, nr. 5a, p. 6.
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had gesteld. Bleek dit niet het geval te zijn, dan diende de kantonrechter de
betrokkene een termijn te geven teneinde het verzuim te herstellen. De
mogelijkheid alsnog zekerheid te stellen heeft in de Aanpassingswet Awb III
wettelijke vorm gekregen. Op welke wijze de wettelijke mogelijkheid dit
verzuim te herstellen in de praktijk zal uitwerken, is moeilijk te zeggen. De
Leemtewet WAHV zou daarbij nog een rol kunnen spelen.

Met betrekking tot dit laatste punt kan eveneens worden gewezen op
een matigende invloed van de rechtspraak op de werking van de zekerheid-
stelling als drempel. De matigende invloed van de rechtspraak inzake de
zekerheidstelling is illustratief voor de werking van een drempel die door de
wetgever is opgeworpen.

5.6 Slotopmerkingen

In dit hoofdstuk is een aantal bijzondere regelingen met betrekking tot het
aanwenden van een rechtsmiddel besproken. In de eerste plaats is aandacht
besteed aan het aanwenden van gewone rechtsmiddelen door personen in

bijzondere omstandigheden, zoals de gedetineerde verdachte, de getuige die
de bedreigde getuige-status wenst te verkrijgen en de jeugdige verdachte.  De
wijze waarop zij een rechtsmiddel kunnen aanwenden wijkt weliswaar af van
de in de artt. 449 en 450 Sv geformuleerde hoofdregel, maar ook hierbij zijn
de drie belangen van authenticiteit, wilsverklaring en autoriteit te onder-
scheiden. Daar is tevens gesignaleerd dat slechts nieuwe wetgeving op het
terrein van het aanwenden van rechtsmiddelen modern wordt vormgegeven.
Een moderne vormgeving van de bestaande regeling zou naar mijn mening
ook niet misstaan.

Vervolgens zijn de buitengewone rechtsmiddelen aan de orde gekomen.
Bij het buitengewone rechtsmiddel herziening kan een processuele drempel
worden geconstateerd omdat van de indiener wordt gevraagd de omstandighe-
den waarop de aanvraag steunt en de bewijsmiddelen te vermelden. Deze
vereisten zijn gerechtvaardigd gelet op het karakter van de procedure, namelijk
het aantasten van een onherroepelijk vonnis. De drie belangen die een rol
spelen bij het aanwenden van een gewoon rechtsmiddel spelen bij de herziening
nauwelijks een rol.

Het buitengewone rechtsmiddel cassatie in het belang der wet is zeer
informeel geregeld. De weinige eisen die aan het aanwenden van dit rechts-
middel worden gesteld vloeien vermoedelijk voort uit het bijzondere karakter
van de regeling en de hooggekwalificeerde juristen die bij dit rechtsmiddel
betrokken zijn. Hoewel een vergelijking met het aanwenden van gewone
rechtsmiddelen weinig zou opleveren, heeft de behandeling van deze rechts-
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middelen toch zin. Het toont naar mijn mening aan dat rechtsmiddelen ook
op een andere wijze kunnen worden aangewend en dat de vereisten die worden
gesteld aan het aanwenden van een rechtsmiddel mijns inziens voor een
belangrijk deel zijn terug te voeren op het karakter en doel van het rechtsmiddel
in kwestie.

Het derde onderwerp dat in dit hoofdstuk aan de orde is gekomen is het
afstand doen en intrekken van een gewoon rechtsmiddel. Deze handeling kan
worden aangemerkt als een negatieve keuze op de geboden mogelijkheid een
rechterlijk oordeel te bestrijden. Het bevreemdt dan ook niet dat de drie
belangen van authenticiteit, wilsverklaring en autoriteit ook bij deze hande-
lingen kunnen worden onderscheiden. Uitsluitend in deze paragraaf heeft een
vergelijking met het bestuursrecht plaats gevonden.

Het afstand doen van een rechtsmiddel heeft grote gevolgen voor de
gevoerde procedure aangezien het vonnis in kracht van gewijsde gaat. Op het
doen van afstand kan in beginsel niet worden teruggekomen. De vraag is
behandeld of met name het afstand doen van een rechtsmiddel op de
terechtzitting verandering behoeft. Hoewel de huidige regeling nauwelijks
voordeel voor de verdachte oplevert, pleit ik niet voor een gehele afschaffing
van de regeling. Het afstand doen van een rechtsmiddel ter terechtzitting zou
mijns inziens kunnen worden vervangen door een regeling waar de verdachte
op de terechtzitting op dit recht wordt gewezen. Hij kan direct na afloop van
de terechtzitting afstand doen op de griffie, die veelal op loopafstand is van
de plaats waar de terechtzitting heeft plaats gevonden. De officier van justitie
zou aan het einde van de zittingsdag op de griffie kunnen informeren naar
de zaken waarin afstand is gedaan. Hij zou daarop ook kunnen besluiten afstand
te doen.

Het intrekken van een rechtsmiddel kent zijn eigen problemen, zo blijkt
uit § 5.4.3. Recente rechtspraak komt de verdachte enigszins tegemoet. De
Hoge Raad heeft namelijk beslist dat na aanvang van de behandeling, maar
voordat onderzoek ten gronde in de zaak is verricht, het rechtsmiddel nog kan
worden ingetrokken. Uit deze beslissing volgt nog niet dat de verdachte op
de terechtzitting een rechtsmiddel kan intrekken. Mijns inziens zou dit ook
mogelijk moeten zijn.

Tot slot is de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeers-
voorschriften ter sprake gekomen. In die paragraaf stond derhalve het
bestuursrecht centraal. Deze wet is interessant vanuit het oogpunt van het
opwerpen van drempels. Voorheen strafrechtelijk gehandhaafde verkeers-
overtredingen worden nu administratiefrechtelijk afgedaan. In die procedure
waarbij ook toegang tot de rechter mogelijk is gemaakt, zijn drempels
opgeworpen. Met name de zekerheidstelling als financiele drempel kan voor
het strafrecht interessant zijn. Uit de bestudering van de rechtspraak blijkt
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dat de Hoge Raad in concrete gevallen deze financiele drempel heeft getem-
perd. Dit geldt zowel voor de hoogte van de zekerheidstelling als voor de
mogelijkheid verzuimen te herstellen. Met name op dit laatste punt is de
rechtspraak mijns inziens van grote invloed geweest.

Met uitzondering van het afstand doen en intrekken van een rechtsmiddel,
volgt uit de in deze paragraaf behandelde onderwerpen dat tevens op een
andere wijze rechtsmiddelen kunnen worden aangewend. Er van uitgaande
dat de huidige regeling van het aanwenden van een rechtsmiddel haar
oorsprong vindt in de wetgeving van  1838, zijn gedurende de afgelopen  150
jaar de nodige veranderingen tot stand gekomen, die veelal van recente datum
zijn. Hierbij denk ik aan het aanwenden van een rechtsmiddel door de
gedetineerde verdachte, de getuige die de bedreigde getuige status wenst te
verkrijgen en de Wet Mulder. Met name de buitengewone rechtsmiddelen
tonen aan dat het karakter en doel van het rechtsmiddel van groot belang zijn
voor de inrichting van de regeling. De belangen van authenticiteit, wilsver-
klaring en autoriteit spelen bij buitengewone rechtsmiddelen geen of nauwelijks
een rol.

In het laatste hoofdstuk zal worden getracht eisen te formuleren die aan
het aanwenden van een rechtsmiddel kunnen worden gesteld in de huidige
tijd. Daarbij zal enerzijds worden gezocht naar een hedendaagse wijze van
aanwenden, waarbij gebruik kan worden gemaakt van moderne communicatie-
middelen. Anderzijds zal aandacht worden geschonken aan de mogelijkheid
drempels op te werpen in de procedure zodat slechts serieuze beroepen aan
de rechter zullen worden voorgelegd.
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Slotbeschouwing

6.1 Inleiding

De vragen die in dit hoofdstuk centraal zullen staan zijn al in de voorafgaande
hoofdstukken aangesneden, namelijk: behoeft de huidige regeling van het
aanwenden van gewone rechtsmiddelen in strafzaken aanpassing en zo ja,
welke verbeteringen zouden kunnen worden aangebracht. In de voorgaande
hoofdstukken is beschreven op welke wijze in het strafrecht een rechtsmiddel
moet worden ingesteld en welke veranderingen in de loop van de tijd door
de rechtspraak en de wetgever zijn aangebracht. Deze aanpassingen zien
grotendeels op het bij de tijd brengen van de bestaande regeling. Ill § 6.2 zal
hierop nader worden ingegaan. In die paragraaf zal tevens worden bekeken
welke aanpassingen in de strafrechtelijke regeling van het aanwenden van
een rechtsmiddel in de toekomst wenselijk zijn.

Behalve een modernisering van de bestaande regeling lijkt deze tijd te
vragen om beperkingen op de toegang tot de rechter. De rechterlijke macht
is overbelast. Dit lijkt onder andere te worden veroorzaakt door een toenemend

gebruik van rechtsmiddelen, soms voor een ander doel dan de wetgever voor
ogen stond. Een rechtsmiddel is bedoeld om de zaak nogmaals aan de rechter
voor te leggen. Het is een herkansing waarin kwesties wellicht scherper

geformuleerd, nogmaals aan de orde kunnen komen. Wordt evenwel van een
rechtsmiddel gebruik gemaakt bijvoorbeeld met het primaire doel om uitstel
van executie te verkrijgen, dan wordt dit middel voor een ander doel gebruikt
dan het is toegekend.

Tegenwoordig is de vraag actueel of drempels in de toegang tot de rechter
kunnen worden opgeworpen om toenemend gebruik en wellicht misbruik van
rechtsmiddelen te voorkomen. Zo zouden drempels ondoordachte ofchicaneuze
beroepen kunnen beperken. In economische en antilliaanse cassatiezaken zijn
om deze redenen drempels ingevoerd: De vraag naar nieuwe op te werpen
drempels zal in § 6.3 centraal staan. Daarbij zal worden teruggegrepen op de
reeds besproken bestuursrechtelijke drempels. In deze paragraaf zal een onder-
scheid worden gemaakt tussen processuele drempels, zoals het indienen van
schrifturen; financiale drempels waarbij gedacht kan worden aan griffierechten
en zekerheidstelling en gemengde drempels, bijvoorbeeld het laten indienen

1 Zie §4.2.1.
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van een schriftuur door een advocaat. Aan het slot van deze paragraaf zal ik
trachten aan te geven op welke wijze het aanwenden van een rechtsmiddel
vorm zou kunnen krijgen in een wettelijke regeling die bij de tijd is.

6.2 De huidige regeling aangepast

6.2.1 Inleiding

De hoofdregel voor het aanwenden van een rechtsmiddel is beschreven in
art. 449 Sv. Degene aan wie een rechtsmiddel is toegekend kan dit instellen
door een daartoe strekkende verklaring af te leggen op de griffie van het gerecht
door of bij hetwelk de beslissing is gegeven. Deze wijze van aanwenden geldt
zowel voor de verdachte en zijn vertegenwoordiger als voor het openbaar
ministerie. Wordt namens de verdachte een rechtsmiddel aangewend dan dient
bovendien van een volmachtverlening te blijken. Een lid van het openbaar

ministerie, bij het gerecht dat de bestreden beslissing heeft genomen, is uit
hoofde van zijn functie bevoegd een rechtsmiddel aan te wenden. Hij dient
daarbij zijn functie bekend te maken.

In de voorgaande hoofdstukken is aangenomen dat de handeling van
het aanwenden van een rechtsmiddel wordt beheerst door een drietal belangen,
te weten: de authenticiteit, de wilsverklaring en de autoriteit.2 Tevens is
gebleken dat de invulling van deze belangen mede wordt bepaald door de
tijdgeest. De huidige invulling is grotendeels aan het begin van deze eeuw
tot stand gekomen: In sommige opzichten voldoet deze invulling niet meer
aan de eisen van deze tijd. Moderne communicatiemiddelen zoals de post,
de fax en de computer hebben in deze regeling nauwelijks of geen plaats
gekregen. Door de rechtspraak en door latere wetgeving is het aanwenden
van een rechtsmiddel op enkele punten aangepast. In deze paragraaf zal kort
deze ontwikkeling in beeld worden gebracht en zal worden bekeken in hoeverre
aan het aanwenden van een rechtsmiddel een hedendaagse invulling kan
worden gegeven.

6.2.2 Een kort overzicht van ontwikkelingen met betrekking tot het

aanwenden van een rechtsmiddel

Aan het begin van deze eeuw hechtte de wetgever voor het aanwenden van
een rechtsmiddel aan persoonlijke verschijning ter griffie. Slechts aan een

2      Zie § 2.2.2.

3         De artt. 45 la en 45 lb Sv zijn van latere datum.
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in persoon afgelegde verklaring konden gevolgen worden verbonden. Bij de
bezuinigingswetten van 1935 kreeg de verdachte de mogelijkheid in bepaalde
gevallen schriftelijk een verklaring af te leggen. Aan art. 449 Sv werd een
tweede lid toegevoegd, waardoor een verdachte die ter uitvoering van een
niet onherroepelijk vonnis of arrest was aangehouden, schriftelijk een
rechtsmiddel kon aanwenden. De verdachte diende een schriftelijke verklaring
per aangetekende brief gericht aan de griffie te verzenden:

Bijna veertig jaar later besliste de Hoge Raad dat ook verdachten in
andere omstandigheden schriftelijk een rechtsmiddel konden aanwenden.
Aanvankelijk werd het schriftelijk aanwenden van een rechtsmiddel slechts
toegestaan indien de verdachte in gerechtvaardigd vertrouwen had gehandeld:
Enige jaren later werd dit vereiste niet meer gesteld. Iedere verdachte kan
tegenwoordig schriftelijk een rechtsmiddel aanwenden. Deze wijze van
aanwenden is gebaseerd op de constructie dat de brief van de verdachte moet
worden aangemerkt als een bijzondere schriftelijke volmacht gericht aan de
griffier. Deze is vervolgens verplicht namens de verdachte een rechtsmiddel
aan te wenden. Deze jurisprudentiele ontwikkeling heeft art. 449, tweede lid
Sv welhaast overbodig gemaakt.

Met het oog op het belang van de authenticiteit werd door de rechtspraak
geruime tijd de inhoud van de afgelegde verklaring formalistisch uitgelegd.
De verdachte diende expliciet aan te geven welk rechtsmiddel tegen welke
beslissing of delen van een beslissing werd aangewend. Sinds het einde van
dejaren'70 wordt de verklaring beoordeeld in het licht van de veronderstelde
bedoeling van de verdachte.

Op de hoofdregel van art. 449 Sv heeft de wetgever in 1978 een
uitzondering gemaakt voor de gedetineerde verdachte. Deze in art. 45 la Sv
neergelegde regeling biedt de gedetineerde verdachte de gelegenheid vanuit
de inrichting een rechtsmiddel aan te wenden. De verdachte dient daartoe een
schriftelijke verklaring te doen toekomen aan het hoofd van de inrichting. Deze
dient de verklaring in een daartoe bestemd register in te schrijven en de
verklaring te zenden naar de betreffende griffie.

De verdachte kan een rechtsmiddel ook laten aanwenden door een
vertegenwoordiger. Zowel een advocaat als een schriftelijk gemachtigde zijn
hiertoe bevoegd. De verdachte behoudt echter de bevoegdheid te beslissen
over het al dan niet aanwenden van een rechtsmiddel en de omvang daarvan.
Dit betekent voor de vertegenwoordigers dat zij moeten zijn gemachtigd door
een bijzondere of bepaaldelijke volmacht. Deze volmacht dient voorts
rechtstreeks afkomstig te zijn van de verdachte. Met andere woorden een

4       Zie § 2.2.3.
5             Zie HR 8 maart  1977, NJ  1977,338 m.n. ThWvV.
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dubbele volmacht schept geen bevoegdheid tot handelen. Dit heeft echter tot
gevolg dat de vertegenwoordiger van de verdachte niet schriftelijk een
rechtsmiddel kan aanwenden.6 Voor het verrichten van deze handeling dienen
zij dus persoonlijk ter griffie te verschijnen. Voor de advocaat bleek dit weinig
praktisch te zijn. Reeds aan het einde van de jaren '50 maakte de Hoge Raad
het voor de advocaat mogelijk, dat een andere advocaat dan de door verdachte
gemachtigde, namens de verdachte ter griffie een rechtsmiddel kan aanwenden.
Deze mogelijkheid berust op de constructie van de confraternele hulp.7

Voor het aanwenden van een rechtsmiddel door het openbaar ministerie
geldt de hoofdregel van art. 449 Sv. Bij het openbaar ministerie is per definitie
sprake van vertegenwoordiging. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid is
wettelijk vastgelegd. Op grond van de wettelijke regeling en de hierarchische
structuur van het openbaar ministerie wordt beslist of gebruik wordt gemaakt
van een toegekend rechtsmiddel. Nadat dit is beslist, is ieder lid van het
openbaar ministerie, verbonden aan het gerecht dat de bestreden uitspraak
heeft gegeven, bevoegd te verklaren een rechtsmiddel voor het openbaar
ministerie aan te wenden. De algemene tendens bij het aanwenden van een
rechtsmiddel door het openbaar ministerie is dat fouten nauwelijks worden
gepardonneerd.

Uit het per brief aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte
blijkt dat de rechtspraak de verdachte behoorlijk tegemoet is gekomen.8 De
verdachte kan met gebruikmaking van de post zijn wil kenbaar maken. Bij
het indienen van een schriftuur is de invloed van moderne communicatie-
middelen nog duidelijker zichtbaar. Sinds 1988 kan een schriftuur ook per
fax worden ingediend.9 Recentelijk lijkt de termijn voor het indienen van een
schriftuur per fax door de Hoge Raad te zijn verruimd. Met uitzondering van
de cassatieschriftuur van de verdachte in strafzaken kunnen tot 24.00 uur van
de laatste dag van de indieningstermijn, geschriften waaronder schrifturen
op de griffie worden ingediend.'0 In § 4.5.3 is ingegaan op deze wijze van
indiening. Op die plaats is eveneens aandacht besteed aan een mogelijke
indiening per elektronische post (e-mail).

De vraag rijst of ook niet in de toekomst per fax of e-mail een rechts-
middel moet kunnen worden aangewend. Al op verschillende plaatsen is
gewezen op de wenselijkheid deze handeling op een moderne wijze vorm te
geven. In de volgende paragraaf zal deze mogelijkheid worden onderzocht.
De persoonlijke verschijning ter griffie kan in sommige gevallen onnodig

6      Zie § 3.5.

7      Zie § 3.4.4.

8             De wetgever komt blijkens art. 45 1 a Sv de gedetineerde verdachte tegemoet.
9          Zie HR 13 september 1988, NJ  1989, 12 m.n. ThWvV.
10     HR 16 februari 1996, NJ 1997,55 m.n. HJS.
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omslachtig en tijdrovend zijn. Bovendien verschaft die persoonlijke verschij-
ning mijns inziens geen extra waarborgen boven bijvoorbeeld het schriftelijk
aanwenden van een rechtsmiddel. Een wettelijke regeling waarin ook op een
zelfstandige schriftelijke wijze een rechtsmiddel kan worden aangewend, zou
wenselijk zijn.

6.2.3 Naar een moderne wijze van aanwenden

6.2.3.1 Inleiding

Bij een moderne wijze van aanwenden kan worden gedacht aan een zelfstan-
dige schriftelijke wijze van aanwenden of het per fax of e-mail instellen van
een rechtsmiddel. Voor al deze vormen geldt dat naar mijn mening de belangen
van authenticiteit, wilsverklaring en autoriteit in acht moeten worden
genomen." Hierna zal eerst worden aangegeven op welke wijze vorm kan
worden gegeven aan een hedendaagse regeling van het aanwenden van een
rechtsmiddel (§ 6.2.3.2). Daarbij zal afzonderlijk worden ingegaan op het
instellen van een rechtsmiddel door de verdachte, diens vertegenwoordiger
en door het openbaar ministerie. Daarna zal worden bekeken in hoeverre dit
gevolgen zal hebben voor de bestaande praktijk (§ 6.2.3.3).

6.2.3.2 Een nieuwe regeling

a      voor de verdachte

Teneinde een rechtsmiddel aan te wenden dient de wil van de verdachte
kenbaar te worden gemaakt. Ook bij een moderne regeling dient dit mijns
inziens te geschieden door het afleggen van een verklaring. Deze verklaring
is, anders dan in de huidige regeling, niet gebonden aan een vorm. De verdachte
kan de verklaring mondeling afleggen, maar ook schriftelijk per post of per
fax, of met behulp van de computer per e-mail. Uit deze verklaring moet blijken
dat de verdachte een rechtsmiddel wil aanwenden:2 Voorts moet worden
vastgesteld dat deze verklaring afkomstig is van de verdachte.13 Bij een
mondelinge verklaring volgt dit uit de persoonlijke verschijning. Bij een
verklaring per post of per fax kan dit blijken uit de ondertekening van het

11 Dit betekent mijns inziens dat niet telefonisch een rechtsmiddel kan worden aangewend,
aangezien het belang van de authenticiteit onvoldoende wordt gewaarborgd. Voorts is er
geen bewijs van het aanwenden van een rechtsmiddel zoals een schriftelijke verklaring of
een akte die is ondertekend door zowel de griffier als degene die de verklaring heeft afgelegd.

12 Dit vereiste ziet op het belang van de wilsverklaring.
13 Dit vereiste ziet op het belang van de authenticiteit.
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geschrift en bij een per e-mail afgelegde verklaring zou dit kunnen volgen
uit de (digitale) ondertekening. Tot slot kunnen slechts gevolgen aan deze
verklaring worden verbonden, indien deze de autoriteit, dat wil zeggen de
griffie bereikt. Zoals reeds uit § 2.6 bleek, behoeft het op een moderne wijze
aanwenden van een rechtsmiddel door een verdachte op weinig problemen
te stuiten.

b      voor de vertegenwoordigers van de verdachte

Aan het instellen van een rechtsmiddel namens de verdachte stelt de wet terecht
een extra vereiste; de vertegenwoordiger dient daartoe te zijn gemachtigd. 14
Deze volmacht moet een bepaaldelijke of bijzondere volmacht zijn. Dit
impliceert dat de verdachte beslist of al dan niet een rechtsmiddel wordt
aangewend. Het verrichten van de handeling tot het aanwenden van een
rechtsmiddel wordt door de vertegenwoordiger uitgevoerd.

De wet vereist van de advocaat een verklaring bepaaldelijk te zijn
gevolmachtigd. Een derde-gemachtigde dient een bijzondere schriftelijke
volmacht te overleggen. Dat de advocaat slechts behoeft te verklaren
bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd tot het aanwenden van een rechtsmiddel
vloeit volgens de Hoge Raad voort uit de gedachte 'dat de advocaat, die deel
uitmaakt van de stand der advocaten en dienvolgens is onderworpen aan
tuchtrechtelijk toezicht, een juist en verantwoord gebruik zal maken van deze
hem toegekende bevoegdheid:15 Daarbij komt dat de advocaat op zijn woord
moet worden geloofd. Deze opvatting moet naar mijn mening voor een
moderne regeling blijven gelden. Dit betekent derhalve dat de advocaat bij
het schriftelijk of per e-mail instellen van een rechtsmiddel, dient te verklaren
bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd. Een bewijs van de volmachtverlening
behoeft niet te worden overgelegd. 16

Bij de bijzonder schriftelijk gemachtigde kan de volmacht echter wel
problemen opleveren. In de wet is tot nu toe vereist dat de derde-gemachtigde
een bijzondere schriftelijke volmacht van de verdachte dient te overleggen.
Het vereiste van een schriftelijke volmacht kan problemen meebrengen bij
het per fax of per e-mail afleggen van de verklaring namens de verdachte een
rechtsmiddel aan te wenden. Bij het per post instellen van een rechtsmiddel
behoeft dit niet tot moeilijkheden te leiden, de gemachtigde kan immers de
schriftelijke volmacht meezenden. Bij het gebruik van de fax zou mijns inziens

genoegen kunnen worden genomen met de gefaxte volmacht. Er mag van

14      Zie art. 450, eerste lid Sv.
15     HR 23 juni 1964, NJ 1965,129 m.n. vB.
16 Tegenwoordig wordt een schriftelijk afgelegde verklaring van de advocaat bepaaldelijk

te zijn gevolmachtigd al geaccepteerd bij het indienen van een schriftuur namens de verdachte.
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worden uitgegaan dan de ontvangen volmacht identiek is aan de gefaxte
volmacht.17 Bij het per e-mail aanwenden van een rechtsmiddel lijkt de kwestie
problematischer. Op welke wijze moet een bijzondere schriftelijke volmacht
worden overgelegd bij het elektronisch aanwenden van een rechtsmiddel?
Verschillende mogelijkheden zijn denkbaar. Technisch is het mogelijk een
geschrift te 'scannen'. Daarbij worden schriftelijke tekens omgezet in door
de computerte lezen elektronische informatie. Nadat de schriftelijke volmacht
is gescand, zou deze per e-mail kunnen worden verzonden. Het per post
verzenden van de volmacht lijkt mij een risicovolle oplossing, omdat de griffie
de juiste volmacht bij het juiste e-mail-bericht moet voegen. Er zou ook aan
een andere oplossing kunnen worden gedacht, namelijk dat de verdachte niet
uitsluitend door een schriftelijke volmacht een derde kan machtigen, maar
bijvoorbeeld ook door een volmachtdie pere-mailis verleend. Deze volmacht
kan met de verklaring van de gemachtigde naar de griffie worden verzonden. 18

Mijn voorkeur gaat uit naar de laatste oplossing. Het scannen van een volmacht
zal veelal niet praktisch zijn. Weinig mensen zullen in het bezit zijn van een
scan en bovendien schijnt een scan niet altijd goed te 'lezen'. Deze oplossing
is naar mijn mening onvoldoende betrouwbaar. De laatste oplossing, het
overleggen van een schriftelijke of een elektronische volmacht lijkt mij
praktischer en betrouwbaarder. Het huidige vereiste van een schriftelijke
volmacht zou dan komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zou moeten komen
dat de derde-gemachtigde een bijzondere volmacht dient te overleggen.'9 De
vorm van die volmacht kan afhankelijk worden gesteld van de vorm van de
verklaring namens de verdachte een rechtsmiddel aan te wenden.

c      voor het openbaar ministerie

Niet slechts de verdachte of zijn vertegenwoordiger, maar ook het openbaar
ministerie zou mijns inziens een rechtsmiddel mondeling, schriftelijk dan wel
elektronisch moeten kunnen instellen. Voor het optreden namens het openbaar
ministerie geldt dat de vertegenwoordiger zijn functie dient te vermelden en

17       De vraag kan evenwel worden gesteld of een gefaxte volmacht kan worden gelijkgesteld
aan een schriftelijke volmacht. Zie bijvoorbeeld in verband met schrifturen bij  HR  13
september 1988, NJ 1989, 12 m.n. ThWvV.

18      De ondertekening behoeft geen problemen op te leveren. zie daarvoor naar het aanwenden
van een rechtsmiddel per e-mail door de verdachte.

19          De derde-gemachtigdedienteen volmacht te overleggen. Dit betekentdathij niet kan volstaan
met het afleggen van een mondelinge verklaring gemachtigd te zijn. Hij kan immers niet
gelijk worden gesteld met een advocaat.
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de verklaring dient te ondertekenen. Deze vereisten behoeven bij het schriftelijk
of per e-mail afleggen van een verklaring geen problemen op te leveren. 20

d     de griffie

Aan de verklaring kunnen slechts de wettelijke gevolgen worden verbonden
indien deze ten overstaan van een autoriteit wordt afgelegd. De autoriteit is
tot nu toe de griffie van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft genomen.
Daar dient de mondelinge verklaring te worden afgelegd en moet de verdachte
die schriftelijk een rechtsmiddel aanwendt, zijn brief naar toe zenden. Deze

plaats behoeft gelet op de voorgestelde moderne wijze van aanwending geen
aanpassing. Ook een fax en een e-mail bericht kunnen naar de griffie worden
gezonden, mits de griffie een fax of e-mail aansluiting bezit.

Blijkens de huidige rechtspraak is het voor de verdachte vaak niet
duidelijk waar hij een rechtsmiddel moet instellen. In het bestuursrecht dient
het beroep te worden ingesteld bij de instantie die op het beroep moet beslis-
sen.21 Hoewel het aanwenden van een rechtsmiddel bij de beroepsinstantie
voor de hand lijkt te liggen, geldt dit voor het strafrecht mijns inziens niet.
Uit de conversie-rechtspraak volgt dat de verdachte ook veel moeite heeft het
juiste rechtsmiddel aan te wenden. Indien een rechtsmiddel moet worden
ingesteld bij de beroepsinstantie, zal de verdachte moeten weten welk
rechtsmiddel hij moet instellen en vervolgens zal hij zich tot de juiste
arrondissementsrechtbank of het juiste gerechtshof in Nederland moeten
wenden. De beroepsinstantie die door de verdachte wordt benaderd heeft echter

geen dossier van de zaak. Omdat de verdachte zelf ook geen stukken van de
zaak bezit die hij kan overleggen, zal de griffie van het benaderde gerecht de
stukken van het geding moeten verkrijgen.22 In het bestuursrecht daarentegen
heeft de belanghebbende veelal de stukken van de zaak in zijn bezit.23 Voor
het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is bijvoorbeeld vereist dat de

belanghebbende zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, overlegt.24 Voor het strafrecht geldt dit alles niet. Het dossier

van de zaak ligt op de griffie van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft

genomen. Met het oog op een efficiente administratieve afhandeling acht ik

20      De vertegenwoordiging van het openbaar ministerie kan in dit opzicht worden vergeleken
met de vertegenwoordiging van de verdachte door een advocaat.

21       Zie art. 6:4 Awb. Het bezwaar moet worden gemaakt bij het orgaan dat het besluit heeft
genomen. Dit orgaan is tevens de instantie die op het bezwaar dient te beslissen. Dit ge;st
niet voor het bestuursrechtelijk hoger beroep.

22      De verdachte krijgt geen afschrift van de uitspraak. met uitzondering van een verstekmede-
deling ex art. 366 Sv.

23       Voor een derde-belanghebbende kan dit anders liggen.
24      Art. 6:5, tweede lid Awb.
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het gewenst hierin geen verandering te brengen. De aangewezen autoriteit
in de huidige regeling moet naar mijn mening dan ook niet worden gewijzigd.

De voorgestelde moderne wijze van aanwenden zal gevolgen hebben
voor de handelingen die op de griffie moeten worden verricht en de admini-
stratieve afdoening van het beroep. Het opmaken van een akte rechtsmiddelen
zoals dat plaats vindt bij het mondeling aanwenden van een rechtsmiddel, zal
in veel gevallen achterwege kunnen blijven. Bij het per post, per fax of per
e-mail aangewende rechtsmiddel is het opmaken van een akte niet nodig.

25

Bij in deze vorm afgelegde verklaringen kan de griffier volstaan met het
aantekenen van de datum van ontvangst op de verklaring.26 Bij een per e-mail
afgelegde verklaring is het denkbaar dat op de griffie de per e-mail afgelegde
verklaring wordt uitgeprint, waarna de datum op het geschrift wordt vermeld.27
Ook is denkbaar dat de verklaring die per e-mail is afgelegd in een bestand
wordt geplaatst, waarbij de datum van ontvangst wordt vermeld.28 De akte
of de ontvangen verklaring dient vervolgens bij de processtukken te worden
gevoegd. Indien een derde-gemachtigde namens de verdachte een rechtsmiddel
aanwendt, dient tevens de overgelegde volmacht bij de processtukken te
worden gevoegd. Het maken van een aantekening in het register ex art. 451,
vijfde lid Sv blijft wel zinvol, zodat een belanghebbende kan nagaan of een
rechtsmiddel is ingesteld.

Indien niet slechts door het afteggen van een mondelinge verklaring een
rechtsmiddel kan worden aangewend, betekent dit evenwel dat er geen contact
behoeft te zijn tussen de griffie en degene die het middel instelt. Diegene weet
bijvoorbeeld niet of de verklaring de griffie heeft bereikt. Evenals in het
bestuursrecht gebruikelijk is, zou de griffie een ontvangstbevestiging naar de
afzender van de verklaring behoren te sturen.

Bij een moderne wijze van aanwenden dreigt tevens het gevaar dat het
beroep niet aan alle vereisten voldoet. Omdat persoonlijke verschijning niet
meer is vereist, zal op de griffie niet direct een verzuim kunnen worden
hersteld. In § 2.6 is voorgesteld de betrokkene de gelegenheid te geven

25      Degene die het rechtsmiddel aanwendt zal de akte immers niet kunnen ondertekenen.
26       Zie het huidige art. 451, derde lid Sv. In verband met eventuele vragen rondom termijno-

verse:hrijding zou het ook van belang kunnen zijn de envelop bij de processtukken te voegen.
Voor het schriftelijk aanwenden van een rechtsmiddel moet naar mijn mening een
ontvangsttheorie gelden.

27       In zoverre verschilt het per e-mail of per fax verzenden van de verklaring nauwelijks.
28       Wellicht zal in de toekomst bij het samenstellen van een dossier en het maken en een vonnis

steeds meer gebruik worden gemaakt van de computer. Het is denkbaar dat vonnissen in
beginsel niet meer op schrift worden gesteld, maar digitaal worden verwerkt. Dan is het
denkbaar dat een per e-mail afgelegde verklaring wordt gevoegd bij de (digitale) gegevens
van het dossier. Deze zouden vervolgens per e-mail kunnen worden verzonden naar de griffie
van de beroepsinstantie.
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verzuimen te herstellen. Daar ben ik tot het volgende voorstel gekomen.
Teneinde de betrokkene daartoe in de gelegenheid te stellen, dient hij door
de griffier in gebreke te worden gesteld.29 Een ingebrekestelling kent twee
varianten; een facultatieve en een verplichte ingebrekestelling. In § 2.6 is
gekozen voor een regeling waarbij de ingebrekestelling afhankelijk wordt
gesteld van de aard van het verzuim. Zal een verzuim tot een niet-ontvanketijk-
verklaring van het beroep leiden, dan is de griffier verplicht de betrokkene
op het verzuim te wijzen en hem een termijn te gunnen dit gebrek te
herstellen.30 Betreft het een verzuim dat niet behoeft te leiden tot een niet-
ontvankelijkverklaring, dan kan de betrokkene in gebreke worden gesteld.

Dit betekent dat op de griffie nog een tweetal handelingen kan worden
verricht, namelijk het verzenden van een ontvangstbevestiging bij een
verklaring die anders dan in persoon is afgelegd en de eventuele ingebreke-
stelling indien verzuimen aan het instellen van een rechtsmiddel kleven.

De verdachte en het openbaar ministerie kunnen ook afzien van het recht om
een rechtsmiddel aan te wenden. In het vorige hoofdstuk zijn de twee figuren
waarbij dit uitdrukkelijk geschiedt ter sprake gekomen. Het intrekken en
afstand doen van een rechtsmiddel is daar besproken. Op die plaats bleek ook
dat de huidige regeling niet in alle gevallen bevredigend werkt. In § 5.4.2.3
en § 5.4.3.3 zijn voorstellen gedaan teneinde het intrekken en afstand doen
van een rechtsmiddel te verbeteren. Evenals het aanwenden van een
rechtsmiddel naar de huidige regeling mondeling behoort plaats te vinden,
geldt dit ook voor het intrekken en afstand doen. Art. 454, eerste lid Sv bepaalt
dat intrekking en afstand geschieden door een verklaring af te leggen, op de
griffie van het gerecht door of bij hetwelk de beslissing is gegeven:' Het
gebruik van moderne communicatiemiddelen bij het afleggen van deze
verklaring behoeft mijns inziens niet op grote problemen te stuiten. De
belangen van authenticiteit, wilsverklaring en autoriteit verzetten zich mijns
inziens niet tegen een schriftelijke of elektronische verklaring tot het afstand
doen of intrekken van een rechtsmiddel.

De verdachte, zijn vertegenwoordiger of een vertegenwoordiger van het
openbaar ministerie kunnen deze verklaring afteggen. Voor de vertegenwoordi-

29      De facultatieve ingebrekestelling kan mijns inziens per gewone post worden verzonden,
eventueel tezamen met de ontvangstbevestiging. De verplichte ingebrekestelling kan naar
mijn mening eerst per gewone post worden verzonden. Wordt hierop niet gereageerd binnen
de gestelde termijn en zal een niet-ontvankelijkverklaring dienen te volgen. dan behoort
mijns inziens de rechter eerst te onderzoeken of deze ingebrekestelling de betrokkene heeft
bereikt. Zo niet, dan dient de betrokkene alsnog de gelegenheid te krijgen het verzuim te
herstellen.

30 Een mogelijk verzuim zou kunnen zijn het niet overleggen van een bijzondere volmacht.
31       Zie voor het openbaar ministerie BHTK 1996-1997,25 392.
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gers van de verdachte geldt dat zal moeten blijken dat zij gevolmachtigd zijn
tot het doen van afstand. De advocaat kan op zijn woord worden geloofd en
een derde gemachtigde die voor de verdachte optreedt zal een bijzondere
volmacht moeten overleggen. Een vertegenwoordiger van het openbaar
ministerie zal zijn functie moeten vermelden bij het afstand doen van een
rechtsmiddel namens het openbaar ministerie.

In hoofdstuk 5 en met name in § 5.4.2.3 bleek dat de huidige regeling
van het afstand doen op de terechtzitting enige aanpassing behoeft. In de door
mij voorgestelde regeling kan de verdachte direct na de terechtzitting afstand
doen op de griffie. Aan het einde van de zittingsdag zou de officier van justitie
moeten beslissen of hij ook afstand doet van het aan het openbaar ministerie
toegekende rechtsmiddel. Doet de officier ook afstand, dan gaat de uitspraak
in kracht van gewijsde. Niet direct na de zitting, maar aan het einde van de
zittingsdag zal een uitspraak dus onherroepelijk worden. Bij deze wijze van
afstand doen ligt een mondelinge verklaring voor de hand. Die is het meest
efficient en minst omslachtig. De verdachte ofde officier van justitie bevinden
zich dan immers op de griffie. Aan een verklaring in een andere vorm staat
mijns inziens echter niets in de weg, maar bij het afstand doen direct na de

terechtzitting is een mondelinge verklaring vanzelfsprekender. Evenals voor
het aanwenden, geldt ook bij het afstand doen dat per fax of e-mail een
verklaring zou kunnen worden afgelegd. Eventuele problemen met betrekking
tot de volmacht, zoals bij het aanwenden van een rechtsmiddel, kunnen mijns
inziens op dezelfde wijze worden opgelost.

Behalve het afstand doen kan de betrokken partij ook een reeds
aangewend rechtsmiddel intrekken. Het intrekken van een rechtsmiddel vindt
plaats door het afteggen van een verklaring op de griffie van het gerecht dat
de bestreden beslissing heeft genomen. Uit recente rechtspraak blijkt dat onder
bepaalde omstandigheden na de aanvang van de behandeling nog een rechts-
middel kan worden ingetrokken.

32

In § 5.4.3 bleek dat de regeling omtrent het intrekken van een rechts-
middel ook een probleem kent. De vraag is namelijk tot welk moment een
rechtsmiddel nog kan worden ingetrokken en daarmee samenhangend of de
verdachte op de terechtzitting, voor de aanvang van het eigenlijke onderzoek,
nog een rechtsmiddel kan intrekken. Deze kwestie is in de paragrafen 5.4.3.2.
en 5.4.3.3. aan de orde gekomen. Daar is het standpunt ingenomen dat de
verdachte niet slechts op de griffie van het gerecht dat de bestreden beslissing
heeft genomen een rechtsmiddel kan intrekken, maar dat deze handeling ook
op de terechtzitting in beroep zou moeten kunnen worden verricht. Evenals
bij het afstand doen staat bij het intrekken van een rechtsmiddel niets aan een

32      Zie HR 19 oktober 1993, NJ 1994, 69 m.n. ThWvV.
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verklaring in een andere vorm in de weg.33 Echter, als een rechtsmiddel op
de terechtzitting in hoger beroep wordt ingetrokken zal dit in de praktijk
mondeling geschieden. De verdachte zal immers ten overstaan van de rechter
een verklaring afteggen. Deze verklaring zal nagenoeg altijd een mondelinge
vorm hebben.

Bovenstaande betekent dat een modernisering van het afstand doen en
intrekken van een rechtsmiddel, door de vorm waarin de verklaring kan worden
afgelegd vrij te laten, in een aantal gevallen kan worden benut. Het intrekken
van een rechtsmiddel ter terechtzitting en het afstand doen van een rechts-
middel direct na de terechtzitting hebben tot gevolg dat de verklaring in
principe mondeling moet worden afgelegd. Deze gesignaleerde gang van zaken
behoeft mijns inziens geen probleem te zijn. Door de vorm van de verklaring
vrij te laten kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch een rechtsmiddel
worden aangewend, ingetrokken of van een rechtsmiddel afstand worden
gedaan. In sommige situaties zal een schriftelijke verklaring het meest praktisch
en efficient zijn. In andere gevallen, met name als de verdachte toch al op de
juiste plaats is, zal een mondelinge verklaring de voorkeur verdienen. Door
het vrij laten van de vorm van de verklaring of in ieder geval het mogelijk
maken van het afleggen van een schriftelijke verklaring, kan de betrokkene
kiezen voor een vorm die het beste past bij de situatie waarin hij zich bevindt.

Hierna zal worden bekeken in hoeverre de huidige regeling aanpassing behoeft
met het oog op de voorgestelde veranderingen. Daartoe zullen enkele voor-
stellen worden gedaan om de bestaande wetteksten aan te passen. Deze
voorstellen moeten worden gelezen als een aanbeveling zonder de pretentie
een voorstel tot wetswijziging te formuleren.

Het hierboven geschetste beeld van het aanwenden, intrekken en afstand
doen van rechtsmiddelen in strafzaken zal gevolgen hebben voor de bestaande

regeling. Om te beginnen art. 449 Sv. Hoewel het eerste lid ongewijzigd kan
blijven dient de inhoud van dit artikel te veranderen, nu de verklaring niet
slechts meer mondeling, dat wil zeggen in persoon behoeft te worden afgelegd.
Om te benadrukken dat de verklaring ook anders dan in persoon kan worden
afgelegd, zou dit in artikel 449, eerste lid Sv tot uitdrukking kunnen worden
gebracht. Hierbij zou kunnen worden gedacht aan de toevoeging dat degene
die het rechtsmiddel aanwendt een verklaring aan de betreffende griffie doet
toekomen. Het afleggen van een schriftelijke verklaring in het bijzondere geval
van art. 449, tweede lid Sv kan komen te vervallen aangezien het schriftelijk
afleggen van een verklaring in het eerste lid wordt geregeld. Het derde
lid van art. 449 Sv kan ongewijzigd blijven.

33       Ook per fax of e-mail zou een rechtsmiddel kunnen worden ingetrokken.
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Het aanwenden van een rechtsmiddel door een gemachtigde behoeft
weinig veranderingen. Art. 450, eerste lid sub a Sv kan ongewijzigd worden
gehandhaafd. In art. 450, eerste lid sub b Sv dient het woord schriftelijk te
verdwijnen. De bij bijzondere volmacht gemachtigde kan ook anders dan door
een schriftelijke volmacht worden gemachtigd. Om tot uitdrukking te brengen
dat deze gemachtigde niet met het afleggen van een mondelinge verklaring
te zijn gemachtigd kan volstaan, zou art. 450, eerste lid sub b Sv bijvoorbeeld
kunnen luiden: een gemachtigde die een bijzondere volmacht overlegt.34 De
term overleggen sluit uit dat deze gemachtigde een mondelinge verklaring
aflegt. De bijzondere regeling van de artt, 45 la Sv en 451b Sv kunnen
ongewijzigd blijven bestaan.

Zoals reeds bleek, zijn de grootste veranderingen inzake het op een
moderne wijze aanwenden van een rechtsmiddel voor rekening van de griffie.
In art. 451, eerste lid Sv kan het opmaken van een akte rechtsmiddelen blijven
bestaan voor die gevallen waarin in persoon een verklaring is afgelegd. Nu
echter ook in een andere vorm een verklaring kan worden afgelegd zal het
eerste lid moeten worden aangevuld of in een tweede lid moeten worden
voorzien in een regeling deze verklaringen te registreren. Hierbij kan worden
gedacht aan een voorschrift dat de griffier bij een niet in persoon afgelegde
verklaring, de dag en het uur van ontvangst onverwijld aantekent. Het huidige
tweede lid van art. 451 Sv zou moeten worden aangevuld. De bijzondere
volmacht zal aan de akte worden gehecht indien in persoon een verklaring
is afgelegd en bij de verklaring worden gevoegd indien niet in persoon een
rechtsmiddel is aangewend. Het huidige art. 451, derde lid Sv kan vervallen.
De leden vier en vijf blijven ongewijzigd.  Aan art. 451 Sv zullen voorts nog
enkele leden moeten worden toegevoegd. In de eerste plaats een lid waaruit
volgt dat in geval van een niet in persoon afgelegde verklaring de griffie zo
mogelijk een ontvangstbevestiging zendt aan degene die de verklaring heeft
afgelegd. Voorts dient te worden voorgeschreven dat de griffie, indien gebreken
aan de handeling van het aanwenden kleven, degene die de verklaring heeft
afgelegd een termijn dient te gunnen het verzuim te herstellen. Zou het verzuim
een niet-ontvankelijkverklaring van het ingestelde rechtsmiddel tot gevolg
hebben, dan moet de griffie degene die de verklaring heeft afgelegd een termijn
stellen waarbinnen het verzuim of de verzuimen kunnen worden hersteld.  Bij
het doen toekomen van de ontvangstbevestiging en de ingebrekestelling zijn

34 Het voorgestelde art. 450, tweede en derde lid dienen mijns inziens niet te worden ingevoerd.
Zie BHTK 1996-1997,24 510. Mijns inziens wordt ten onrechte aan de bijzondere volmacht
verleend door de verdachte een aigemene(re) strekking toegekend. De bijzondere volmacht
machtigt de derde slechts tot het verrichten van de handelingen tot het aanwenden van een
rechtsmiddel. Uit deze volmacht volgt niet dat er nog contact zal zijn tussen de verdachte
en de gernachtigde.
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praktische problemen denkbaar. Hierbij zou aan de volgende oplossing kunnen
worden gedacht. Indien ter griffie in persoon een verklaring wordt afgelegd

kan aan diegene een ontvangstbevestiging worden overhandigd.35 Wordt op
een andere wijze een rechtsmiddel aangewend dan kunnen er problemen rijzen.
Indien het adres bekend is zou de griffie de ontvangstbevestiging en een
eventuele ingebrekestelling per gewone post kunnen verzenden.36 Wordt op

de ingebrekestelling niet tijdig gereageerd dan zal de ingebrekestelling moeten
worden betekend aan degene die de verklaring heeft afgelegd.37

Wat betreft de indiening van schrifturen kan nog geen duidelijk voorstel
worden gedaan. Dit hangt namelijk af van de vraag of de schriftuur als een
drempel in de toegang tot de rechter zal worden opgeworpen en welke
vormvereisten aan de indiening daarvan zullen worden gesteld. Gelet op de
huidige functie van de schriftuur verdient het mijns inziens aanbeveling art.
452, eerste lid Sv te laten vervallen.

Het afstand doen en intrekken van een rechtsmiddel verdient naar mijn mening
ook enkele wijzigingen. In de eerste plaats dient de mogelijkheid ter
terechtzitting afstand te doen te vervallen. Dit betreft de artikelen 397a, eerste

lid Sv; 381 Sv; 424a en 426d vierde lid. Zowel het afstand doen als het
intrekken van een rechtsmiddel zou mondeling, schriftelijk of elektronisch
kunnen geschieden. Art. 454, eerste lid Sv kan ongewijzigd blijven bestaan

of kan in overeenstemming worden gebracht met art. 449, eerste lid Sv door
toe te voegen dat deze handeling ook kan worden verricht door het doen
toekomen van een verklaring aan de betreffende griffie. Het tweede lid van
art. 454 Sv kan ongewijzigd blijven. Art. 453 Sv zou mijns inziens moeten
worden aangevuld met een regeling die het mogelijk maakt op de terechtzitting
in beroep het rechtsmiddel in te trekken. Deze wijze van intrekken kan slechts

geschieden uiterlijk tot de aanvang van de behandeling. In die zin behoeft art.
453 Sv geen wijziging. In dit artikel zou echter uitdrukkelijk de mogelijkheid
moeten worden geboden om in persoon op de terechtzitting in beroep het
aangewende rechtsmiddel in te trekken.

Voor het aanwenden, intrekken en afstand doen van een rechtsmiddel
door het openbaar ministerie behoeven geen bijzondere bepalingen te worden

opgenomen.

35 Dit geldt ook voor een mogelijke ingebrekestelling.
36     Is een verklaring per e-mail verzonden. dan moet mijns inziens de ontvangstbevestiging

ook per e-mail worden verzonden.
37 Een ontvangstbevestiging behoeft mijns inziens niet te worden betekend.
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6.2.3.3 De voorgestelde regeling in relatie tot de huidige rechtspraktijk

De voorgestelde regeling zal gevolgen hebben voor de bestaande praktijk en
rechtspraak betreffende het aanwenden van een rechtsmiddel. Voor een door
de verdachte in te stellen beroep betekent dit dat hij zelfstandig per post, fax
of e-mail een verklaring kan afleggen. De constructie dat zijn verklaring moet
worden aangemerkt als een bijzondere schriftelijke volmacht aan de griffie
is overbodig geworden.

Ook een anonieme verdachte zou op deze wijze een rechtsmiddel kunnen
instellen. Met betrekking tot deze verdachte zijn moeilijkheden denkbaar. De
anonieme verdachte kan bijvoorbeeld weigeren een schriftelijke verklaring
te ondertekenen, omdat hij daarmee zijn identiteit bekend zou kunnen maken.
Dit behoeft mijns inziens geen beletsel te zijn voor het aanwenden van een
rechtsmiddel door een anonieme verdachte. Ook op andere wijze kan
genoegzaam blijken dat het rechtsmiddel dat aan de anonieme verdachte is
toegekend, door deze verdachte wordt benut. Hierbij kan worden gedacht aan
het ondertekenen van de verklaring met het nummer waaronder de verdachte
is gedagvaard. De rechter dient op de terechtzitting mijns inziens wel vast te
stellen dat de verdachte die als anonymus is veroordeeld, het rechtsmiddel
heeft aangewend. 38

Met betrekking tot het op een moderne wijze aanwenden van een
rechtsmiddel kan de vraag rijzen of art. 45 la Sv moet vervallen. Dit artikel
biedt de gedetineerde verdachte, die zich in een bijzondere situatie bevindt
een extra mogelijkheid tot het schriftelijk aanwenden van een rechtsmiddel.
Deze regeling moet mijns inziens blijven gelden omdat dit artikel meer biedt
dan het enkel op schriftelijke wijze aanwenden van een rechtsmiddel. In deze
regeling is het belang van de autoriteit op een andere wijze ingevuld. De
gedetineerde verdachte kan door middel van een schriftelijke verklaring gericht
aan het hoofd van de inrichting een rechtsmiddel instellen. De dag waarop
de schriftelijke verklaring is ingeschreven in een in de inrichting gelegen
register, geldt dan ook als de dag waarop het rechtsmiddel is aangewend.
Eventuele vertraging vanwege het verzenden van de schriftelijke verklaring
naar de griffie, komt niet voor rekening van de verdachte. Met name de
mogelijkheid voor de verdachte in de inrichting een rechtsmiddel aan te
wenden, zodat termijnoverschrijdingen zoveel mogelijk worden voorkomen,
maakt dat deze regeling naar mijn mening niet kan vervallen.

Voor de advocatuur betekent de voorgestelde regeling mijns inziens een
grote verbetering. De advocaat behoeft niet meer persoonlijk ter griffie te
verschijnen om een rechtsmiddel aan te wenden. Hij kan ook schriftelijk

38     Zie § 2.3 en HR 27 oktober 1992, NJ 1993, 352 m.n. C.

315



Hoofdstuk 6

verklaren namens de verdachte beroep in te stellen, zonder dat er sprake zal
zijn van een dubbele volmacht. De constructie van de confraternele hulp zal
nagenoeg overbodig worden. Ook voor een derde-gemachtigde en een lid van
het openbaar ministerie geldt dat zij zich niet meer naar de griffie behoeven
te begeven om een rechtsmiddel aan te wenden.

De voorgestelde regeling brengt de grootste veranderingen voor het
griffiepersoneel mee. De constructie waarbij de brief van de verdachte een
rechtsmiddel te willen aanwenden, moet worden aangemerkt als een bijzondere
schriftelijke volmacht, zal verdwijnen. Dit betekent ook dat de griffie hiervan

geen akte meer behoeft op te maken. Het aantekenen van de datum van ont-

vangst op de brief zal voldoende zijn.
De mogelijkheid de verklaring zowel mondeling, schriftelijk als

elektronisch af te leggen, heeft gevolgen voor de administratieve afhandeling

van het beroep. Indien de griffie per post, fax of e-mail een verklaring tot het
aanwenden van een rechtsmiddel ontvangt, dient zij een ontvangstbevestiging
te sturen. 39

Kleven aan het beroep gebreken dan kan of moet de griffie de betrokkene

hierop wijzen, door het verzenden van een ingebrekestelling en het stellen
van een termijn waarbinnen het verzuim kan of moet worden hersteld. Deze
ingebrekestelling zou tot gevolg kunnen hebben dat een aantal onnodige niet-

ontvankelijkverklaringen achterwege blijft. Tevens zou het aantal conversie-

beslissingen kunnen afnemen. Voorts zou de omvang van het ingestelde beroep
in een geringer aantal gevallen op de zitting aan de orde kunnen komen. Het
bieden van de gelegenheid verzuimen te herstellen zou een vlotte procesvoering
kunnen bevorderen.40 De mogelijkheid verzuimen te herstellen zal mijns inziens
niet tot gevolg kunnen hebben dat de conversie-rechtspraak overbodig wordt
of dat de rechtspraak met betrekking tot de omvang van het beroep kan komen
te vervallen.

Het schriftelijk aanwenden van een rechtsmiddel door zowel de verdachte,
diens vertegenwoordigers en het openbaar ministerie zou ertoe kunnen leiden
dat meer dan nu het geval is, de verklaringen naar een andere instantie dan
de desbetreffende griffie worden gezonden. Het doorzenden van brieven naar

de griffie zal derhalve blijven bestaan en wellicht in aantal toenemen. Deze
te verwachten toename zal naar mijn inschatting geen problematische vorm
aannemen. Waarschijnlijk zullen enkel de verdachte en een bijzonder

39 Bij bijvoorbeeld het aanwenden van een rechtsmiddel door een anonieme verdachte zal dit

waarschijnlijk niet mogelijk zijn.
40       Dit kan voor de verdachte gelden, indien bijvoorbeeld geen conversie-beslissing volgt maar

het beroep direct bij de juiste rechter wordt aangebracht. Maar ook voor de rechter kan het

werkbesparend zijn, indien de omvang van het beroep vaststaat, kan hij het dossier gerichter
bestuderen.
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gevolmachtigde verkeerde instanties aanschrijven.41 Wellicht zou overwogen
kunnen worden een doorzendverplichting voor justitiele instanties wettelijk
te regelen. Daarbij zou naar mijn mening niet moeten worden aangesloten
bij de bestuursrechtelijke doorzendverplichting van de Awb.42 Daar is namelijk

bepaald dat slechts in een drietal gevallen een termijnoverschrijding na het
doorzenden, verontschuldigbaar is. In het strafrecht moet mijns inziens blijven
gelden dat de datum van binnenkomst bij de ten onrechte benaderde justitiele
instantie beslissend is voor de termijn waarbinnen het beroep is ingesteld.
Problematisch bij het vormgeven van een wettelijke regeling is vermoedelijk
het vaststellen van de justitiele instanties die worden verplicht een schriftelijke
verklaring door te zenden naar de griffie van het gerecht dat de beslissing heeft

gegeven. Een wettelijke regeling zal derhalve waarschijnlijk geen verbetering
van de bestaande situatie opleveren. De rechtspraak met betrekking tot het
doorzenden van een schriftelijke verklaring behoeft mijns inziens niet te
worden vervangen door een wettelijke regeling.

De regeling zoals die in de vorige paragraaf is voorgesteld biedt naar
mijn mening een aantal voordelen. Van het grootste belang is dat in een rege-
ling wordt voorzien waardoor op een moderne wijze een rechtsmiddel kan
worden aangewend. Hierdoor zal een aantal constructies overbodig worden.43

In de eerste plaats de constructie dat de brief van de verdachte moet worden
beschouwd als een bijzondere schriftelijke volmacht gericht aan de griffie.
De tweede constructie die overbodig raakt is de constructie van de confra-
ternele hulp, waardoor in feite een dubbele volmacht wordt versluierd. De
handelingen die vervolgens op de griffie moeten worden verricht kunnen

bijdragen aan een vlotte procesvoering. Met name het herstellen van verzuimen
biedt hiertoe mogelijkheden. Tot slot is mijns inziens van belang dat voor het
aanwenden van een rechtsmiddel het openbaar ministerie op dezelfde wijze
zal worden behandeld als een beroep dat door of namens de verdachte wordt
ingesteld.44 Zowel de verdachte en zijn vertegenwoordiger als het openbaar
ministerie kunnen mondeling, schriftelijk of elektronisch een rechtsmiddel
aanwenden. Voor allen geldt dat eventuele gebreken die aan deze handeling
kleven kunnen worden hersteld. Tevens zou de conversie-rechtspraak van
toepassing dienen te zijn op een door het openbaar ministerie onjuist aange-

41         Van de advocatuur en het openbaar ministerie mag worden aangenomen dat zij de verklaring
naar de desbetreffende griffie zullen zenden.

42     Art. 6:15 Awb.
43     Door een constructie wordt mijns inziens het aanwenden van een rechtsmiddel op een

bepaaide wijze mogelijk gemaakt, terwijl dit niet past in de wettelijke regeling.
44 Het indienen van een schriftuur en de inhoud daarvan blijft hier buiten beschouwing. Deze

handeling betreft mijns inziens nia het aanwenden van een rechtsmiddel, maar kan worden
aangemerkt als een toelichting daarop.
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wend rechtsmiddel. Naar mijn mening is er geen reden het openbaar ministerie
strenger te beoordelen dan de verdachte voor dezelfde gemaakte fouten.

6.3 Het opwerpen van drempels in de toegang tot de beroepsrechter

6.3.1 inieiding

In deze paragraaf zal de aandacht worden gericht op de vraag welke drempels
kunnen worden opgeworpen bij het aanwenden van een rechtsmiddel. Deze
vraag lijkt tegenwoordig actueel. In het gezamenlijk rapport van de Hoven
wordt een toenemende werklast bij de hoven gesignaleerd.45 In december 1996
bracht de Commissie werkbelasting strafkamer Hoge Raad (hierna Commissie-
Haak) rapport uit over mogelijk op te werpen drempels in de toegang tot de
cassatierechter in strafzaken, teneinde de werklast bij de Hoge Raad te vermin-
deren.46 Een oplossing voor de overbelasting van de rechterlijke macht lijkt
te worden gezocht in het opwerpen van (nieuwe) drempels in de toegang tot
de rechter of zelfs het uitsluiten van die toegang ingeval van zaken met een
gering geacht belang. Op deze plaats zal een aantal mogelijk op te werpen
drempels worden besproken, die in de voorgaande hoofdstukken aan de orde
zijn gekomen. Derhalve beperk ik me tot enkele voorstellen die in relatie staan
tot de handeling van het aanwenden van een rechtsmiddel. Bij deze voorstellen
kan een onderscheid worden gemaakt tussen louter financiele drempels, zoals
het betalen van griffierechten of het stellen van zekerheid; processuele
drempels zoals het motiveren van het ingestelde beroep en gemengde drempels
zoals het laten indienen van een schriftuur door een (gespecialiseerde)
advocaat.

6.3.2 Nogmaals het opwerpen van drempels in de toegang tot de rechter

In § 4.11 is het recht op toegang tot de rechter besproken. Daar kwam reeds
aan de orde dat aan dit recht beperkingen kunnen worden gesteld. Brennink-
meijer heeft onderzoek gedaan naar het beperken van dit recht. Daartoe heeft
hij belangen geformuleerd die, mits een verantwoorde belangenafweging heeft
plaatsgevonden, een beperking van het recht op toegang tot de rechter kunnen
rechtvaardigen.

45          Appal op de Hoven, gezamenlijk jaarverslag van de hoven, 's-Hertogenbosch  19 juni  1996.
46         De toegang tot de cassatierechter in stra#aken, Rapport van de Commissie Werkbelasting

Strafkamer Hoge Raad, december  1996.
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Vandaag de dag wordt de rechterlijke macht in toenemende mate belast.
Deze toename heeft onder andere geleid tot hernieuwde aandacht voor de
toegang tot met name de beroepsrechter. Met betrekking tot deze problematiek
kunnen twee door Brenninkmeijer genoemde belangen worden gesignaleerd.
Het economisch belang en het belang van een goede procesorde.47 Het eerste

belang ziet op de rechtsbescherming als een schaars goed. Het tweede belang
omvat een efficiente en zorgvuldige procesvoering binnen een redelijke
termijn.48 Brenninkmeijer merkt op dat een belangenafweging waarbij het
economisch belang een rol speelt, aanleiding kan geven tot moeilijke situaties.49

Bovendien geldt daar bij uitstek dat niet in de eerste plaats de rechter tot een

belangenafweging komt maar dat dem door de politiek wordt genomen. Indien

de toegang tot de rechter wordt beperkt door het opwerpen van een drempel,
kan de rechter de uitwerking daarvan in het concrete geval toetsen aan art.
6 EVRM en het daaruit afgeleide recht op toegang tot de rechter. Wordt door
de politiek de toegang tot de rechter geheel uitgesloten, dan heeft de rechter
nagenoeg geen mogelijkheid tot toetsing.

In hoofdstuk 4 is reeds getracht een verklaring te geven voor de
drempelwerking van een (vorm)vereiste.50 Daar werd geconstateerd dat de

bedoeling van de wetgever met het stellen van een bepaald vereiste van invloed

is op de werking van een drempel. Bovendien is van belang op welke wijze
een drempel in de praktijk door een rechter wordt beoordeeld. Een formalis-
tische invulling van een vormvereiste zal een opgeworpen drempel bevestigen
en derhalve bijdragen aan de drempelwerking." Een weinig formalistische
invulling zal daarentegen een gestelde drempel niet verhogen. De vraag of
een drempel in de praktijk als te hoog moet worden aangemerkt, zal veelal
door de rechter worden beoordeeld. Uit de rechtspraak omtrent de griffie-
rechten in de Awb en de zekerheidstelling bij de Wet Mulder kan worden
afgeleid, dat in een concreet geval een financiele drempel de toegang tot de
rechter kan versperren.52 Het recht op toegang tot de rechter werd in sommige

gevallen onaanvaardbaar beperkt. Hetgeen in strijd moet worden geacht met

47       Zie over deze belangen A.F.M. Brenninkmeijer, De toegang tot de rechter, W.E.J. Tjeenk
Willink Zwolle  1987, p. 209-211.

48          Zie A.F.M. Brenninkmeijer, De toegang tot de rechter, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle  1987,
P. 209.

49 A.F.M. Brenninkmeijer, De toegang tot de rechter, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1987,
p. 211.

50      § 4.10.
51     Wellicht kan worden betoogd dat de rechter zelf ook een drempel in de toegang kan

opwerpen. Hierbij kan worden gedacht aan de beslissing van het Amsterdarnse hof inzake
de anonieme verdachte.

52          Zie voor griffierecht § 2.5.6 en Pres. Rb Assen 21 maart 1994, Rawb 1994, mn. tB enomtrent
de WAHV zie § 5.5.4.

319



Hoofdstuk 6

art. 6 EVRM. Alvorens in te gaan op het opwerpen van drempels in de toegang
tot de beroepsrechter wordt een opmerking vooraf gemaakt. Indien wordt
gesproken over het opwerpen van drempels in de toegang tot de beroepsrechter,
ligt het voor de hand te onderzoeken waarom een verdachte hoger beroep en
beroep in cassatie instelt. Doet hij dit om een schriftelijk vonnis te verkrijgen
of omdat hij het niet eens is met de verkregen beslissing? Wil de verdachte
uitstel van executie of was hij het niet eens met de gang van zaken op de
terechtzitting. Over de beweegredenen om beroep in te stellen is bij mijn weten
nagenoeg nauwelijks iets bekend. Onderzoek naar het opwerpen van een
drempel in de toegang tot de beroepsrechter bergt het gevaar in zich dat een
oplossing wordt gezocht voor een probleem dat niet dan wel in een andere
vorm bestaat. Ondanks dit gevaar zal in deze paragraaf een aantal op te werpen
drempels worden besproken, die zien op de toegang tot de beroepsrechter.

6.3.3 Financifle drempels

a griffierechten

Het heffen van een griffierecht kan worden aangemerkt als een ontvanke-
lijkheidsvereiste met een financieel karakter. Degene die toegang tot de rechter
wil verkrijgen dient een vooraf vastgesteld geldbedrag te betalen. Wordt dit
bedrag niet betaald dan wordt het beroep niet behandeld. In deze paragraaf
zal worden nagegaan of het heffen van griffierechten in het strafrecht een goede
mogelijkheid biedt de werkdruk van de rechterlijke macht te verlichten. Daartoe
zullen eerst de voor- en nadelen van dit ontvankelijkheidsvereiste worden
besproken, waarna het heffen van griffierechten in het strafrecht zal worden
behandeld.

In het bestuursrecht en het belastingrecht is het heffen van griffierechten
al geruime tijd een bekend verschijnsel.53 Zo kent ook de Awb een griffie-
rechtenregeling. Voor het heffen van griffierechten worden in het admini-
stratieve recht verschillende redenen aangevoerd. In de eerste plaats wordt
vaak gewezen op de veronderstelling dat het heffen van griffierechten
lichtvaardig procederen tegengaat, waardoor de werkbelasting van de rechter-
lijke macht zou kunnen worden verminderd.54 De mogelijkheid bij een geslaagd
beroep het voldane griffierecht teruggestort te krijgen, onderstreept dit
argument. In principe behoeft voor een terecht beroep niet te worden betaald.

53       Ook in het civiele recht worden griffierechten geheven. Hierop zal niet worden ingegaan.
54 Zie bijvoorbeeld PG Awb. deel lI, p. 427; G.F. Pieters. Niet-ont·vankelijkheid van het beroep

bij niet tijdige betaling van het gri#ierecht en de toegang tot de administratieve rechter,
NTB 1993, p. 173- 181 en L.G.M. Stevens en A.0. Lubbers, Drempels in de toegang tot
de belastingrechter, WFR 6094. 10 maart 1994, p. 337-348.
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Of het heffen van griffierechten lichtvaardig procederen daadwerkelijk tegen-
gaat is niet bekend. Uit een enqu8te gehouden onder de vice-presidenten van
de belastingkamers bij de gerechtshoven kan worden afgeleid dat het heffen
van griffierechten een vermindering van de instroom van zaken tot gevolg
heeft gehad.55 Uit onderzoek van Van Tulder en Janssen blijkt echter dat

prijsverhogingen en daarbij kan ook worden gedacht aan het heffen van griffie-
rechten, 'slechts een gering effect hebben op het gebruik van de weg naar het
recht'.56 Daarbij wordt  door de onderzoekers opgemerkt  dat de prijsge-

voeligheid ook afhankelijk zal zijn van de aard van het geschil en van degene
die toegang tot de rechter zoekt.57

Een tweede reden die wordt aangevoerd voor het heffen van griffierechten
is dat van een gebruiker van een publieke voorziening een financiele bijdrage
mag worden gevraagd.58 Deze grond is principieel anders dan de eerste.

Teruggave van griffierechten past hier niet goed bij. Een derde reden tot
invoering of verhoging van griffierechten is de te verwachten financiele
opbrengst. In de parlementaire geschiedenis van de Awb kwam deze reden
steeds duidelijker naar voren.59 Of de opbrengsten erg hoog zullen zijn zal
moeten worden afgewacht. Een gedifferentieerd stelsel van griffierechten bleek

in de praktijk duur te zijn vanwege administratieve handelingen die moesten
worden verricht.

Behalve de veronderstelde gunstige effecten die het heffen van griffie-
rechten zou meebrengen, wordt in de literatuur ook gewezen op mogelijke
ongunstige bijwerkingen. Zo tast het heffen van griffierechten de rechts-
bescherming aan.60 Voorts wordt aangevoerd dat de overheid door deze
maatregel in een machtige positie komt te verkeren.61 Bovendien zou het heffen
van griffierechten contraproductief werken, zou het veel administratie zonder

maatschappelijk nut met zich meebrengen en leiden tot juridische procedures

55          L.GM. Stevens en  A.O. Lubbers, Drempets  inde  toegang  tot  de  belastingrechter,WFR
6094, 10 Inaart 1994, p. 340.

56       F. van Tulder en S. Janssen, De prqsgevoeligheid van rechtshulp, Justitiele Verkenningen,
jrg. 13, nr. 9.1987, p. 63.

57          F. van Tulder, en S. Janssen, De pro'sgevoeligheid van rechtshulp, Justitiele Verkenningen,
jrg. 13, nr. 9.1987, p. 63.

58      PG Awb, deel H, p. 427 en L.G.M. Stevens en A.0. Lubbers, Drempels in de toegang tot
de belastingrechter,WFR 6094,10 maart 1994, p. 337-348.

59      Zie PG Awb, decl II, p. 430 e.v. In het belastingrecht schijnt het heffen van griffierechten
nauwelijks iets op te leveren. Zie daarvoor L.G.M. Stevens en A.0. Lubbers, Drempels in
de toegang tot de  belastingrechter, WFR 6094,10 maart \994, p. 340.

60          L.GM.Stevens en  A.O. Lubbers, Drempels  in  de  toegang  tor  de  belastingrechter, WFR
6094, 10 maart  1994, p. 340.

61 LG.M. Stevens en A.0. Lubbers, Drempels in de toegang tot de belastingrechier, WFR
6094, 10 maart  1994, p.  340. Dit argument geldt naar mijn mening niet uitsluitend  voor

het belastingrecht, maar ook voor het bestuursrecht.
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over administratieve misslagen. Tot slot wordt opgemerkt dat querulanten
door het heffen van griffierecht niet zouden worden weerhouden. 62

De vraag rijst of het heffen van griffierechten in het strafrecht een
oplossing zou kunnen zijn voor de werkbelasting van de rechterlijke macht
in deze sector. De Commissie-Haak die heeft geadviseerd over de toegang
tot de Hoge Raad in strafzaken, wijst het opwerpen van deze drempel af. De
Commissie overweegt: 'het invoeren van griffierechten zou een te grote, niet
te rechtvaardigen breuk met het bestaande systeem van de strafrechtspleging
meebrengen. Het heffen van griffierechten past immers minder goed in het
strafvorderlijk stelsel waarin het OM als orgaan van de overheid optreedt in
de hoedanigheid van vervolgende instantie, belast met de taak om de schuld
van de verdachte aan te tonen. Hiermee is moeilijk te verenigen om de burger
te laten betalen voor het verkrijgen van toegang tot de hogere rechter'.63  De
reden voor verwerping die de Commissie aanvoert lijkt op het hierboven aange-
voerde argument dat de overheid in een wellicht te machtige positie komt te
verkeren.

Ook De Hullu wijst het heffen van griffierechten in het strafrecht af.
Hoewel hij het opwerpen van een drempel met een financieel karakter niet
direct afkeurt, is hij van mening dat een burger die door de overheid wordt
beschuldigd en wordt vervolgd, niet behoeft te betalen voor waarborgen of
een procedure waarin zijn schuld moet worden aangetoond.64 Het heffen van
griffierechten zou ook afbreuk doen aan het aanzien en gezag van de
strafrechtspraak, aldus De Hullu. Bovendien zouden griffierechten tot rechts-
ongelijkheid kunnen leiden, omdat het betalen van griffierecht voor de 66n
zwaarder kan wegen dan voor de ander.

Anders dan De Hullu ben ik niet principieel tegen het opwerpen van
een financiele drempel in de toegang tot de beroepsrechter. Daarbij moet
worden opgemerkt dat naar mijn mening een dergelijke drempel slechts kan
worden opgeworpen in het belang van een goede procesorde.65 Het heffen
van griffierechten in het strafrecht met het oog op de te verwachten financiele
opbrengst is naar mijn mening niet acceptabel. Aan de verdachte mag naar
mijn mening een financiele bijdrage worden gevraagd. Indien deze van de
verdachte wordt gevraagd, gaat mijn voorkeur uit naar een duidelijk en helder

62 L.G.M. Stevens, Tol der gerechtigheid, WFR 5983,31 oktober  1991, p, 1546 (Column).
63         De toegang tot de cassanerechter in stra»ken, Rapport van de Commissie Werkbelasting

Strafkamer Hoge Raad, p. 30.
64      J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in straizaken, diss. Gouda Quint Amhem 1989, p  503.
65         Zie A.F.M. Brenninkmeijer,De toegang totde rechter, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1987,

P. 209.
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systeem, waarbij het te betalen bedrag vooraf is vastgesteld.66 Met het oog

op het recht op toegang tot de rechter mag het vastgestelde griffierecht niet
te hoog zijn. Er zou kunnen worden gedacht aan een stelsel waarbij per rechts-
middel een bepaald bedrag moet worden betaald; bijvoorbeeld f 50,- voor
hoger beroep en f  100,- of f  150,- voor cassatieberoep. Mijn voorkeur gaat
er echter naar uit de toegang tot een feitelijke instantie niet te belemmeren
door het opwerpen van een financiele barriare. Dit betekent dat slechts bij
de toegang tot de cassatierechter griffierechten zouden kunnen worden
geheven.

Aan het heffen van een griffierecht als drempel kleeft naar mijn mening
een belangrijk bezwaar, namelijk dat wellicht weinig effect van deze maatregel
kan worden verwacht wat betreft het beperken van de instroom van zaken.
Uit onderzoek van Van Tulder en Janssen omtrent de prijsgevoeligheid van
rechtshulp volgt dat prijsverhogingen wel enig effect zullen hebben, maar naar
verwachting slechts een gering effect. Bovendien zal het effect worden
bernvloed door de aard van het geschil en de persoon van de rechtzoekende.67

De prijsgevoeligheid, kortweg gezegd de invloed van het stijgen van de kosten
van de procedure op de mate van het inschakelen van de rechter, wordt mede
bepaald door de aard van de zaak. Bij zaken als echtscheidingen en alimentatie
is de te verwachten invloed van de stijging van de kosten aanzienlijk geringer
of zelfs nihil volgens de onderzoekers. Bij geschillen met een 'zakelijke
dimensie' zoals bijvoorbeeld bij verbintenissenrechtelijke zaken, is de
prijsgevoeligheidgroot. Waarschijnlijk verklaart dit waarom in belastingzaken
het heffen van griffierechten wel heeft geleid tot een vermindering van de
instroom.68 Op de vraag of strafzaken prijsgevoelig zullen zijn kan naar mijn
mening geen eenduidig antwoord worden gegeven. In het strafrecht zullen
zowel beschuldigingen met een 'zakelijke dimensie' voorkomen, als
beschuldigingen die nauwelijks een 'zakelijke dimensie' hebben, zoals
bijvoorbeeld moord of doodslag.69 Naar verwachting zal het heffen van
griffierechten slechts bij een bepaald soort zaken effect hebben. Dit betekent
dat van het heffen van griffierechten in zijn algemeenheid mijns inziens niet
te veel mag worden verwacht.

Het principiele argument dat door de Commissie-Haak is aangevoerd,
namelijk dat het heffen van griffierechten een niet te rechtvaardigen breuk

66 Dit geldt bijvoorbeeld niet voor de te betalen kosten van de verplichte procesvertegen-
woordiging.

67         F. van Tulder en S. Janssen, De pr(/sgevoeligheid van rechtshulp, Justitiele Verkenningen,

jrg 13, nr. 9, 1987, p. 63.
68         Zie L.G.M. Stevens en A.0. Lubbers, Drempels in de toegang tot de belastingrechter. WFR

6094, 10 maart  1994, p.  340.
69      Bij meer zakelijk getinte beschuldigingen kan worden gedacht aan economische delicten.
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met de huidige strafrechtspleging zou zijn deel ik niet.m In het belang van een
goede procesorde is het denkbaar dat griffierechten worden geheven. Hoewel
ik bij een algemene invoering in het strafrecht weinig effect verwacht van deze
drempel, ben ik er niet principieel tegen. Op grond van een praktisch argument
wijs ik deze drempel vooralsnog af.

b zekerheidstelling

Een tweede zuivere financiele maatregel die als drempel in de toegang tot de
rechter zou kunnen worden opgeworpen, is het stellen van zekerheid. Deze
drempel is in het vorige hoofdstuk bij de behandeling van de Wet Mulder reeds
ter sprake gekomen.71 Het stellen van zekerheid houdt voor de betrokkene
in dat hij om toegang tot de rechter te kunnen verkrijgen alvast een bedrag
betaalt, waaruit een eventueel op te leggen geldboete zal worden verhaald.
De zekerheidstelling lijkt bij uitstek een middel om beroepen met het enkele
doel uitstel van executie te verkrijgen, tegen te gaan.72 Het bedrag dat aan
zekerheid moet worden gesteld, is in de Wet Mulder gelijkgesteld aan het
bedrag van de beschikking waartegen bij de rechter in beroep wordt gegaan.

73

Deze drempel in de toegang tot de rechter kent echter een beperking. Slechts
bij op geld waardeerbare sancties kan deze drempel worden opgeworpen.

Alvorens deze drempel te beoordelen zal eerst het onderscheid tussen
griffierechten en zekerheidstelling worden behandeld. Vervolgens zal worden
ingegaan op het stellen van zekerheid in de Wet Mulder in relatie tot het recht
op toegang tot de rechter. Daarna zal de vraag aan de orde komen of de
zekerheidstelling als drempel in het strafrecht een plaats verdient. Aan de hand
van literatuur en rechtspraak wordt getracht een antwoord op deze vraag te
formuleren.

Het stellen van zekerheid is principieel anders dan het heffen van
griffierechten. Bij de laatstgenoemde moet worden betaald om toegang tot
de rechter te kunnen verkrijgen. Een eventueel op te leggen financiele sanctie
wordt niet verhaald uit het betaalde griffierecht, maar moet afzonderlijk worden
voldaan. In de praktijk is de kloof tussen zekerheidstelling en gri ffierechten

70          Zie ook J. de Hullu,  Over rechtsmiddelenin  strat:aken, diss Gouda Quint Arnhem  1989,
p. 502.

71     Zie § 5.5.
72 Zie bijvoorbeeld BHTK 1987-1988,20 329. nr. 3. p. 8 e.v.
73         Voor het stellen van zekerheid zijn meer varianten denkbaar. Zie bijvoorbeeld D.H. de Jong,

Het  rapport van  de commissie-Mulder:  een  noodzakelijke  wij:iging?, in:  Administratieve
afdoening verkeersovertredingen, onder redactie van G.J.M. Corstens, W.E.J. Tjeenk Willink
Zwolle 1986, p. 36 e.v.
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minder groot, omdat in bepaalde gevallen de betrokkene het betaalde
griffierecht teruggestort kan krijgen.74 In de discussie omtrent financiale
drempels wordt het heffen van griffierechten en het stellen van zekerheid nogal
eens vergeleken. Daarbij moet worden bedacht dat de bedragen die als
zekerheid worden gesteld of als griffierecht worden gestort aanmerkelijk uiteen
kunnen lopen. De maximale zekerheidstelling in de Wet Mulder is tot nu toe
f 500::5 Het maximale griffierecht voor een natuurlijk persoon in de Awb
is f 200,-. Er geldt echter een lager tarief van f 50,- voor procedures inzake
sociale uilkeringen.76 Een ander verschil tussen griffierechten en zekerheid-
stelling is dat griffierechten bij opeenvolgende rechters in de procedure kunnen
worden geheven, terwijl slechts 66nmaal in de procedure zekerheid kan worden
gesteld.

Evenals bij het heffen van griffierechten kan bij het stellen van zekerheid
het recht op toegang tot de rechter worden verhinderd. Bij de parlementaire
behandeling van de Wet Mulder werd kritisch naar de hoogte van het als
zekerheid te stellen bedrag gekeken.77 In concrete gevallen kan de zekerheid-

beperking van het recht op toegang tot de rechter inhouden.78 Met name bij
stelling die door de betrokkene moet worden voldaan, een ontoelaatbare

cumulatie van zekerheidstellingen dreigt dit gevaar. Blijkt in een concreet geval
het stellen van zekerheid tot een ontoelaatbare verhindering van de toegang
tot de rechter te leiden, dan behoort de rechter de betrokkene de gelegenheid
te geven zich op de openbare terechtzitting uit te spreken over zijn financiele
omstandigheden. Vervolgens kan de rechter het als zekerheid te stellen bedrag
matigen tot een bedrag dat in overeenstemming is met de draagkracht van de
betrokkene.

Aanvankelijk overwoog de Hoge Raad dat de griffier in ieder geval een
zekerheidstelling tot f 150,- van de betrokkene mocht verlangen.79 Begin  1996
lijkt hierin verandering te zijn gekomen. Toen wees de Hoge Raad een arrest
waarin deze overweging niet was opgenomen."1 De betekenis van dit arrest
is nog onbekend. Wellicht moet worden aangenomen dat het niet betalen van
de door de griffier gevorderde f 150,- zekerheidstelling, niet meer terstond
kan leiden tot een niet-ontvankelijkverklaring van het beroep. De Hoge Raad
zou deze overweging ook in dit bijzondere geval achterwege gelaten kunnen

74     Zie § 2.5.6.4.
75         Per 1 juli  1997 is de maximungeldboete verhoogd naar f 750,-. Zie BHTK 1995-1996,23

689.

76      Zie art. 8:41 Awb.
77 Zie bijvoorbeeld het advies van de Raad van State bij cumulatie van zekerheidstelling.
78     Zie § 5.5.4.
79 Zie bijvoort)eeld HR 31 januari 1995, VR 1995,38 en HR 14 november 1995, VR 1996,

185.

80     HR 30 januari 1996, VR 1996, 200.
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hebben. De betrokkene diende namelijk f 200,- zekerheid te stellen ter zake
van twee sancties van respectievelijk f 150,- en f 50,-, terwijl zijn geringe
financiele draagkracht samenhing met een aangevraagde schuldsanering.

Zou het stellen van zekerheid op aanvaardbare wijze de toegang tot de
beroepsrechter in het strafrecht kunnen beperken? Bij deze vraag moet worden
opgemerkt dat anders dan in de Wet Mulder, het hier niet gaat om toegang
tot een rechter, maar om de toegang tot de beroepsrechter. Aan de hand van
literatuur en rechtspraak zal worden getracht hierop antwoord te geven.

De zekerheidstelling in het strafrecht lijkt in de literatuur niet op voorhand
te worden afgewezen. De Jong bepleitte bijvoorbeeld in de discussie omtrent
de Wet Mulder een strafvorderlijk traject waarbij zekerheid moet worden
gesteld, in plaats van een administratiefrechtelijk traject:' De Hullu kiest in
zijn dissertatie ook voor de zekerheidstelling als mogelijke drempel in de
toegang tot de beroepsrechter.82 Hoewel deze drempel geen schoonheidsprijs
verdient en is gebaseerd op wantrouwen jegens de verdachte, is zekerheid-
stelling volgens De Hullu de meest aantrekkelijke optie. Het is een eenvoudig
middel, vermoedelijk effectief en tast de bestaande rechtsmiddelenregeling
het minst aan. De Commissie-Haak blijkt geen voorstander te zijn van het
invoeren van zekerheidstelling in de toegang tot de Hoge Raad. Principiele
bezwaren zoals bij de griffierechten worden evenwel niet aangevoerd. De
Commissie heeft echter andere bezwaren. In de eerste plaats wordt gewezen
op een praktisch punt: het invoeren van deze maatregel vergt een admini-
stratieve afhandeling die tot de nodige rompslomp en misslagen kan leiden.
Bovendien werkt deze drempel slechts bij dat deel van de zaken waarbij een
geldelijke sanctie is opgelegd. Tot slot merkt de commissie op dat het stellen
van zekerheid beter past bij het rechtsmiddel hoger beroep.

Zoals reeds bij het heffen van griffierechten is betoogd, bestaat er mijns
inziens geen principieel bezwaar tegen het opwerpen van een drempel met
een financieel karakter, mits deze drempel de toegang tot de rechter niet op
ontoelaatbare wijze belemmert. Een belangrijke grens wordt daarbij gesteld
door de invulling van art. 6 EVRM. Indien een financiele drempel wordt
opgeworpen, verdient het mijns inziens sterk de voorkeur een eenduidige en
heldere drempel te creeren waarbij het recht op toegang tot de rechter niet
uit het oog moet worden verloren. Aan het stellen van zekerheid kleeft echter
een belangrijke beperking, namelijk dat slechts zekerheid kan worden gesteld

81         Hierbij gaat het dus wel om toegang tot een rechter en niet om toegang tot de beroepsrechter.
Dll. de Jong, Het rapport van de commissie-Mulder: een noodzakelijke wij:iging?,in:
Administratieveafdoening verkeersovertredingen onderredactie vanG.J.M. Corstens, W.E.J.
Tjeenk Willink Zwolle, 1986, p. 36.

82     J. de Hullu. Over rechtsmiddelen in strafzaken, diss. Gouda Quint Arnhem 1989. p. 510.
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indien een financiele sanctie is opgelegd. Is een ander straf opgelegd dan kan
de zekerheidstelling geen uitkomst bieden. Bovendien kan slechts eenmaal
in de procedure zekerheid worden gesteld.

In de Wet Mulder is de zekerheidstelling gantroduceerd in verband met
de verwachte drempelfunctie. Een doelstelling van deze wet was het
verminderen van de werklast bij de politie, het openbaar ministerie en de
rechterlijke macht.83 Naar de effectiviteit van de Wet Mulder is onderzoek
gedaan en met betrekking tot de werklastbesparing is het volgende gebleken.84
De werklast bij de politie en de parketten is aanzienlijk afgenomen.85 Bij de
kantongerechten is de werklast gelijk gebleven, waarbij moet worden
opgemerkt dat het aantal zaken sterk is afgenomen, maar de overgebleven
te behandelen zaken meer tijd kosten. Het opwerpen van drempels in de
toegang tot de kantonrechter lijkt derhalve de instroom van zaken te hebben
beperkt. Het voordeel dat daarmee zou kunnen worden behaald wordt echter
beperkt doordat de resterende zaken meer afhandelingstijd vergen. Naar de
werklast bij de Hoge Raad is door de onderzoekster geen gericht onderzoek
gedaan, maar een forse stijging van de instroom van zaken kan wel worden
waargenomen. Uit het rapport van de Commissie-Haak blijkt onmiskenbaar
dat de invoering van de Wet Mulder heeft geleid tot een grote stroom zaken
bij de Hoge Raad.86 Deze stroom beroepen blijft toenemen. De reden voor
deze toename moet volgens de Commissie worden gezocht in het feit dat 'de
justitiabele het gevoel heeft niet aan zijn trekken te zijn gekomen en het daarom
"hogerop" zoekt'.87 Dit betekent dat veel klachten van feitelijke aard  bij  de
Hoge Raad terechtkomen. De Commissie is dan ook van mening dat de
werklast bij de Hoge Raad ten gevolge van de Wet Mulder aanzienlijk is
toegenomen en een zorgelijke omvang dreigt aan te nemen.88

De vraag in hoeverre het stellen van zekerheid een effectief middel is,
kan moeilijk worden beoordeeld. Het aantal zaken dat bij de kantongerechten
binnenkomt is aanmerkelijk gedaald. Dit lag ook in de lijn van de verwachting.
De betrokkene moet nu immers actie ondernemen om toegang tot de rechter
te verkrijgen, terwijl v66r de invoering van de Wet Mulder de verdachte met

83 BHTK 1987-1988,20 329, nr. 3, p. 8.
84         A.W. Onneweer,De Wet Mulder in uitvoering:  de  praktijk is  sterker dan de leer,DD 24

(1994), p. 360-377.
85           AW. Onneweer, De Wet  Mulder  in uitvoering:  de  praktijk is  sterker  dan de  leer,DD  24

(1994), p. 362-363.
86 Zie rapport van de Commissie Werkbelasting Strafkamer Hoge Raad, De toegang rot de

cassatierechter  in strafzaken. p.  50  e.v.  en met name p.  51.
87 Rapport Commissie Werkbelasting Strafkamer Hoge Raad, De toegang tor de cassatierechter

in strajkaken, p. 51
88        De Commissie bepleit maatregelen die met spoed en bij voorrang moeten worden ingevoerd

om deze werklastverzwaring tegen te gaan.
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enkel stilzitten na verloop van tijd bij de rechter terecht kwam. Wel moet
worden bedacht dat het bij de Wet Mulder gaat om toegang tot de (eerste)
rechter. Indien de zekerheidstelling in het strafrecht een plaats zou krijgen,
zou deze drempel de toegang tot de beroepsrechter kunnen beperken.

Het stellen van zekerheid als middel om de toename van beroepen te
beperken lijkt, gelet op de uitkomsten bij de Wet Mulder, geen ongunstige
maatregel. Het sorteert effect, ofschoon de beperking geldt dat deze drempel
slechts bij vermogenssancties kan worden opgeworpen. Bij de Wet Mulder
lijkt echter een ongunstig neveneffect op te treden, namelijk dat de betrokkene
cassatieberoep instelt omdat hij het gevoel heeft in de voorafgaande procedure
niet aan zijn trekken te zijn gekomen.89 In § 6.3.2 is er reeds op gewezen dat
het voor het opwerpen van een drempel goed zou zijn te weten waarom justitia-
belen in beroep gaan. Indien wordt verondersteld dat een aanzienlijk deel van
de cassatieberoepen in Wet Mulder-zaken wordt veroorzaakt doordat de
betrokkene niet het gevoel heeft aan zijn trekken te zijn gekomen, heeft het
opwerpen van drempels in de sfeer van de toegang tot de rechter naar
verwachting weinig zin. In dat geval mag een grotere remmende werking
worden verwacht van aanpassingen in de voorafgaande procedure, waardoor
de rechtzoekende het gevoel krijgt dat hem wel recht is gedaan.

Gelet op de beperkingen van het stellen van zekerheid als drempel kan
naar mijn mening worden betoogd dat deze maatregel bij zaken waar geldelijke
sancties zijn opgelegd, het overwegen waard is. Het is een heldere en voor
de verdachte duidelijk herkenbare drempel waar tot op zekere hoogte effect
van mag worden verwacht. De uitkomst van het onderzoek van Van Tulder
en Janssen dat de kosten van de weg naar de rechter een minder grote rol spelen
bij minder zakelijk getinte geschillen zal mijns inziens hier vermoedelijk ook
opgaan.w Wet Mulder-zaken lijken tot de categorie van zakelijk getinte
geschillen te behoren. Wordt zekerheidstelling ingevoerd bij nauwelijks
zakelijk getinte geschillen dan zal het effect van deze drempel ook lager zijn.

De zekerheidstelling heeft tot slot nog het belangrijke voordeel dat deze
drempel in concrete gevallen kan worden getoetst aan het recht op toegang
tot de rechter en indien nodig kan de drempel in het concrete geval tot
aanvaardbare hoogte worden teruggebracht. Het feit dat de rechter de drempel
kan toetsen is voor mij een belangrijk argument, aangezien hierdoor de toegang
tot de rechter in het concrete geval beter kan worden gewaarborgd.

Indien de zekerheidstelling als drempel wordt overwogen verdient het
aanbeveling deze drempel op doordachte wijze in de procedure op te werpen.

89 Mijns inziens is hier een belangrijk aspect van de strafrechtspleging in het geding, namelijk
de aanvaardbaarheid en het gezag van het strafrecht.

90      Zie F. van Tulder en S. Janssen, De prijsgevoeligheW van rechtshulp. Justitiele Verken-
ningen. jrg 13, nr. 9.1987. p. 63.
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Uitgaande van de bestaande rechtsmiddelenbedeling gaat mijn voorkeur er
naar uit in de toegang tot het hoger beroep - de feitelijke beroepsprocedure -
geen financiele drempels op te werpen. De verdachte heeft meer baat bij een
procedure waar de zaak niet alleen op de juridische merites. maar ook feitelijk
kan worden beoordeeld. Indien gekozen wordt voor zekerheidstelling als
drempel in de toegang tot de cassatierechter, moet naar mijn mening wel
worden gekeken ter zake van welk soort delicten de zekerheidstelling wordt
ingevoerd. Gelet op de uitkomsten van het onderzoek van Van Tulder en
Janssen zal de zekerheidstelling als drempel meer effect sorteren bij geschillen
met een zakelijke dimensie. Wellicht zou terzake van deze geschillen de drem-
pel van zekerheidstelling kunnen worden ingevoerd. Er zou tevens kunnen
worden overwogen deze verplichting in te voeren bij relatief geringe delicten.
Hierbij kan worden gedacht aan veroordelingen waarbij uitsluitend een
financiele sanctie is opgelegd tot maximaal f 500,-.91 Bij de eerder genoemde
geschillen met een zakelijke dimensie lijkt mij een grens van f 500,- ook
redelijk. Kortom het stellen van zekerheid tot een maximum van f 500,- ter
zake van zakelijk getinte delicten en relatief lichte delicten, kan mijns inziens
gelden als een aanvaardbare drempel in de toegang tot de cassatierechter.
Daarbij blijft onverlet de mogelijkheid voor de rechter om in concrete gevallen
het als zekerheid te stellen bedrag te matigen, indien de toegang tot de rechter
ontoelaatbaar zou worden verhinderd.

6.3.4 Een processuele drempet

6.3.4.1 Inleiding

Het beperken van de stroom beroepen in het strafrecht zou mogelijk ook
kunnen worden gerealiseerd door het opwerpen van een processuele drempel.
Daarbij kan worden gedacht aan een motiveringsvereiste; degene die beroep
instelt dient zijn bezwaren tegen de bestreden beslissing kenbaar te maken.
In hoofdstuk 4 is het motiveren van het beroep uitgebreid behandeld. In deze
paragraaf zal het stellen van een motiveringsvereiste als drempel worden
behandeld. Dit vereiste kan als een zuivere processuele drempel worden
aangemerkt. In § 6.4 zal het verplicht motiveren van het beroep door een
advocaat aan de orde komen. In dat geval is er sprake van een gemengde
drempel; hij bevat zowel een processueel als een financieel element, namelijk
de verplichte vertegenwoordiging.

91 Dit sluit aan bij het huidige tarief van de Wet mulder. Verhoging tot f 750,- is naar mijn
mening aan de hoge kant. Zie wetsvoorstel 23 689.

329



Hoofdstuk 6

Allereerst zal in § 6.3.4.2 het motiveringsvereiste als drempel worden
bekeken. Daarna zal worden nagegaan welke eisen kunnen worden gesteld
aan het motiveringsvereiste bij de ontvankelijkheidsvraag (§ 6.3.4.3). Tot slot
zal in deze paragraaf aandacht worden besteed aan de verhouding tussen het

motiveringsvereiste in § 4.6 en de voorgestelde relativeringen bij het indienen
van een schriftuur.

6.3.4.2 Het motiveringsvereiste als processuele drempel

Het verplicht motiveren van het beroep als ontvankelijkheidsvereiste in de
toegang tot de beroepsrechter is een processueel vereiste. De betrokkene dient
een processuele handeling te verrichten. Aan deze handeling kan een drempel-
werking worden toegeschreven. Naar verwachting zal de verplichting het
beroep te motiveren de stroom van beroepen beperken. Voorts zal het motive-
ringsvereiste kunnen bijdragen aan een efficientere, snellere en kwalitatief
wellicht betere procesvoering.

Om te beginnen de verwachte beperking van de stroom beroepen. Het
motiveren van het beroep zal, zo mag worden aangenomen, het lichtvaardig
instellen van een rechtsmiddel tegengaan. De rechtzoekende zal zijn bezwaren
tegen de bestreden beslissing moeten verwoorden en dit dwingt hem tot een
afweging van de bij de zaak betrokken belangen. Wellicht kan tevens worden
verondersteld dat indien de rechtzoekende geen bezwaren weet aan te voeren,
hij zal afzien van het instellen van beroep.

92

Een algemene plicht tot motiveren laat in beginsel open op welke wijze
het beroep moet worden toegelicht. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.
Gelet op de inrichting van de cassatieprocedure is de laatste mogelijkheid
slechts voor het hoger beroep reeel. Voor het hoger beroep zou het mondeling
motiveren betekenen dat de verdachte op de terechtzitting moet verschijnen.

Deze verplichting past niet goed bij de huidige strafrechtspleging en zou de
nodige problemen op het terrein van de betekening met zich meebrengen.93

Bovendien is het de vraag of een op deze wijze vormgegeven motiverings-
vereiste een remmende werking zal hebben op het instellen van beroep. De
verdachte behoeft immers niet eerder dan op de terechtzitting in hoger beroep
zijn bezwaren kenbaar te maken.  Of de verdachte in deze situatie zich bij het
instellen van het beroep zal afvragen waarom hij een rechtsmiddel aanwendt,

92 Hier wreekt zich de onbekendheid met de redenen waarom beroep wordt ingesteld. Zie §
6.3.2. Onbekend is of rechtzoekenden beredeneerd of meer gevoelsmatig beroep instellen,
omdat ze bijvoorbeeld menen dat hen geen recht is gedaan.

93          Zie ook J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strakaken, diss. Gouda Quint Arnhem  1989,
p. 500.
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is mijns inziens twijfelachtig.94 Bij een schriftelijk motiveringsvereiste wordt
de verdachte gedwongen eerder over zijn bezwaren na te denken. Een dergelijk
motiveringsvereiste is in het strafrecht overigens niet onbekend. Hierbij kan
worden gewezen op de verplichte cassatieschrifturen in economische en
Antilliaanse zaken en het motiveringsvereiste bij het maken van bezwaar tegen
een kennisgeving van verdere vervolging of een dagvaarding.

95

In deze paragraaf zal het motiveringsvereiste aan de orde komen,
uitgedrukt in de verplichting een schriftuur in te dienen. Daarbij zal als
uitgangspunt worden genomen dat de verdachte deze schriftuur kan indienen.
Hij is niettemin vrij een ander daartoe te machtigen, zoals bijvoorbeeld een
advocaat of een door een bijzondere schriftelijke volmacht gemachtigde. Het
verplicht indienen van een schriftuur door een procesvertegenwoordiger zal
in de volgende paragraaf nog afzonderlijk ter sprake komen.

Het verplicht indienen van een schriftuur door de verdachte betekent
dat de verdachte na het aanwenden van het beroep zijn bezwaren tegen de
bestreden beslissing op papier moet zetten. Dit kan het nodige van een
verdachte vergen. Niet iedere verdachte zal zijn bezwaren duidelijk kunnen
formuleren en een verdachte die rechtskundig wordt bijgestaan, zal vermoe-
delijk beter af zijn dan de verdachte die het alleen moet zien te klaren. Dit
dreigende gevaar van rechtsongelijkheid is voor De Hullu een zwaarwegende
reden om van het indienen van een verplichte schriftuur af te zien.96 Hoewel
dit gevaar reeel is, hangt de omvang van deze rechtsongelijkheid naar mijn
mening sterk af van de beoordeling van de schriftuur door de beroepsrechter.
Worden aan de schriftuur formalistische eisen gesteld en is de beroepsrechter
niet bereid de schriftuur welwillend te lezen, dan zal een aanmerkelijke
rechtsongelijkheid eerder het gevolg zijn.97

Behalve met het beperken van de stroom beroepen, zal het verplicht
indienen van een schriftuur vermoedelijk bijdragen aan een efficientere en
kwalitatief wellicht betere procesvoering. Het kenbaar maken van de bezwaren
tegen de bestreden beslissing zal ertoe kunnen leiden dat de beroepsrechter
gerichter te werk kan gaan. Het dossier kan aan de hand van de geformuleerde
bezwaren worden bestudeerd en de rechter kan beter op die bezwaren
reageren,98 Bovendien kan de verplichting een schriftuur in te dienen aan beide
procespartijen worden gesteld. De Hullu wijst erop dat door een motiveringseis

94 Het mondeling motiveren van het beroep bevordert niet een efficientere procesvoering.
95 Zie hoofdstuk 4.
96        J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in stra*aken, diss. Gouda Quint Arnhem  1989, p. 500.
97      Op de behandeling van de schriftuur door de beroepsrechter zal in § 6.3.4.3 nog worden

ingegaan.
98 Zie Appa op de hoven, gezamenlijk jaarverslag van de hoven, 's-Hertogenbosch,  19 juni

1996, p. 46.
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aan het instellen van beroep te verbinden een karakteristiek aspect van het
hoger beroep, namelijk het bieden van een herkansing, beter tot zijn recht zou
kunnen komen.0 Indien de rechter zich hoofdzakelijk behoeft te concentreren

op de bezwaren die door de partijen naar voren zijn gebracht, zou dit voor
de rechter een tijdsbesparing kunnen opleveren, aangezien hij efficienter de
zaak kan voorbereiden en zittingstijd kan plannen.

Gelet op de bestaande praktijk bij het aanwenden van een rechtsmiddel
in strafzaken zullen enkele randvoorwaarden moeten worden geschapen met
betrekking tot het indienen van een verplichte schriftuur. Vandaag de dag
worden vonnissen niet eerder uitgewerkt dan nadat een rechtsmiddel is
aangewend. Indien de verdachte verplicht wordt op straffe van niet-ontvanke-
lijkheid een schriftuur in te dienen, zal hij over een uitgewerkt vonnis moeten
beschikken. Voorts zal moeten worden vastgesteld binnen welke termijn en
op welke plaats de verplichte schriftuur moet worden ingediend. In het ontwerp
omtrent de stroomlijning van onder andere de cassatieprocedure in strafzaken,
wordt voorgesteld een aanzegging omtrent het ontvangen van de stukken van

het geding bij de Hoge Raad aan de verdachte te zenden. De verdachte heeft
vervolgens twee maanden de tijd om een schriftuur bij de Hoge Raad in te
dienen.'00 Een op deze wijze vormgegeven regeling voorkomt vermoedelijk
veel problemen en vertraging. Naar mijn mening behoort de verdachte op de
verplichting een schriftuur in te dienen te worden gewezen. In § 6.3.4.4 zal
op deze kwestie worden teruggekomen.

6.3.4.3 Het indienen van een schriftuur als ontvankelijkheidsvereiste

In hoofdstuk 4 is het vermelden van de bezwaren tegen de bestreden beslissing
in het strafrecht vergeleken met het bestuursrecht.'01 Daar bleek reeds dat aan

het motiveringsvereiste niet dezelfde eisen worden gesteld. Het bestuursrecht
kenmerkt zich door een soepele beoordeling van het vermelden van de gronden
van bezwaar of beroep. Als drempel heeft het derhalve een geringe betekenis.
Dit blijkt tevens uit de praktijk van de pro forma- of voorlopige bezwaar- of
beroepschriften, waarbij de indieneranticipeertop de mogelijkheid verzuimen
te herstellen.'02 Het strafrecht laat daarentegen een ander beeld zien.

Hoewel in het strafrecht een cassatieschriftuur die door of namens de
verdachte is ingediend welwillend wordt gelezen, wordt een aantal eisen gesteld

99          Zie J. de Hullu. over rechismiddelen in straftaken, Gouda Quint Arnhem  1989. p. 500.
100    Zie de artt. 435 en 437 Sv (ontwerp) als bijlage 9 bij het rapport van de Commissie-Haak,

De toegang tot de cassatierechter in straf:aken.
101 Zie§ 4.10.

102 Zie § 4.9.3.
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aan de inhoud en vorm van deze schriftuur alvorens een middel kan slagen.
103

Een middel behoort een concrete op een cassatiegrond toegesneden klacht
te bevatten. Aan de wijze waarop het middel wordt geformuleerd zijn door

de rechtspraak ook eisen gesteld. Er mag niet worden verwezen naar stellingen
die in eerste aanleg zijn aangevoerd, eerder overgelegde cassatieschrifturen,
tijdschriftartikelen of arresten van de Hoge Raad. Het poneren van een

algemene bewering of het verwijzen naar een wetsartikel is ook ontoereikend
om als cassatiemiddel te kunnen worden aangemerkt. Bovendien heeft een

aangevoerd cassatiemiddel slechts kans van slagen indien het een redelijk
belang heeft, niet slechts is gericht tegen een overweging ten overvloede of
6dn van de gronden en steunt op feiten of omstandigheden die uit de
gedingstukken blijken. Voor de vorm van de schriftuur lijkt vooralsnog vereist
dat deze in de Nederlandse taal is gesteld en is ondertekend.

Bovenstaande eisen gelden voor een strafrechtelijke cassatieschriftuur
die succesvol zou kunnen zijn. De vraag moet worden opgeworpen of deze
eisen ook bij de ontvankelijkheidsvraag aan een verplichte schriftuur zullen
worden gesteld. Kunnen in het kader van de toegang tot de rechter deze eisen
ook aan een verplichte schriftuur worden gesteld? Een dergelijke toetsing
brengt met zich mee dat een middel door de rechter inhoudelijk wordt beoor-
deeld voordat toegang tot de rechter is verkregen. Een inhoudelijke toetsing
van de aangevoerde bezwaren past mijns inziens minder goed bij het karakter
van een ontvankelijkheidsvereiste. De gegrondheid van het beroep wordt dan
al min of meer beoordeeld bij de ontvankelijkheid van het beroep. De vraag
rijst welke eisen dan wel aan een verplichte schriftuur mogen worden gesteld.
Alvorens deze vraag te beantwoorden moet op een punt duidelijkheid worden
verschaft, namelijk waarom dit wordt vereiste gesteld. Het verplicht indienen
van een schriftuur heeft, naar hier wordt aangenomen, tot doel het instellen
van beroepen te beperken:c  In § 4.10 is getracht aan te geven welke factoren
de veronderstelde drempelwerking kunnen beYnvloeden. Daarbij is gewezen
op het doel van het gestelde vereiste: heeft de wetgever een drempel in de
toegang tot de rechter willen opwerpen. Indien bedoeld is om een drempel

op te werpen heeft dit vermoedelijk gevolgen voor de wijze waarop dit vereiste
wordt vormgegeven en door de rechter zal worden beoordeeld. De rechter
zal daarbij gebonden zijn aan de eisen die voortvloeien uit art. 6 EVRM in
verband met de toegang tot de rechter. Beoordeelt de rechter het vereiste
formalistisch, dan wordt de drempel verhoogd. Een nauwelijks formalistische

benadering matigt daarentegen de drempelwerking.

103    Zie § 4.5.1 en P. Mout, De beoordeling van cassatiemiddelen in: de derde rechtsingang
nader bekeken, Gouda Quint Amhem  1989, p.  230.

104 Dit vereiste kan bijvoorbeeld ook worden gesteld ten behoeve van een efficiente proces-

voenng
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In het kader van dit onderzoek wordt het verplicht indienen van een
schriftuur voorgesteld om de toegang tot de beroepsrechter te beperken. Dit
uitgangspunt geeft richting aan de vereisten die aan het indienen van een
verplichte schriftuur bij de ontvankelijkheidsvraag kunnen worden gesteld.

105

Het bestaande taal- en ondertekeningsvereiste zal vermoedelijk worden
gehandhaafd.'06 Het tijdig indienen van een schriftuur zal waarschijnlijk ook
een grote rol spelen bij de ontvankelijkheidsvraag. De bestuursrechtelijke
praktijk van pro forma- of voorlopige bezwaar- of beroepschriften zal naar
verwachting geen navolging vinden  in het strafrecht. 107 In hoeverre  de
aangevoerde bezwaren inhoudelijk getoetst kunnen worden bij de
ontvankelijkheidsvraag zal door de rechter moeten worden beantwoord. Is
de rechter van oordeel dat de drempelwerking moet worden versterkt, dan
zal hij formalistisch toetsen. In dat geval is het denkbaar dat de rechter slechts
middelen ontvankelijk acht, die naar hun inhoud een concrete klacht tegen
de bestreden beslissing inhouden. De rechter zal de schriftuur dan weinig
bereidwillig lezen. Het verwijzen naar stellingen in eerste aanleg, het poneren
van een algemene bewering of het slechts noemen van wetsartikelen, zal
dientengevolge niet als schriftuur kunnen worden aangemerkt. Aan de
verdachte worden in dit geval hoge eisen gesteld en vermoedelijk zal een aantal
schrifturen dat door de verdachte wordt geformuleerd beneden de maat zijn,
zodat de zaak eindigt in een niet-ontvankelijkverklaring. Stelt de rechter zich
soepeler op dan zal naar verwachting de opgeworpen drempel worden gematigd
en zullen minder zaken eindigen in een niet-ontvankelijkverklaring.

Als de verdachte de ontvankelijkheidsvraag heeft gepasseerd kan nog een vraag
van belang zijn, namelijk in hoeverre de rechter is gebonden aan de bezwaren
die door de verdachte zijn aangevoerd. Of anders gezegd, mag de rechter de
zaak ambtshalve toetsen? Bij het hoger beroep past een beperking van de
omvang van het beroep naar mijn mening niet.'08 Dit rechtsmiddel biedt de
verdachte een tweede behandeling, waarbij zowel de feiten als het recht
opnieuw ter sprake kunnen komen. Bij de aard van het cassatieberoep, waar

105   Zou het indienen van een schriftuur verplicht worden gesteld om de procesvoering te
verbeteren dan zouden andere vereisten aan de schriftuur worden gesteld. Hierbij kanbijvoorbeeld worden gedacht aan het beperken van de omvang van het beroep tot de
aangevoerdebezwarenofdeverplichtingeenjuridischonderbouwdbetoogdooreenadvocaat
te laten indienen.

106       Zie over relativering van het taalvereiste  §  3.3.4 en het ondertekeningsvereiste  § 4.6.
107     Op de door mij voorgestelde mogehjkheid verzuimen te herstellen in het strafrecht zal in

§ 6.3.4.4 worden ingegaan.
108 Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat de rechter wel ambtshalve toetst, maar in het vonnis

zich in beginsel beperkt tot de uit de schriftuur blijkende bezwaren. Het vonnis bevat slechts
dan een beslissing naar aanleiding van het ambtshalve onderzoek indien daartoe reden is.
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de feiten in principe niet meer ter discussie staan, zou een dergelijke beperking
beter passen. Voor een efficiente procesvoering is dit vereiste eveneens van

belang. Indien de Hoge Raad gebonden zou zijn aan de bezwaren die door
de verdachte worden aangevoerd, zou dit de werklast kunnen verminderen.
Deze vermindering van de werklast zou niet alleen bij de leden van de Hoge
Raad merkbaar zijn, maar ook bij het wetenschappelijk bureau en het parket
bij de Hoge Raad. Het niet meer ambtshalve casseren lijkt gelet op de cijfers
bij het rapport van de Commissie-Haak, geen grote aantasting van de
rechtsbescherming van de verdachte op te leveren. 109

De verplichting na het instellen van beroep binnen een bepaalde termijn
de bezwaren tegen de bestreden beslissing schriftelijk kenbaar te maken, zou
een effectieve drempel in de toegang tot de beroepsrechter kunnen opleveren.
Het motiveren van het beroep is een processueel vereiste dat naar mijn mening
aan de verdachte mag worden gesteld. Het toelichten van het verrichten van
in dit geval het instellen van een rechtsmiddel lijkt mij niet te veel gevraagd
van de betrokkene. Art. 6 EVRM stelt mijns inziens ook geen directe
beperkingen aan deze drempel. De effectiviteit van deze drempel zal voor een
groot deel worden bepaald door de wijze waarop deze drempel wordt
vormgegeven. Wordt beoogd een hoge drempel op te werpen, dan zullen
vormvereisten aan het indienen van een verplichte schriftuur worden gesteld
en zullen deze vormvereisten formalistisch worden benaderd. Een dergelijke
formalistische houding ten aanzien van het aanwenden van een rechtsmiddel
past echter niet goed bij de deformaliseringstrend die aan het einde van de
jaren '70 is ingezet."0 Indien het motiveringsvereiste weinig formalistisch
zal worden beoordeeld, zal dit waarschijnlijk de werking van deze drempel
matigen.

Wanneer wordt gekozen voor het indienen van een verplichte schriftuur
door of namens de verdachte kunnen mijns inziens in beginsel niet te hoge
eisen aan de formulering van de bezwaren worden gesteld. Van een verdachte
kan immers geen juridisch onderbouwd betoog worden verwacht. Voor het
opwerpen van een drempel in de toegang tot de beroepsrechter met het doel
het aantal beroepen te verminderen, zijn dergelijke hoge eisen waarschijnlijk
ook niet nodig. Van de verdachte mag een serieuze inspanning worden
verwacht. De enkele mededeling dat de verdachte het niet eens is met de
beslissing kan naar mijn mening als onvoldoende worden aangemerkt. Hij
zal moeten aangeven waarmee hij het niet eens is en waarom. Voordat het

109    Tabel 8 van bulage 5 bij het rapport van de Commissie Werkbelasting Strafkamer Hoge
Raad, De toegang totde cassatierechter in strq/.aken. Uit die cijfers blijkt dat over de jaren
1993-1995 in 3 tot 3 % van de zaken ambtshalve is gecasseerd, wat heeft geleid tot een
verandering en in 2 % van de zaken ambtshalve cassatie leidde tot verbetering.

110       Zie  §  2.2.4 over de conversie-rechtspraak.
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beroep van de verdachte wegens onvoldoende motivering niet-ontvankelijk
moet worden verklaard, zal hij naar mijn mening de mogelijkheid moeten
krijgen alsnog een voldoende gemotiveerde schriftuur in te dienen. Op dit
aspect zal in de volgende paragraaf worden ingegaan. Daarna zal de variant
van het indienen van een schriftuur door een (gespecialiseerde) advocaat
worden besproken. Aan het einde van die paragraaf zal het opwerpen van een
drempel door het stellen van een motiveringsvereiste worden beoordeeld.

6.3.4.4 Indien niet tijdig een schriftuur wordt ingediend

In hoofdstuk 4 is bepleit enige voorschriften die aan het indienen van een
strafrechtelijke schriftuur zijn gesteld, te relativeren.11' Daarbij zou zowel de
ondertekening van de schriftuur, als de verklaring bepaaldelijk te zijn
gemachtigd door de verdachte of het overleggen van een bijzondere schrif-
telijke volmacht kunnen worden gepardonneerd. Voorts is gewezen op de
mogelijkheid bepaalde verzuimen te laten herstellen. Het verlenen van de
gelegenheid verzuimen te herstellen is naar mijn mening zeker geboden hij
een schriftelijk motiveringsvereiste. Indien de verdachte wordt verplicht zijn
beroep toe te lichten, dient hij op duidelijke wijze op deze verplichting te
worden gewezen. Hoewel men zich kan afvragen ofde verdachte de betekenis
zal beseffen, dient de rechter bij de mededeling omtrent de beroepsmo-
gelijkheid te vermelden dat het ingestelde beroep moet worden toegelicht.
Bovendien zal de griffier de verdachte op deze verplichting dienen te wijzen,
indien de verdachte op de griffie verschijnt om een rechtsmiddel aan te wenden.
Stelt de verdachte op een andere wijze een rechtsmiddel in, dan zal hij indien
geen schriftuur wordt ingediend, moeten worden gewezen op de verplichting
het beroep te motiveren. Daarbij kan worden gedacht aan een regeling waarbij
de verdachte in gebreke wordt gesteld.

De voorgestelde regeling komt er op neer dat de griffier degene die een
rechtsmiddel heeft ingesteld waaraan een gebrek kleeft, zal wijzen op het
verzuim en hem een termijn zal gunnen waarbinnen hij dit kan herstellen.
Betreft het een verzuim dat tot een niet-ontvankelijkverklaring zal leiden dan
is de griffie verplicht diegene op het verzuim te wijzen.

Aan een verplichte ingebrekestelling kunnen echter enkele bezwaren
kleven. In de eerste plaats de vraag welke vereisten aan een ingebrekestelling
moeten worden gesteld en waarschijnlijk nog belangrijker, of een ingebreke-
stelling aan de betrokkene moet worden betekend. Dit laatste zou namelijk
tot de nodige kosten en oponthoud kunnen leiden. Indien wordt overwogen
het beroep van de verdachte niet onmiddellijk niet-ontvankelijk te verklaren

111 Zie § 4.6.
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indien niet tijdig een schriftuur is ingediend, zal een mogelijkheid verzuimen
te herstellen tot problemen en vertragingen kunnen leiden. Dit ongemak moet
mijns inziens voor lief worden genomen. Bij het beperken van de toegang
tot de rechter door het opwerpen van een processuele drempel, mag niet alleen
een inspanning van de betrokkene worden verwacht, maar ook van de overheid
die deze drempel opwerpt.' 12 Wel moet worden getracht dit ongemak zo veel
mogelijk te beperken. Daarbij zou kunnen worden gedacht aan een stelsel waar
de verdachte binnen een bepaalde termijn na het gereed komen van het
uitgewerkte schriftelijke vonnis zijn bezwaren kenbaar moet maken.1 13 De
verdachte wordt zo mogelijk op deze verplichting gewezen bij of na het
instellen van het beroep. Indien de verdachte op de griffie verschijnt, kan de
griffier de verdachte op dem verplichting wijzen en eventueel de verdachte
een schrijven meegeven waarin het 66n en ander wordt uitgelegd. Indien de
verdachte per brief een rechtsmiddel aanwendt, kan het berichten van de
verdachte meer moeilijkheden opleveren, met name als geen adres bekend
is. Is dit wel bekend dan zou de griffie de verdachte per gewone post verzonden
brief op zijn verplichtingen kunnen wijzen. Wordt echter niet tijdig een
schriftuur ingediend dan zal een betekende ingebrekestelling moeten volgen.

114

De rechter kan het ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaren indien de
betrokkene niet tijdig reageert.

115

De mogelijkheid de verdachte niet in gebreke te stellen is naar mijn
mening niet gepast. Een verdachte die om wat voor reden dan ook niet op de

112 Bij financiele drempels zal de overheid ook inspanningen moeten verrichten om de bedragen
te kunnen innen en administratief te kunnen verwerken.  Zie EHRM 17 december  1996,
Vacher vs France. Zie voor een korte samenvatting DD 27 ( 1997)   p.  398.

113 Zie ontwerp stroomlijning cassatieprocedure strafzaken, in bijlage 9 bij rapport van de
Commissie-Haak, De toegang tot de cassatierechter in strahaken.

114       Dit in tegenstelling tot het voorstel de cassatieprocedure in strafzaken te stroomlijnen, zie
artt. 435 en 437 in bijlage 9 bij het rapport van de Commissie-Haak, De toegang tot de
cassatierechter in strahaken.

115       Er zou kunnen worden overwogen de rechter de gelegenheid te geven een beroep kennelijk
niet-ontvankelijk te verklaren, indien er geen schriftuur is ingediend. In het bestuursrecht
bestaat deze mogelijkheid reeds. Zie art. 8: 54 Awb. Dit voorstel betekent een breuk met
het bestaande strafrecht waar in beginsel een ingezette vervolging tot een einduitspraak naar
aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting leidt Wanneer aan de overheid de plicht
wordt gesteld het uiterste te doen om de verdachte op zijn verplichting te wijzen, zou
misschien bij het niet voldoen aan die verplichting, aan een eenvoudige wijze van afdoening
kunnen worden gedacht. Het scheppen van deze mogelijkheid zou niet betekenen dat de
rechterbij het ontbreken van een schriftuur te allen tijde een kennelijke nia-ontvankelijkheid
zou moeten uitspreken. De rechter heeft hiertoe de bevoegdheid. Anderzijds ben ik van
mening dat indien de verdachte niet door een betekende mededeling op het verzuim is
gewezen, de zaak op een openbare zitting moet worden afgedaan. De verdachte dient dan
in ieder geval de gelegenheid te krijgen aan te geven waarom hij niet aan het motiverings-
vereiste heeft voldaan.
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terechtzitting is verschenen en beroep instelt tegen de bestreden beslissing,
behoort mijns inziens erop te worden gewezen dat hij dit beroep moet
motiveren, ook al vraagt dit van de overheid de nodige inspanning. Bij een
behoorlijke strafrechtspleging past mijns inziens dat de verdachte in beginsel
weet welke eisen worden gesteld aan het instellen van het beroep. Omdat de
verdachte niet in alle gevallen op een andere wijze op de hoogte kan worden

gebracht, moet betekening niet worden uitgesloten. Dat niet aanstonds de
verdachte door middel van een betekend stuk hiervan op de hoogte wordt
gebracht is goed verdedigbaar. Wenst de rechter het beroep echter wegens
het ontbreken van een schriftuur niet-ontvankelijk te verklaren, dan behoort
de verdachte eerst op het verzuim te worden gewezen. Daarbij dient hij de
mogelijkheid te krijgen alsnog een schriftuur in te dienen. Deze stellingname

brengt een belangrijk nadeel met zich mee wat betreft het opwerpen van een
processuele drempel in de vorm van een verplichte schriftuur. De verwachte
winst door het remmende effect van deze drempel op de stroom beroepen zou
wel eens kunnen worden weggenomen door de verwachte problemen bij het
niet-ontvankelijk verklaren van het beroep.

Alvorens een oordeel over deze processuele drempel te geven zal in § 6.4
de variant van schriftelijk motiveren van het beroep door een advocaat worden

besproken.

6.4 Een advocaat dient de verplichte schriftuur in

Door de Commissie-Haak wordt voorgesteld de stroom cassatieberoepen te
beperken door bij het instellen van cassatieberoep het indienen van een
schriftuur door een gespecialiseerde advocaat verplicht te stellen."6 Het nut
van een op deze wijze vormgegeven motiveringsvereiste is voor de Commissie
evident. Behalve de verwachte gunstige effecten van een motiveringsvereiste
zoals die in § 6.3.4.2 naar voren zijn gekomen, biedt de verplichte rechts-

bijstand in cassatie nog enige voordelen. In de eerste plaats wordt door de
Commissie gewezen op de eigen aard van de cassatieprocedure. Een verplichte
schri ftuur past bij een procedure die hoofdzakelijk schriftelijk verloopt.' 17 Het
vereiste deze schriftuur door een advocaat te laten indienen sluit bovendien
goed aan bij het juridische karakter van het cassatieberoep. In cassatie kunnen

geen feitelijke kwesties meer aan de orde komen. Het juridische karakter van
het cassatieberoep vraagt voorts een specifieke kennis en vaardigheid, die

116       Zie rapport Commissie Werkbelasting Hoge Raad, De toegang tot de cassatterechter in
strakaken, % 6, p 35-39. Zie ook G.J.M. Corstens en S.A.M. Stolwijk die dit hebben
voorgesteld in 150 Jaar Hoge Raad. DD \8 (1988),afl. 10, p. 912.

117 Zie rapport, p. 35.
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vermoedelijk slechts gespecialiseerde advocaten in huis zullen hebben.'18 De
ervaring met verdachten die hun bezwaren zelf verwoorden stemt tot weinig
optimisme, aldus de Commissie. Bovendien zou het indienen van een verplichte
schriftuur door de verdediging de bestaande ongelijkheid tussen het openbaar
ministerie en de verdachte op dit punt opheffen:" Op een ander punt wordt
naar mijn mening een ongelijkheid gecreeerd. De verdachte zal moeten betalen
voor de rechtsbijstand die hij dient in te roepen, terwijl het openbaar ministerie
deze deskundigheid reeds in huis heeft.

Het stellen van een schriftelijk motiveringsvereiste, te vervullen door
een gespecialiseerde advocaat, biedt als drempel ook enige voordelen, aldus
de Commissie. Zo vergt het inschakelen van een advocaat van de verdachte
het nodige initiatief. De verdachte zal een advocaat moeten benaderen en in
het minst gunstige geval zal de verdachte de daaraan verbonden kosten zelf
moeten betalen.120 Het vereiste van verplichte rechtsbijstand dient derhalve
niet slechts een goede procesorde en zou tot verbetering van de procedure
kunnen leiden, maar kan voor de verdachte ook een behoorlijke financiele
drempel inhouden. Een financiele drempel die naar haar omvang niet op
voorhand te bepalen lijkt. Hierin schuilt naar mijn mening een belangrijk nadeel
met betrekking tot de eerder ter sprake gekomen financiele drempels als
griffierechten en zekerheidstelling. Deze laatste drempels zijn naar hun omvang
helder en scherp afgebakend en zullen door de rechter in het concrete geval
kunnen worden beoordeeld met het oog op het recht op toegang tot de rechter.
De kosten van het verplicht inschakelen van een advocaat om de toegang tot
de cassatierechter te kunnen verkrijgen zal voor de rechter moeilijk toetsbaar
zijn.121 De Commissie verwacht van deze maatregel dat 'de verdachte bij
zichzelf, indringender dan thans het geval is, een afweging zal moeten
maken'.122

Behalve het opwerpen van een drempel in de toegang tot de rechter
verwacht de Commissie dat dit voorstel een gunstig effect zal hebben op de
kwaliteit van de cassatieprocedure. Dit gunstige neveneffect dient uitdrukkelijk
te worden onderscheiden van het opwerpen van een drempel in het belang
van het beperken van de stroom cassatieberoepen. De verwachte verbetering
van de kwaliteit en de doelmatigheid van de cassatieprocedure moet worden
gezocht in het feit dat de Hoge Raad 'zich meer dan thans het geval is kan
concentreren op de vragen die een beoordeling in cassatie verdienen'.123 De

118     Zie ook J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, Gouda Quint Arnhem 1989, p. 502.
119 Zie rapport p. 35.
120 Zie rapport, p. 37.
121 De Commissie stelt een aanpassing van de Wet op de Rechtsbijstand voor.
122 Zie rapport p. 37.
123 Zie rapport p. 37.
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Commissie stelt echter dat het realiseren van deze effecten in belangrijke mate
zal afhangen van 'de wijze waarop de advocaat haar rol zal vervullen en de
deskundigheid waarmee dit zal gebeuren'.124 De Commissie verwacht het

volgende van de advocatuur als bewaker aan de poort van de cassatierechter.

'Het ligt voor de hand dat de advocaat aan de verdachte een advies uitbrengt
omtrent de haalbaarheid van het cassatieberoep. In zaken waarin de advocaat

geen gronden voor cassatie aanwezig acht en derhalve geen aanleiding ziet
om middelen te formuleren, mag worden verwacht dat hij de verdachte
adviseert het cassatieberoep niet door te zetten'. 125

Bij deze veronderstelling van de Commissie kunnen mijns inziens enige

opmerkingen worden gemaakt. De advocaat wordt in de visie van de Com-
missie als instrument gebruikt, om de toegang tot de cassatierechtspraak te
bewaken. Zal dit ook zo uitpakken? De advocaat neemt per definitie een
partijdige positie in. Hij behoort de verdachte bij te staan. Daarbij zou het naar

mijn mening goed zijn indien de advocaat de zaak van zijn client niet slechts

zou beoordelen op de haalbaarheid van het beroep, zoals de Commissie
voorstelt, maar ook of een middel verdedigbaar is. Het is dan goed denkbaar

dat beroepen die op het eerste gezicht een kansloze indruk maken, aan de
cassatierechter worden voorgelegd. Voor de ontwikkeling van het recht is dit
naar mijn mening onontbeerlijk.126 Of bij uitstek gespecialiseerde advocaten
in relatief meer gevallen dan thans, het instellen van cassatieberoep zullen
afraden is mijns inziens niet zeker. 127 Wellicht zal de gespecialiseerde advocaat

ook alles uit de kast halen en een zeer uitgebreide schriftuur indienen. Het
feit dat een voor de verdachte partij kiezende deskundige een zeeffunctie
vervult, kan mijn inziens als positief worden beoordeeld. Dit in vergelijking
met bijvoorbeeld een verlofstelsel waar de rechter of het openbaar ministerie
zaken selecteert. Het aanbrengen van zaken door een advocaat zal naar

verwachting worden beoordeeld vanuit een voor de verdachte gunstig
perspectief, mits de advocaat niet slechts op de haalbaarheid toetst.

Leijten toont zich een voorstander van het voorstel van de Commissie-
Haak. Niet vanwege de veronderstelde werklastbesparing van dit voorstel.

Die aanname laat hij in het midden. Hij verwacht evenwel dat dit voorstel
tot een kwaliteitsverbetering van de verdediging in cassatie zal leiden. Deze
kwaliteitsverhoging zal naar zijn mening in ieder geval leiden tot een 'hogere

124 Zie rapport p. 37.
125 Zie rapport p. 37.
126    Zie ook G.J.M. Corstens en S.M. Stolwijk, 150 Jaar  Hoge  Raad, DD 18 (1988), afl. 10

p. 912.

127 Zie hierover M. Malsch. Hoe voorspel/en advocaten de uitkomsten van hun zaken, in: De

menselijke factor, onder redactie van P.J. van Koppen en H.F.M. Crombag, Gouda Quint
Arnhem 1991. p. 45-52.
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moeilijkheidsgraad (...) dan de gemiddelde zaak die nu in cassatie wordt
voorgelegd:128

Een wellicht voor de hand liggend vervolg op het indienen van een
verplichte schriftuur door een gespecialiseerde advocaat, is het beroep te beper-
ken tot de door de gespecialiseerde advocaat aangevoerde middelen. 129

Ambtshalve cassatie, dat volgens de cijfers uit het rapport van de Commissie-
Haak in een gering aantal gevallen voorkomt, zou dientengevolge niet meer
mogelijk zijn. Deze consequentie verbindt de Commissie echter niet aan haar
voorstel. Zij gaat niet verder dan de ambtshalve cassatie te reserveren voor
de uitzonderingsgevallen.'30 Het beroep beperken tot de aangevoerde middelen
zou de werkdruk vermoedelijk behoorlijk kunnen beperken. Niet slechts voor
de Hoge Raad, maar ook voor het openbaar ministerie en het wetenschappelijk
bureau bij de Hoge Raad zou het een aanzienlijke werkbesparing kunnen
opleveren.

De door Leijten genoemde kwaliteitsverbetering zou op zichzelf reeds
een reden kunnen zijn rechtsbijstand in cassatie verplicht te stellen. De
Commissie-Haak lijkt de verplichte rechtsbijstand vooralsnog in belangrijke
mate te zien als een maatregel die de stroom cassatieberoepen kan beperken,
met als bijkomend effect een verwachte verbeterde en meer doelmatige
rechtsbedeling in cassatie. Dat op dit laatste niet de nadruk ligt, volgt mijns
inziens uit de keuze dat ambtshalve cassatie niet moet worden afgeschaft.

Het opwerpen van de drempel een verplichte schriftuur te laten indienen
door een gespecialiseerde advocaat zal op deze plaats worden beoordeeld in
het kader van het beperken van de toegang tot de beroepsrechter.13' In dit licht
kan het volgende over deze drempel worden opgemerkt. In de eerste plaats
is hier sprake van een instrument met een gemengd karakter. Het verplicht
laten indienen van een schriftuur door een advocaat bergt twee drempel-
verhogende elementen in zich. Ten eerste een processuele drempel, te herleiden
tot het motiveren van het beroep door het indienen van een schriftuur en ten
tweede een financiele drempel, het bekostigen van de verplichte rechtsbijstand.
De processuele drempel is hiervoor uitgebreid aan de orde gekomen. Daar
kan naar mijn mening van worden gezegd dat enerzijds van een verdachte
mag worden verwacht dat hij zijn beroep toelicht, anderzijds brengt de
verplichting een schriftuur in te dienen met zich mee dat in mijn optiek de
verdachte van dit vereiste op de hoogte moet raken. Desnoods door een

128    J.C.M. Izijten, Cassatie in strafzaken,N]B 14 februari 1997, p. 282.
129     Zie ook B.F. Keulen, H.G.M. Krabbe en W. Wedzinga, Schipperen met Haak, Trema april

1997, p. 150.

130    Zie ook de voorgestelde nieuwe redactie van art. 440, rapport p. 79 en 80 en de toelichting
op dit artikel op p. 90 van het rapport.

131 De hiervoor besproken drempels zijn immers ook in dit kader beoordeeld.
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betekening van een mededeling of een ingebrekestelling. Behalve een proces-
suele drempel zal dit voorstel in veel gevallen tevens een financiale drempel
opwerpen. De verdachte zal in het meest ongunstige geval de bijstand van
een gespecialiseerde advocaat zelf moeten bekostigen. Hoewel de Commissie
aangeeft dat het voorstel gevolgen dient te hebben voor het stelsel van rechts-
bijstand, zal voor een aanzienlijk aantal verdachten gelden dat behoorlijke
kosten aan de toegang tot de cassatierechter zijn verbonden. De kosten van
rechtshulp als financiele drempel verschillen op 66n belangrijk punt met de
hiervoor genoemde financiele drempels als griffierechten en zekerheidstelling.
Deze laatste drempels zijn duidelijk en kunnen relatief eenvoudig door de
rechter worden beoordeeld op het recht op toegang tot een rechter. De kosten

van rechtsbijstand zijn niet zo eenduidig te benoemen en zullen voor de rechter
naar alle waarschijnlijkheid ook moeilijker toetsbaar zijn. Voorts mag naar
ik aanneem worden verwacht dat bijstand van een gespecialiseerde advocaat
niet goedkoop zal zijn.

Het voorstel van de Commissie-Haak is naar mijn mening een moeilijk
te beoordelen drempel, omdat in feite twee drempels worden opgeworpen.
Er is sprake van een cumulatie van beperkingen in de toegang tot de rechter.
Zowel een processuele als een financiele drempel worden opgeworpen.
Cumulerende drempels kunnen elkaar versterken, zodat de toegang tot de
rechter eerder zal worden versperd.132 Of de rechter deze belemmering zal
kunnen beoordelen in het concrete geval is echter de vraag. Bovendien kan
men zich afvragen wat de rechter bij een ontoelaatbare belemmering van de
toegang tot de rechter zal doen. De financiele drempel zal waarschijnlijk niet
kunnen worden gematigd en de processuele drempel aan de kant zetten lijkt
ook niet voor de hand te liggen. Het door de Commissie-Haak bepleite voorstel
verdient vooralsnog geen aanbeveling, omdat het gevaar een te hoge drempel
in de toegang tot de cassatierechter op te werpen, naar mijn mening zeer reeel
is.

133

Zou het opwerpen van een 'zuivere' processuele drempel in de vorm
van een schriftelijk motiveringsvereiste dan een bruikbaar alternatief zijn?
Deze drempel sluit goed aan bij de bestaande cassatieprocedure. Maar ook
voor het hoger beroep zou het mijns inziens een goed alternatief kunnen zijn.
In hoeverre deze drempel het aantal beroepen zal beperken is moeilijk te
zeggen. Dat hangt ook in hoge mate af van de vormgeving van het motiverings-
vereiste. Beperken de middelen de omvang van het beroep en zal bij niet tijdige

132    Zie ook J.J. Wiarda, Beroep onder druk in: Kracht van wet, W.E.J.Tjeenk Willink Zwolle
1984, p. 197-211 en met name p. 207 e.v. over het opwerpen van drempels in de toegang
tot de rechter.

133    B.F. Keulen. H.G.M. Krabbe en W. Wedzinga, Schipperen met Haak, Trema april  1997,
p.  149. sluitenook nietuit datdoordit voorstel een te hoge drempel zal worden opgeworpen.
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indiening de verdachte in gebreke worden gesteld?134 Zoals reeds in de vorige
paragraaf is betoogd behoort naar mijn mening de verdachte in gebreke te
worden gesteld indien hij niet tijdig aan de gestelde verplichting voldoet.
Desnoods moet deze ingebrekestelling worden betekend. Aan deze door mij
gestelde voorwaarde kleeft een nadeel, dat bij de beoordeling zal moeten
worden meegewogen. Een verplicht motiveringsvereiste sluit ik zeker niet
uit, mits aan de voorwaarde van een deugdelijke ingebrekestelling wordt
voldaan.

Tot slot: voor welke drempel of drempels moet worden gekozen om de
toegang tot de beroepsrechter te beperken? In de volgende paragraaf zal
tweemaal antwoord worden gegeven op deze vraag. In de eerste plaats zal
de vraag worden beantwoord met inachtneming van de beperkingen die in
dit onderzoek zijn aangegeven. Vervolgens zal worden geschetst in welke
richting nog een oplossing zou kunnen worden gezocht, waarbij de vraag zich
niet beperkt tot de handeling van het aanwenden van een rechtsmiddel.

6.5 Een drempel in de toegang tot de beroepsrechter

Op de vraag welke beperking moet worden aangelegd op de toegang tot de
beroepsrechter kan ik geen eenduidig antwoord geven. Het opwerpen van een
gemengde drempel zoals die is voorgesteld door de Commissie-Haak moet
naar mijn mening sterk worden afgewezen, aangezien aan cumulerende
drempels de grootste bezwaren kleven. De cumulatie van twee drempels,
waarvan de financiele drempel naar omvang nauwelijks door de rechter kan
worden beoordeeld, is voor mij van doorslaggevend belang om juist deze
drempel af te wijzen. Mogelijke voordelen zoals een efficiente en kwalitatief
betere beroepsprocedure wegen niet op tegen de nadelen. 135

De enkelvoudige drempels blijven derhalve over. Om tot een keuze tussen
de overgebleven drempels te komen mag er vanuit worden gegaan dat deze
gelet op hun inhoud en vormgeving binnen de grenzen van het in art. 6 EVRM
gewaarborgde recht op toegang tot de (beroeps)rechter blijven.136 De
opgeworpen drempel moet in het concrete geval naar mijn mening kunnen

134      Zowel door de wetgever als in de literatuur is de vraag naar partieel appel en met name naar
een enkel strafmaatappel herhaaldelijk opgeworpen. Zie bijvoorbeeld het artikel van
LW.M.M. Drabbe, Partieel appe/, TvS  1967, p 277-297 waar de ontwikkelingen tot  1967
wordenaangegevenen J. deHullu, Overrechtsmiddelen in stra/zaken, GoudaQuint Arnhem
1989, p. 183 e.v..

135 Deze drempel wijs ik zowel voor het cassatieberoep als voor het hoger beroep af.
136   In het concrete geval zou de toegang tot de rechter kunnen worden belemmerd. Zie

buvoorbeeld de rechtspraak omtrent de zekerheidstelling in de WAHV.
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worden getoetst aan de waarborgen van het EVRM en met name aan het recht
op toegang tot de rechter.

Voor het opwerpen van een drempel is mijns inziens van belang dat deze
in beginsel aan iedere verdachte kan worden gesteld. Voorts moet voor de
betrokken procespartij duidelijk zijn wat van hem wordt gevraagd. De drempel

moet helder zijn en bij voorkeur duidelijk afgebakend. Bovendien verdient
het de voorkeur indien een drempel op eenvoudige wijze kan worden
opgeworpen en door de betrokkene op relatief eenvoudige wijze kan worden
voldaan. Een drempel die weinig procesrechtelijke onduidelijkheden met zich
meebrengt verdient aanbeveling. Tot slot heeft het opwerpen van een drempel
slechts zin, indien enig effect van deze drempel mag worden verwacht. 137

Geen enkele drempel voldoet op voorhand aan al deze wensen. Het stellen
van een financiele drempel lijkt met name effectief te zijn bij 'zakelijk getinte'
geschillen. Het strafrecht bestaat echter niet slechts uit deze geschillen.
Anderzijds is een financiele drempel voor de betrokken procespartij helder
en kan relatief eenvoudig worden voldaan. Bovendien kan de drempel in het
concrete geval worden getoetst aan de toegang tot de rechter. In hoeverre een
financiele drempel procesrechtelijke onduidelijkheden met zich mee zal
brengen is moeilijk te beoordelen. Voor een deel zal dit afhankelijk zijn van
de wijze waarop een dergelijke drempel in de praktijk wordt vormgegeven.
De ervaring met de zekerheidstelling in de WAHV is evenwel nauwelijks
bemoedigend te noemen.

Het motiveringsvereiste als processuele drempel zou meer proces-
rechtelijke problemen met zich kunnen meebrengen.138 Dit is evenwel
afhankelijk van de wijze waarop een dergelijke verplichting in de wet zou
worden neergelegd en welke eisen aan een verplichte schriftuur zouden worden

gesteld. De verwachte effectiviteit van deze drempel lijkt mij niet te worden

bepaald door het al dan niet 'zakelijk getinte' karakter van het geschil. Dit
kan naar mijn mening als een voordeel ten opzichte van een financidle drempel
worden genoemd, omdat mag worden verwacht dat een motiveringsvereiste
in alle soorten zaken de procespartij dwingt om bij het aanwenden van beroep
stil te staan. Een financiele drempel zou dit effect slechts hebben bij 'zakelijk
getinte' geschillen.

Bij het opwerpen van een financiele drempel kan een keuze worden
gemaakt tussen het heffen van griffierechten als betaling voor de toegang tot
de rechter en het stellen van zekerheid als waarborg voor een eventueel te
betalen financiele sanctie. In § 6.3.3 zijn deze financiele drempels besproken.

137 De effectiviteit van drempels zou eerst moeten worden onderzocht.
138      Hierbij denk ik aan de kwestie of de verdachte in gebreke moet worden gesteld, indien hij

niet aan het vereiste voldoet en op welke wijze een eventuele ingebrekestelling vorm dient

te krijgen.
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Indien tussen de effectiviteit van het heffen van griffierechten en het stellen
van zekerheid geen of nauwelijks verschil bestaat, zou mijn voorkeur uitgaan
naar het stellen van zekerheid als financiele drempel. Deze drempel is minder
belastend voor de verdachte, omdat een eventueel opgelegde vermogenssanctie
op de zekerheidstelling zal worden verhaald. De zekerheidstelling als drempel
is echter beperkt omdat slechts bij vermogenssancties deze drempel kan worden
opgeworpen. Behoeft een algemene financiele drempel invoering dan zal voor
griffierechten moeten worden gekozen, aangezien deze drempel niet afhankelijk
is van een opgelegde geldboete.

Een keuze tussen de besproken drempels kan ik evenwel nauwelijks
maken. Dit komt voornamelijk doordat een keuze voor het een of het ander
slechts beperkt effect zal of kan hebben en naar mijn gevoelen kan leiden tot
een onevenwichtigheid in de rechtsmiddelenregeling. Bovendien zou het
opwerpen van een drempel gelet op de huidige rechtsmiddelenregeling niet
slechts voordeel behoeven op te leveren, maar ook bezwaren met zich mee
kunnen brengen, waardoor eventuele positieve effecten teniet worden
gedaan.139 Het opwerpen van een drempel zoals hiervoor steeds is besproken,
lijkt op het nemen van ad hoc maatregelen. Het zou naar mijn mening beter
zijn om bij het beperken van de stroom beroepen niet slechts te kijken naar
de drempels die kunnen worden opgeworpen bij de handeling van het
aanwenden van een rechtsmiddel, maar ook de rechtsmiddelenbedeling daarbij
te betrekken. Er zou dientengevolge naar het stelsel in zijn geheel moeten
worden gekeken.

Het toekennen van rechtsmiddelen is erop gericht de verdachte de
mogelijkheid te geven de zaak nogmaals aan een rechter voor te leggen. De
mate waarin de verdachte hierop aanspraak kan maken is afhankelijk van de
aard van de beschuldiging en opgelegde sanctie:  De aard en de strafwaar-
digheid van hetgeen de verdachte wordt beschuldigd bepaalt voor een deel
de rechtsbescherming waarop de verdachte aanspraak kan maken. Het
opwerpen van een drempel in de toegang tot de beroepsrechter kan een rol
spelen bij de vormgeving van de toegekende rechtsbescherming. Van de
verdachte wordt een bepaalde inspanning gevraagd, voordat hij aanspraak
kan maken op de toegekende rechtsbescherming. Door het niet verrichten van
die inspanning, om wat voor reden dan ook, kan de verdachte rechtsbe-
scherming ontberen. Wordt een geringere mate van rechtsbescherming vol-
doende geacht, dan zou het opwerpen van een drempel in de toegang tot dit
rechtsmiddel kunnen worden overwogen. Van de betrokkene mag wat worden

139     Ziebijvoorbeeld A.W. Onneweer, De Wet Mulder in uitvoering:  de praktijk is sterker dan
de leer, DD 24 (1994), p. 360-377.

140 Zie bijvoorbeeld het onthouden van hoger beroep ter zake van lichte kantongerechtzaken
ex art. 44, tweede lid RO.
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verwacht, alvorens hij aanspraak kan maken op enige rechtsbescherming. Is
een hoge mate van rechtsbescherming wenselijk, bijvoorbeeld omdat tegen
de verdachte zware beschuldigingen zijn geuit, die hebben geleid tot een
aanzienlijk vrijheidsbenemende straf, dan is het opwerpen van een drempel
in de toegang tot de beroepsrechter minder opportuun. De verdachte moet
niet teveel in de weg worden gelegd om aanspraak te kunnen maken op de
aan hem toegekende rechtsbescherming. Het opwerpen van een drempel zou
met andere woorden kunnen worden beperkt tot bepaalde rechtsmiddelen of
zelfs tot bepaalde delicten en typen sancties waarvoor de verdachte is
veroordeeld.

Bij het op deze wijze benaderen van het opwerpen van drempels in de
toegang tot de (beroeps)rechter wordt als uitgangspunt genomen de mate van
toe te kennen rechtsbescherming. Bij een dergelijke benadering kan een

evenwichtigerechtsmiddelenbedeling worden nagestreefd. Indien het opwerpen
van een drempel wordt verbonden met het toekennen van een bepaalde mate
van rechtsbescherming, kan dit resulteren in een regeling waarbij de
opgeworpen drempel is afgestemd op de toegekende rechtsbescherming.

Uit dit onderzoek is al gebleken dat de wijze waarop een rechtsmiddel
moet worden aangewend voor verbetering vatbaar is. De regeling van ruim
150 jaar geleden past niet altijd even goed meer bij de mogelijkheden van deze
tijd. Iets dergelijks kan ook worden gezegd van de mate van rechtsbescherming
die een verdachte in het huidige strafproces geniet.14'De invoering van de
Wet Mulder is hiervan een illustratief voorbeeld.

Knigge heeft in zijn preadvies, dat in de vorm van een discussiestuk is

geschreven, onderzocht ofhet stelsel van strafvordering nog van deze tijd is.
142

Een sleutelwoord in dit onderzoek is de rechtsbescherming, waarbij het niet
slechts gaat 'om het particuliere belang van de individuele verdachte, maar
om het publieke belang dat niet willekeurig wordt gestraft'. 143 Knigge komt
tot een driesporenproces waarbij de mate van rechtsbescherming afhankelijk

141 Zie bijvoorbeeld preadvies G. Knigge voor NJV, De strahordering in het geding, in:
Herbezinning op (de grondslagen van) het Wet boek van Strafvordering, W.E.J. Tjeenk
Willink, p. 37-116. Dat deze kwestie niet alleen van deze tijd is wordt geillustreerd door
het preadvies van Van Bemmelen en Veegens voor de Nederlandse Juristenvereniging  1938.
Zie hieroverook J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, Gouda Quint Amhem  1989,

p. 122 e.v.
142      G. Knigge, preadvies; De straji,ordering in het geding in: Herbezinning op (de grondslagen

van) het Wetboek van Strafvordering, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1994-I, p. 41.
143 Zie preadvies G. Knigge, De strati,ordering in /let geding in: Herbezinning op (de

grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1994-I,
P. 71.
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is van de sanctie die door de rechter kan worden opgelegd. 144 Hierna zal kort
worden ingegaan op het driesporenproces dat Knigge voor ogen staat.
Vervolgens zal worden uiteengezet op welke wijze het opwerpen van een
drempel in relatie tot het toekennen van een rechtsmiddel in een dergelijk
driesporenproces vorm zou kunnen krijgen.

Het eerste rechterlijke spoor, waarbij slechts geldboetes kunnen worden
opgelegd, is een administratiefrechtelijk getint spoor binnen het strafproces.
Het toont verwantschap met de afdoening van de Wet Mulder. 145 De verdachte
kan een geldboete tot een bepaald maximumbedrag opgelegd krijgen door
de officier van justitie of een politie-ambtenaar aan wie die bevoegdheid is
gedelegeerd. Tegen deze beschikking kan de verdachte in beroep bij de rechter.
Het initiatief ligt derhalve bij de verdachte. De procedure in dit administra-
tiefrechtelijk getinte spoor ziet er als volgt uit. De verdachte is bevoegd een
verweerschrift in te dienen. Hij is kennelijk niet verplicht zijn grieven kenbaar
te maken. De officier van justitie heeft vervolgens de bevoegdheid om naar
aanleiding van het verweerschrift van de verdachte de opgelegde beschikking
te herzien. Wordt de beschikking niet herzien, dan wordt de verdachte voor
de terechtzitting opgeroepen. Op de zitting zal de rechter zich kunnen
concentreren op de bezwaren die door de verdachte naar voren zijn gebracht.
De rechter is slechts bevoegd de geldboete te matigen. Tegen de beslissing
van de rechter staat enkel cassatieberoep open.

De zware en middelzware procedures lijken op de afdoening voor een
meervoudige respectievelijk enkelvoudige kamer in eerste aanleg. De middel-
zware procedure die in het voorstel van Knigge verwant zal zijn met de politie-
rechterprocedure behoeft weinig verandering. De maximaal op te leggen sanctie
die op dit tweede spoor kan worden opgelegd is een vrijheidsbenemende straf
van 6 maanden. Wenst de officier van justitie een zwaardere straf, dan zal
voor het derde spoor moeten worden gekozen. Aan dit spoor stelt Knigge
hogere eisen in het kader van de rechtsbescherming. 146 Iedere verdachte dient
in beginsel te worden bijgestaan door een raadsman en behoort in beginsel
op de terechtzitting aanwezig te zijn. Voorts moet het initiatief met betrekking
tot het horen van getuigen niet slechts primair bij de verdachte liggen, maar
bij de rechter en het openbaar ministerie. Zowel voor de middelzware als de

144       Zie  preadvies  G.   Knigge, De str(ifvordering in het geding. in·. Herbezinning op (de
grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1994-I,
p. 75.

145   Zie preadvies G. Knigge, De strafvordering in het geding, itt: Herbezinning op (de
grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1994-I,
p. 75 e.v.

146  Zie preadvies G. Knigge, De strafeordering in het geding, m: Herbezinning op (de
grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1994-I,
p.79 e.v.
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zware procedure dient hoger beroep open te staan. Dit rechtsmiddel behoort
te worden gezien als een voortzetting van het geding in eerste aanleg. 147

Een driedeling in het strafvorderlijk afdoen van delicten, waarbij
aansluiting wordt gezocht bij een administratiefrechtelijke wijze van afdoening,

spreekt mij zeer aan. Het 'berechten' van gedragingen die in relatief geringe
mate strafwaardig worden geacht, kan op een eenvoudige wijze worden
afgedaan, waarbij een ruimere inspanning van de verdachte mag worden ver-
wacht. Deze inspanning bestaat uit het zich toegang tot de rechter verschaffen
door tijdig tegen de opgelegde beschikking op te komen. Op de wijze waarop
toegang tot de rechter moet worden verkregen gaat Knigge niet expliciet in,
maar ik veronderstel dat hij de wijze waarop een rechtsmiddel moet worden
aangewend, voor ogen heeft gehad. Behalve het aanwenden van een rechts-
middel zou van de verdachte een zekerheidstelling kunnen worden gevraagd,
aldus Knigge.148 Dit lijkt mij een drempel die goed past bij deze procedure,

aangezien de verdachte slechts een geldboete kan worden opgelegd. Het
verschaffen van toegang tot de rechter om uitstel van executie te bewerk-
stelligen zal door het opwerpen van deze drempel kunnen worden voorkomen.
Bovendien is het een duidelijke hindernis die door de rechter in een concreet

geval kan worden getoetst.
Het is niet duidelijk ofKnigge bij dit spoor een motiveringsvereiste stelt.

Hij stelt voor dat de verdachte zijn beroep op de rechter schriftelijk mag
toelichten. De officier van justitie zou daarop kunnen reageren door hangende
het beroep de beschikking te herzien. De mogelijkheid voor de officier van
justitie om hangende het beroep op de rechter de beschikking te wijzigen komt
mij niet zo gelukkig voor. De verdachte die denkt een rechter te hebben

ingeschakeld, wordt nogmaals met de officier van justitie geconfronteerd.
Bovendien kan de kwestie rijzen of de rechter nog moet beslissen indien de
officier van justitie de beschikking heeft gematigd. Matigt de officier van
justitie de sanctie, dan staat nog niet vast of de verdachte zijn beroep op de
rechter wil handhaven, omdat bijvoorbeeld de officier van justitie niet aan
al zijn bezwaren is tegemoetgekomen. De zaak dient dan bij de rechter terug
te komen. Deze gang van zaken lijkt in het voorstel van Knigge onvermijdelijk.
omdat niet eerder dan op de terechtzitting duidelijk behoeft te worden waarom
en waarmee de verdachte het niet eens is. De verdachte is immers niet verplicht
zijn beroep te motiveren. Naar mijn mening verdient het de voorkeur de

147  Zie preadvies G. Knigge, De strafvordering  in het geding, in: Herbezinning op (de
grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1994-I,
§ 3.4.

148   Zie preadvies G. Knigge. De strahordering in het geding, in : Herbezinning op (de
grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1994-1

p. 78.
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verdachte te verplichten bezwaar te maken bij de officier van justitie alvorens
hij toegang tot de rechter kan verkrijgen. Het bezwaar kan worden gezien als
een feitelijke heroverweging door de officier van justitie in de uitoefening
van een magistratelijke taak.149 Dit bezwaar zou op een informele wijze moeten
worden ingesteld:50 Blijft de officier bij zijn beslissing of wenst de verdachte
de nieuwe beslissing aan een rechter voor te leggen, dan kan hij een 'rechts-
middel' aanwenden door in beroep te gaan bij de rechter.

Spruit bovenstaand voorstel van Knigge voort uit de bedoeling het eerste
spoor een meer civiel karakter te geven door de officier van justitie te laten
reageren op de verweren van de verdachte, dan vind ik de voorgestelde gang
van zaken nog niet gelukkig. De discussie of toenadering tussen de verdachte
en de officier had ook kunnen plaatsvinden voordat de zaak aan de rechter
werd voorgelegd, namelijk bij het verplicht bezwaar. Dit had de rechter tijd
en de verdachte een zekerheidstelling kunnen besparen. 151 Indien een verplichte
bezwaarprocedure voor de toegang tot de rechter zou worden geschoven,
mogen mijns inziens geen hoge eisen aan het in gang zetten van deze procedure
worden gesteld. Het verschaffen van toegang tot de rechter voor de verdachte
mag niet te zeer worden bemoeilijkt.

Tegen de beslissing van de rechter zou cassatieberoep behoren open te
staan, aldus Knigge. Gelet op de praktijk met de WAHV kan worden
afgevraagd of het cassatieberoep een goede keuze is. Blijkens het rapport van
de Commissie-Haak wordt een tweede feitelijke instantie node gemist. De
Commissie stelt voor het cassatieberoep uit te sluiten en daarvoor in de plaatshoger beroep open te stellen bij 66n gerechtshof.152 Dit aspect van het voorstel
van de Commissie-Haak inzake de Wet Mulder-zaken verdient mijns inziens
overweging. Het hof kan de zaak namelijk ook op zijn feitelijke merites
beoordelen.

Het stellen van een processueel vereiste voor de toegang tot de rechter,
zoals een verplichting tot motivering, lijkt mij iets teveel van het goede. In
dat geval zou een tweede drempel naast de zekerheidstelling worden
opgeworpen. Meerdere drempels zullen elkaar versterken en daardoor de
toegang tot de rechter eerder verhinderen.

149       Dit zou zeker zinvol kunnen zijn als de beschikking door een politie-ambtenaar is opgelegd.
150 Een verplichte bezwaarprocedure kan worden gezien als een drempel in de toegang tot de

rechter. Deze drempel kan als bezwaarlijk worden aangemerkt aangezien de verdachte nog
geen toegang heeft gehad tot een rechter.

151        Bovendien kan een verplichte bezwaarprocedure tot gevolg hebben dat het geschil beter
uitkristalliseert, zodat de rechter beter in de gelegenheid kan worden gesteld het beroep te
beoordelen.

152     Bij mijn oordeelsvorming laat ik buiten beschouwing de door de Commissie voorgestelde
inrichting van dit rechtsmiddel en de voorgestelde appelgrenzen.
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Zoals reeds door Knigge is betoogd, behoren de afdoening van deze
gedragingen niet uit het strafrecht te worden gehaald. Mijns inziens moet ook
niet worden uitgesloten dat bestuursrechtelijke gedragingen op deze wijze
(door dezelfde rechter) worden afgedaan. De voorgestelde procedure zou zowel
als afdoening van strafrechtelijke als van bestuursrechtelijke gedragingen
kunnen gelden:53 Dit zou betekenen dat voor een bepaalde groep strafrech-
telijke en bestuursrechtelijke gedragingen dezelfde rechtsbescherming in
eenzelfde procedure wordt toegekend. Dit leidt slechts tot een mate van
verdergaande vervaging van de grenzen tussen het strafrecht en het bestuurs-
recht. Maar daar is naar mijn mening niets op tegen.

154

De middelzware en zware procedure in het driesporenstelsel sluiten meer

aan bij de bestaande strafrechtspleging. Knigge geeft aan dat voor beide
procedures het rechtsmiddel van hoger beroep dient open te staan. Dit hoger

beroep zou volgens hem moeten worden gezien als een voortzetting van het
geding in eerste aanleg.155 Knigge stelt de behandeling van het hoger beroep
zich als volgt voor: 'Die behandeling kan zich concentreren op die onderdelen
van het vonnis, waarmee de verdachte (of het OM) het niet eens is (...). Deze
benadering heeft ook gevolgen voor de (rechterlijke, HE) motiveringsplicht.
Ik zou willen verdedigen dat het hofde beslissingen die niet zijn aangevochten

(en waarmee het hof zich verenigt) niet behoeft te motiveren (...). Een
beslissing die niet is aangevochten vereist immers geen motivering'. 156

De door Knigge voorgestelde behandeling in hoger beroep veronderstelt
een gemotiveerd beroep. Hij geeft niet aan of en op welke wijze de verdachte

zijn beroep dient te motiveren. In de door Knigge voorgestelde zware procedure
bevreemdt het motiveren van het ingestelde beroep niet. In deze procedure
wordt gestreefd naar de aanwezigheid van de verdachte op de terechtzitting
en heeft iedere verdachte recht op een raadsman. In dit geval lijkt een verplichte
motivering als ontvankelijkheidsvereiste mij een redelijk vereiste en gelet op
de bijstand van de raadsman nauwelijks een te hoge drempel.157 Daarbij kan
worden gedacht aan het indienen van een verplichte schriftuur (eventueel door

153 Ik spreek liever niet van bestuurstrafrecht of strafrechtelijk bestuursrecht omdat deze
kwalificatie mijns inziens nauwelijks onderscheidend vermogen hebben.

154 Een dergelijke vervaging is ook niet gevaarlijk mits wordt overwogen welke mate van
rechtsbescherming wordt toegekend.

155     Zie § 3.4 preadvies G. Knigge. De strafvordering in het geding. in: Herbezinning op (de
grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1994-I.

156   Zie preadvies G. Knigge, De strafeordering in het geding, in : Herbezinning op (de
grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering, W,E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1994-1.

p. 106.

157       Wellicht is een verplichte motivering in mindere mate een drempel in de toegang tot de rechter
en zal het in hogere mate bijdragen aan een efficiente en kwalitatief betere gedingvoering
in beroep.
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een raadsman, waar iedere verdachte recht op heeft) of aan het mondeling
op de terechtzitting aangeven van de bezwaren tegen de bestreden beslissing.

158

Vraagtekens zet ik echter bij een motiveringsvereiste voor de middelzware
procedure. Hier behoeft de verdachte niet ter terechtzitting te verschijnen en
heeft ook niet iedere verdachte recht op bijstand van een raadsman. Hoewel
op dit middenspoor in mindere mate rechtsbescherming wordt toegekend, zou
een verplichte motivering als drempel naar mijn mening te veel van de
verdachte kunnen vragen. In hoeverre deze drempel te hoog zou zijn hangt
met name af van de wijze waarop dit vereiste vorm krijgt. Van belang hierbij
kan zijn of de verdachte op deze verplichting wordt gewezen en of strenge
eisen aan de formulering en inhoud van de bezwaren wordt gesteld? Worden
niet te hoge eisen aan een motiveringsverplichting gesteld dan zou ook voor
de middelzware procedure deze drempel kunnen worden opgeworpen:59 De
middelzware procedure levert de meeste moeilijkheden op. Het opwerpen
van drempels is immers gekoppeld aan de toenemende mate van rechtsbe-
scherming. Bij de middelzware procedure moet een mate van rechtsbescher-
ming worden gegeven, die zich bevindt tussen de twee uiterste procedures.
Een soepel gehanteerd motiveringsvereiste zou mijns inziens van de verdachte
kunnen worden gevraagd. Dit voorstel is echter weinig bevredigend, omdat
het nauwelijks helderheid schept en het waarschijnlijk erg moeilijk zal zijn
dejuiste balans tussen rechtsbescherming en op te werpen drempels te vinden.
Het is de procedure waar de minst uitgesproken zaken aan de orde zullen
komen. Het opwerpen van een financiele drempel lijkt mij bij deze procedure
geen goed alternatief. Het stellen van zekerheid zal in veel gevallen geen
uitkomst kunnen bieden aangezien in beginsel geen geldboete behoeft te
worden opgelegd. Het heffen van griffierechten, een tweede mogelijke
financiele drempel, past mijns inziens ook niet goed bij het geheel van dit
driesporenstelsel.160

Aan de hand van de verschillende sporen in het stelsel van Knigge is
gallustreerd dat bij de afzonderlijke sporen verschillende drempels kunnen

158 De voorwaarden gesteld aan een motiveringsvereiste gelden hier ook, zoals bijvoorbeeld
een uitgewerkt vonnis waartegen bezwaren geformuleerd kunnen worden, voldoend e tijd
om bezwaren kenbaar te maken en een verplichte indiening van schriftuur door raadsman
moet geen te hoge financidle kosten voor de verdachte met zich meebrengen. Het mondeling
ter terechtzitting aangeven van de bezwaren zal een verminderde drempelwerking hebben
ten opzichte van het indienen van een verplichte schriftuur.

159 De voorgestelde inrichting van het hoger beroep kan daarbij wei bezwaarlijk zijn. Met name
het feit dat de rechter zich moet concentreren op die punten waarmee de verdachte het niet
eens is. Indien de verdachte niet wordt bijgestaan door een raadsman kunnen mijns inziens
geen hoge eisen aan de motiveringsplicht worden gesteld.

160 Het heffen van griffierechtenbijddn spoordoetenigszins vreemd aan, omdat bij deze drempel
ervan uit wordt gegaan dat van de betrokkene een bijdrage in de rechtspleging mag worden
gevraagd. Het bevreemdt indien dit vereiste slechts bij Edn spoor zou worden gesteld.
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worden opgeworpen. In ieder geval passen bepaalde drempels beter bij de
inrichting van een bepaalde procedure. Zekerheidstelling past bij een procedure
die uitsluitend kan eindigen in het opleggen van een geldboete. En het
motiveren van het beroep past in een procedure waar de verdachte wordt
bijgestaan door een advocaat en waar de verdachte in beginsel dient te
verschijnen. Het opwerpen van een drempel bij de handeling van het
aanwenden van een rechtsmiddel, zonder naar de rechtsmiddelenbedeling te
kijken, moet naar mijn mening dan ook worden afgeraden.

Het aanwenden, intrekken en afstand doen van een rechtsmiddel zijn
handelingen die door een drietal belangen; de authenticiteit, de wilsverklaring
en de autoriteit worden beheerst. Deze belangen geven niet aan op welke wijze
in een concreet geval een rechtsmiddel moet worden aangewend, respec-
tievelijk moet worden ingetrokken of afstand van moet worden gedaan. Er
is steeds betoogd dat dit afhankelijk is van de tijdgeest. Op welke wijze
vandaag de dag een rechtsmiddel moet worden aangewend is niet altijd
eenvoudig te bepalen. Met betrekking tot de mogelijkheden van deze tijd zou
behalve het afteggen van een verklaring in persoon, ook de verklaring per post,
fax of e-mail moeten kunnen worden afgelegd. Het opwerpen van drempels
bij het aanwenden van een rechtsmiddel is voor mij moeilijker te bepalen.
Of de werklast binnen de rechterlijke macht moet leiden tot het opwerpen van
drempels bij het aanwenden van een rechtsmiddel zal worden beslist door
de politiek. De mate van toe te kennen rechtsbescherming en de toegang tot
de beroepsrechter behoren mijns inziens hierbij een belangrijke rol te spelen.
Voorts moet er naar worden gestreefd de eisen gesteld aan hun handelen
duidelijk kenbaar te maken. Een heldere rechtsmiddelenregeling met duidelijke
eisen gesteld aan de toegang tot de beroepsrechter zal bijdragen aan een goede
strafrechtspleging.
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De afgelopen jaren is het aanwenden van rechtsmiddelen in toenemende mate
in de belangstelling geraakt. Daarbij kan enerzijds worden gewezen op de
rechtspraak van de Hoge Raad waarbij in steeds verdergaande mate vormvoor-
schriften worden gerelativeerd. Anderzijds kan worden gewezen op de discus-
sie omtrent de belasting van de rechterlijke macht en de toegenomen aandacht
drempels op te werpen in de toegang tot de beroepsrechter. In dit onderzoek
staat het aanwenden van een rechtsmiddel in strafzaken centraal. In de eerste
plaats is getracht een overzicht te geven van het geldende recht.

In het huidige wetboek is het aanwenden van een rechtsmiddel geregeld
in de vijfde titel van het derde boek en met name in de artikelen 449 t/m 45lb
Sv. In het laatste artikel van deze titel, art. 452 Sv wordt art. 450 Sv van
overeenkomstige toepassing verklaard op de indiening van schrifturen. Uit
de wettelijke regeling vloeit voort dat degene die een rechtsmiddel wil
aanwenden een verklaring dient af te leggen op de griffie van het gerecht door
of bij hetwelk de beslissing is gegeven: Dit geldt zowel voor de verdachte
als voor een vertegenwoordiger van het openbaar ministerie. Van de afgelegde
verklaring dient de griffier een akte op te maken, die bij de processtukken
wordt gevoegd, waarna het dossier naar de griffie van de beroepsinstantie wordt
gezonden: Art. 450 Sv kent aan de advocaat die verklaart bepaaldelijk te zijn
gevolmachtigd en een bij bijzondere schriftelijke volmacht gemachtigde derde,
de bevoegdheid toe namens de verdachte een rechtsmiddel aan te wenden.

Bij de bestudering van het geldende recht valt op dat tot het einde van
de jaren '70 de rechtspraak streng de hand hield aan de voorgeschreven
vereisten. Sindsdien worden de gestelde vereisten in steeds verdergaande mate
gerelativeerd. De wettelijke regeling lijkt op een aantal punten niet meer te
passen bij de huidige tijd. Ook de wetgever zag de noodzaak om de wettelijke
regeling op sommige punten aan te passen. Voor de gedetineerde verdachte
heeft de wetgever bijvoorbeeld een bijzondere regeling tot het aanwenden
van een rechtsmiddel gecreeerd (art. 45 la Sv).

Behalve het verschaffen van een overzicht van het geldende recht, is
in dit onderzoek de wetgeving op haar houdbaarheid onderzocht, mede in het
licht van de ontwikkelingen in het bestuursrecht. Dit heeft geleid tot de
volgende onderzoeksvraag: behoeft de huidige regeling van het aanwenden
van gewone rechtsmiddelen in strafzaken aanpassing en zo ja, welke

1 Art. 449 Sv.
2        Zie bijvoorbeeld de ant. 451 en 433 lid 3 Sv.
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verbeteringen zouden kunnen worden aangebracht. Bij het zoeken naar een
antwoord op de onderzoeksvraag is niet slechts gekeken naar de bestaande
mogelijkheden van het huidige strafrechtelijke stelsel, zoals bijvoorbeeld het
indienen van een schriftuur, maar ook naar mogelijke verbeteringen die zouden
kunnen worden ontleend aan het bestuursprocesrecht en met name de
Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Een drietal belangen, te weten: de authenticiteit, de wilsverklaring en
de autoriteit zijn mijns inziens bepalend voor de wijze waarop een rechtsmiddel
moet worden aangewend. In de eerste plaats is van belang dat degene aan wie
de wet een rechtsmiddel heeft toegekend, beslist of hij dit rechtsmiddel wil
benutten. Dit belang wordt aangemerkt als de authenticiteit. In de tweede plaats
is van belang dat degene aan wie een rechtsmiddel is toegekend, kenbaar maakt
dat hij dit rechtsmiddel wil aanwenden. Dit belang wordt aangeduid als de
wilsverklaring. Tot slot kunnen aan de kenbaar gemaakte wil slechts gevolgen
worden verbonden indien deze verklaring wordt uitgesproken ten overstaan
van een instantie die rechtens gebonden is de verklaring aan te nemen en dient
te bewerkstelligen dat de beoogde procedure in gang wordt gezet. Dit derde
belang wordt als autoriteit aangeduid. Deze belangen blijken sterk samen te
hangen en zijn soms moeilijk te onderscheiden.

De functie van het benoemen van deze belangen is tweeledig. In de eerste
plaats geeft het structuur aan de beschrijving en ontwikkeling van het
aanwenden van strafrechtelijke rechtsmiddelen. In de tweede plaats kan het
richting geven aan mogelijke aanpassingen van de huidige strafrechtelijke
regeling. Het benoemen van deze belangen geeft echter nog niet aan welke
concrete vereisten aan het aanwenden van een rechtsmiddel moeten worden
gesteld. De belangen moeten derhalve worden vertaald in concrete vereisten
te stellen aan de handeling van het aanwenden van een rechtsmiddel. Het
stellen van deze concrete eisen is naar mijn mening tijdgebonden.

In het eerste hoofdstuk wordt uiteengezet op welke wijze het onderzoek is
opgezet en wordt de keuze de strafrechtelijke regeling te vergelijken met de
bestuursrechtelijke regeling van het maken van bezwaar en het instellen van
beroep nader gemotiveerd. Vanaf het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op
het aanwenden van een rechtsmiddel. Allereerst wordt de aandacht gericht
op het verrichten van deze handeling door de verdachte. De toepasselijke
strafrechtelijke regeling wordt bekeken en de aanpassingen de wettelijke
regelingte modeniseren, worden geschetst. De relativerende rechtspraak vanaf
het einde van de jaren '70 springt daarbij in het oog. Er kan worden gewezen
op de conversie-rechtspraak, de rechtspraak met betrekking tot de omvang
van het beroep en tussenbeslissingen en de mogelijkheid voor de verdachte
per brief een rechtsmiddel  aan te wenden. Met betrekking tot het laatste geldt
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nog steeds dat voor het aanwenden van een rechtsmiddel een mondelinge
verklaring ter griffie moet worden afgelegd. In de rechtspraak is uitsluitend
voor de verdachte de mogelijkheid geschapen per brief een rechtsmiddel aan
te wenden, door die brief aan te merken als een bijzondere schriftelijke
volmacht gericht aan de griffier. De griffier dient vervolgens namens de
verdachte een rechtsmiddel in te stellen. Deze zal volgens de regels van de
wet een mondelinge verklaring ter griffie afleggen. Deze handelwijze is mijns
inziens onnodig omslachtig en een 'modernisering' van het aanwenden van
een rechtsmiddel zou op dit punt mijns inziens gewenst zijn.

Voor een mogelijk meer moderne vormgeving van een strafrechtelijke
regeling wordt in het tweede deel van dit hoofdstuk de regeling van het maken
van bezwaar en het instellen van beroep in het bestuursrecht nader bekeken.

Deze regeling kent enkele opvallende trekken. Anders dan in het strafrecht
moet bezwaar worden gemaakt ofberoep worden ingesteld dooreen geschrift.
Aan dit bezwaar- of beroepschrift worden verschillende eisen gesteld. Ook
de administratieve afhandeling van het bezwaar- of beroepschrift verschilt
met de handelingen die op de strafgriffie moeten worden verricht. De Awb
biedt in dit opzicht enkele interessante gezichtspunten zoals het op een
'zelfstandige' schriftelijke wijze instellen van een rechtsmiddel. Zo'n wijze
van aanwenden zou naast de bestaande strafvorderlijke regeling mogelijk
moeten zijn. Voorts zou bij het schriftelijk aanwenden van een rechtsmiddel
het verzenden van een ontvangstbevestiging kunnen worden overwogen. Tot
slot zou in de wettelijke regeling een voorziening kunnen worden getroffen
waardoor verzuimen die aan de handeling van het aanwenden kleven, kunnen
worden hersteld. Met betrekking tot eventueel op te werpen drempels wordt
in dit hoofdstuk aandacht besteed aan het heffen van griffierechten.

Het derde hoofdstuk behandelt het instellen van een rechtsmiddel door een
vertegenwoordiger. Wat betreft het strafrechtelijke deel wordt zowel ingegaan
op de vertegenwoordiging van het openbaar ministerie als van de verdachte.

De vertegenwoordiging van de verdachte is door de wetgever geregeld in art.
450 Sv. Kenmerkend voor deze regeling is dat een bijzondere of bepaaldelijke
volmacht is vereist. Een algemene volmacht schept geen bevoegdheid tot het
aanwenden van een rechtsmiddel namens de verdachte. In het strafrechtelijke
deel van hoofdstuk drie wordt bovendien aandacht besteed aan de eisen die
aan een volmacht worden gesteld en wordt de plaats van de advocaat in
historisch perspectief geschetst. Voorts wordt ingegaan op de constructie van
de confraternele hulp. Deze constructie maakte het voor de advocatuur
mogelijk dat ook een andere advocaat dan de door de verdachte bepaaldelijk
gemachtigde, een rechtsmiddel namens de verdachte kan instellen.
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Het aanwenden van een rechtsmiddel door een vertegenwoordiger van
het openbaar ministerie is niet expliciet in de vijfde titel van boek drie geregeld.
Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid is met name gebaseerd op de
hierarchische structuur van het openbaar ministerie, neergelegd in de wet RO.
Bij deze wijze van aanwenden springt in het oog dat de rechtspraak nauwelijks
enige coulance betracht jegens het openbaar ministerie. De relativeringen
betreffende het aanwenden van een rechtsmiddel komen slechts ten goede
aan de verdachte.

In het bestuursrechtelijke deel van hoofdstuk drie wordt de vertegen-
woordiging bij volmacht in de Awb behandeld. Kenmerkend voor deze ver-
tegenwoordigingsbevoegdheid is dat op grond van een algemene volmacht
kan worden gehandeld. Aan het einde van dit hoofdstuk spitst de vergelijking
tussen de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke regeling zich toe op de kwestie,
of de verdachte bij het aanwenden van een rechtsmiddel zou kunnen worden
vertegenwoordigd op grond van een algemene volmacht. Dit wordt niet
wenselijk geacht. Een algemene volmacht verschaft de gemachtigde in plaats
van de verdachte de bevoegdheid te beslissen over het al dan niet aanwenden
van een rechtsmiddel. Het belang van de authenticiteit zou door een algemene
volmacht aanzienlijk worden aangetast.

In het vijfde hoofdstuk worden enkele bijzondere wijzen van het aanwenden
van een gewoon rechtsmiddel behandeld. Hierbij kan worden gedacht aan
het aanwenden van een rechtsmiddel door een gedetineerde verdachte en het
instellen van hoger beroep door een getuige die de bedreigde getuige-status
wenst te verkrijgen. Bij bestudering valt op dat deze wettelijke regelingen in
vergelijkingmet de gewone wijze van aanwenden, op sommige punten afwijkt
bij de invulling van de belangen. Voorts wordt ingegaan op het instellen van
de buitengewone rechtsmiddelen; de herziening en cassatie in het belang der
wet. Tenslotte komen het intrekken en afstand doen van een rechtsmiddel aan
de orde; het kenbaar maken van deze beslissing en de gevolgen hiervan worden
besproken. Op dit punt vindt ook een vergelijking met de Awb plaats.

Het vierde hoofdstuk en het laatste onderwerp van hoofdstuk vijf zien voor-
namelijk op het opwerpen van drempels in de toegang tot de beroepsrechter.
In hoofdstuk vier wordt uitgebreid ingegaan op het indienen van schrifturen
als een drempel. Het eerste deel van dit hoofdstuk is strafrechtelijk. Daar komt
aan de orde welke geschriften als een schriftuur kunnen worden aangemerkt,
wie een schriftuur kan indienen, op welke plaats en wijze een schriftuur moet
worden ingediend en welke eisen aan een schriftuur worden gesteld. Voorts
wordt, uitgaande van de huidige regeling betreffende het indienen van een
schriftuur, een aanzet gegeven tot verdere deformalisering. Het strafrechtelijk
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vereiste van het indienen van een schriftuur wordt in het tweede deel van dit
hoofdstuk vergeleken met het bestuursrechtelijke vereiste van het vermelden
van de gronden van bezwaar en beroep in het bestuursrecht. Tevens wordt
getracht aan te geven welke factoren van belang zijn bij het opwerpen van
een drempel. Aan het slot van hoofdstuk vijf wordt ingegaan op de WAHV
en met name de financiele drempel van zekerheidstelling.

In de slotbeschouwing, hoofdstuk 6, wordt in de eerste plaats ingegaan op
een mogelijk meer moderne wijze van aanwenden van een rechtsmiddel. Onder
andere wordt voorgesteld de vorm van de verklaring vrij te laten. Dit betekent
dat de verklaring een rechtsmiddel aan te wenden zowel mondeling, schriftelijk
per post of fax, of elektronisch: per e-mail zou kunnen worden afgelegd. Deze
wijze van aanwenden zal niet slechts gevolgen hebben voor de verdachte, zijn
vertegenwoordigerofde vertegenwoordiger vanhetopenbaarministerie, maar
ook voor de griffie en de handelingen die daar moeten worden verricht. Bij
dit laatste moet worden gedacht aan het verzenden van een ontvangstbevesti-
ging ingeval de verklaring anders dan in persoon is afgelegd en de mogelijkheid
de betrokkene in gebreke te stellen indien verzuimen aan het aanwenden van
een rechtsmiddel kleven.

Vervolgens wordt ingegaan op het opwerpen van drempels in de toegang
tot de beroepsrechter. De aan de orde gekomen drempels worden in dit
hoofdstuk besproken. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar financiale
drempels zoals de griffierechten en de zekerheidstelling en processuele
drempels, zoals het motiveringsvereiste. lien cumulatie van drempels is ook
mogelijk. Hierbij kan worden gedacht aan het indienen van een schriftuur door
een advocaat zoals voorgesteld door de Commissie Werkbelasting Strafkamer
Hoge Raad. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt getracht een keuze te maken
voor een drempel in de toegang tot de beroepsrechter.

Het eerste deel van de onderzoeksvraag of de huidige regeling van het
aanwenden van een rechtsmiddel in strafzaken aanpassing behoeft kan
bevestigend worden beantwoord. Welke verbeteringen aangebracht moeten
worden is minder eenvoudig te beantwoorden. In hoofdstuk 6 is getracht enkele
aanzetten tot verbetering te geven.
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In case law and literature, a growing amount of attention is currently being
paid to the way one may take recourse to a legal remedy. On the one hand,
case law of the Dutch Supreme Court (Hoge Raad) increasingly qualifies
(relativeren) the procedural requirements for recourse in the sense that they
are being interpreted according to the spirit of the law. On the other hand there
is an ongoing discussion among academics regarding the workload of
magistrates and the ways in which recourse to legal remedies could be
restricted. The present study focuses on recourse to legal remedies in criminal
proceedings.

In the Code of Criminal Procedure (CCP, Wetboek van Strajtordering),
recourse to legal remedies is dealt with in Title V of the third Booki particularly
in sections 449 up to and including 451b CCP. The last section of this Title,
section 452 CCP, states that section 450 CCP also applies to the presentation
of documents (schr(#uren). The law prescribes that persons seeking recourse
to legal remedies should make a statement to this effect at the office of the
court of appeal (s. 449 CCP). The rule applies both to the suspect and the
public prosecutor. The clerk of the court draws up a deed of the statement
(akte) which is to be inserted into the records of the case and sent to the court
of appeal (ss. 451  and 433-3 CCP). On the basis of section 450 CCP a lawyer
who has been authorized by his client, and a third party with a special written
power of attorney are empowered to institute a legal remedy on behalf of the
suspect.

When studying case law, one cannot fail to notice that until the end of
the 1970's the courts were very strict in the application of the legal provisions.
From then on, the legal requirements have been increasingly qualified and
toned down. The law seems to be outdated on various points of law. Even
the legislature has recognized the necessity of changing some parts of the law
in this respect. As regards for example the suspect on remand, the legislature
has promulgated a legal provision containing the opportunity to have recourse
to a remedy from within the prison facility (s. 45 la CCP).

Apart from giving an overview of current law, this research focusses
on the question whether the law is still tenable, viewed also in the light of
recent developments in administrative law. The primary question in this study
is whether the current law concerning the right to take recourse to legal
remedies needs to be adapted to modern times. And if that is the case, what
kind of improvements could be made. In search of an answer to this question,
the opportunities offered within criminal law and procedure were looked into,
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inter alia the presentation of a document, as well as possible solutions taken
from administrative law and in particular the Act on General Administrative
law (Algemene wet bestuursrecht).

In my opinion, three matters of consideration (belangen) are decisive
for the way in which one can have recourse to a legal remedy: the authenticity
of the statement, the declaration of intent and the authority of the statement.
Firstly, it is of consequence that the person who has the legal right to take
recourse to a legal remedy decides whether he wishes to use this right. This
matter of consideration is referred to by the term authenticity. Secondly, the
person to whom the legislature grants the right to take recourse to a legal
remedy must declare it to be his will to do so. This is referred to as the
declaration of intent. Finally, it is only possible to realize the intent to have
recourse to a remedy if this is expressed to a body obliged by law to take down
the statement and to make sure the necessary steps are taken. This third matter
of consideration is referred to as authority. These three matters of consideration
are closely related and it is sometimes difficult to make a clear distinction
between them.

There are two reasons why the identification of the three matters of
consideration is important. Firstly, it provides a structure for the description
and developments of the recourse to legal remedies. Secondly, it indicates
in which direction possible amendments in the current legal provisions are
to be found. Defining the three matters of consideration, however, does not
clarify the conditions attached to the right to take recourse to a legal remedy.
The matters of consideration therefore have to be translated into concrete
stipulations regarding the recourse to legal remedies. In my opinion, these

requirements are very much a product of their time.

The first chapter describes the way the study has been conducted and the
reasons behind the choice to compare the provisions of criminal procedure
with rules of administrative law involving appeal and objection (bezwaar).

From the second chapter onwards, the study centres on recourse to legal
remedies. First of all, the way the suspect may take recourse to a legal remedy
is discussed. The applicable rules of criminal procedure are studied and the
history of the developments in updating these rules are described. Remarkable
in this respect is the qualifying case law of the  1970' s. In this context one may
refer to case law on the transfer of the burden of proof, on the reach of appeal
and the interlocutory decrees, and on the opportunity of the suspect to lodge

an appeal by mail. As regards the latter, one could add that it is still required
that one makes a statement at the court's office. Case law has only created
the opportunity to lodge an appeal by writing a letter to the court on behalf
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of the suspect by considering this letter as an extra-ordinary authorization
addressed to the clerk of the court. The clerk should then institute a legal
remedy on behalf of the suspect. According to the legal requirements, he must
make an oral statement at the office of the court. In my opinion this practice
is unnecessarily labourious and a 'modernisation' on this point would be
advisable.

The second part of this chapter is dedicated to a more modern way of
filing a notice ofobjection and lodging an appeal with an administrative court.
In this respect, administrative law has some remarkable features. In contrast
to criminal procedural law, administrative law requires a written document.
Within administrative law, the legal requirements which the document must
meet differ depending on its objective (to file a notice of objection or to lodge
an appeal). The way the documents are processed within administrative law
also differs from the way this is done at the office of the court. The Act on
General Administrative law offers some interesting points of view, such as
the opportunity to 'independently' lodge an appeal. This new way of taking
recourse could be effective alongside the existing provisions of criminal
procedural law. Moreover, one might want to consider sending a receipt when
allowing recourse by means of a written document. Finally, the legislature
could consider the creation of a legal provision to correct mistakes made in
the process of lodging an appeal. With respect to the possibility of discouraging
defendants from taking recourse to a legal remedy, this chapter deals with
court fees.

The third chapter concerns the lodging of an appeal by means of a legal
representative. In as far as it involves criminal law, the representation of the
public prosecution service as well as of the defendant is highlighted. Legal
provisions on representation ofthe suspectare formulated in section 450 CCP.
The requirement of an extra-ordinary authorization is characteristic of the set
of rules. A general authorization does not give the power to institute a legal
remedy on behalf of the defendant. In the criminal procedural part of chapter
three, the legal requirements of the mandate are elaborated and the position
of the lawyer is put into historical perspective. Furthermore, the possibility
of assistance between counsels is examined. This enables lawyers to lodge
an appeal on behalf of a fellow counsel, without having a personal mandate
from the defendant.

Book III, Title V of the Code of Criminal Procedure does not explicitly
mention the ways in which a member of the public prosecution service may
take recourse to a legal remedy. This representative authority is based on the
hierarchical structure of the public prosecution service as described in the
Act on the Judiciary (Wet op de Rechterlijke Organizatie). It is remarkable
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that in case law the public prosecution service is hardly ever treated leniently.
Only concerning the defendant, has case law qualified the legal provisions.

Chapter three, as far as it concerns administrative law, deals with general
authorization as described in the Act on Administrative law. It is characteristic
of administrative law that it is permitted to act on the basis of general
authorization. At the end of this chapter, the comparison between criminal
and administrative law focusses on the question whether it would be possible
to take recourse to a legal remedy on behalf of the defendant by means of a
general authorization. This is perceived as an undesirable solution. A general
authorization gives the authorised person, rather than the defendant, the power
to decide whether or not to lodge an appeal. The matter of consideration
referred to as authenticity would be affected to a large extent by such general
authorization to act.

In the fifth chapter, certain special means to have recourse to a legal remedy
are discussed, for instance, the lodging of an appeal by a detainee or the
recourse to a legal remedy taken by a wimess who wants to have the status
and protection of a threatened witness. Legal provisions concerning these
special means to lodge an appeal differ from the common ones by the way
in which they deal with the three matters ofconsideration as mentioned above.
Moreover, this chapter explores the ways in which special legal remedy can
be taken: judicial review on the ground of new evidence and cassation in the
interest of the law and finally, the defendant's renunciation to legal remedy
and the right to revoke his decision to lodge an appeal. The manner in which
these decisions must be made known and their effects are discussed. A
comparison with administrative law is made.

The fourth chapter and the last part of chapter five are dedicated to ways of
diminishing the amount of appeals lodged with the courts. The different ways
to lodge an appeal are elaborated upon in chapter four. The first part of the
chapter deals with criminal procedural law and discusses the status of a
document (schri#uur); who may file such a document; how, where and to
whom it can be presented. In § 4.6 a number of suggestions are put forward
to deformalize the current legal provisions concerning the presentation of a
document. In the second part of the chapter, the criminal law requirements
to the presentation of a document are compared with the requirement of admi-
nistrative law to state the grounds for appeal and objection. Furthermore, an
attempt is made to indicate factors relevant to the issue of creating thresholds
with respect to the defendant' s right to present a document and to lodge an
appeal. At the end of chapter five, a very specific Act of administrative law
will be discussed (Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoor-
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schri#en), in particular with a view to its financial threshold by means of
standing security (zekerheidstelling).

Concluding observations are made in chapter six which is mainly concerned
with the opportunity to create more modern ways of recourse to a legal remedy.

One proposal is to no longer demand any set formalities or requirements. This
means that the will to lodge an appeal can be expressed either orally, or in
writing, by mail, fax or e-mail. 'rhis new manner of taking recourse will not
only have repercussions for the defendant, his representative or the public
prosecutor but also for the office of the court and the activities of the clerk
of the court's office. As regards the latter, sending a receipt if the statement
is not made in person and the opportunity to issue a notice of default ifmistakes
are made while taking recourse to a legal remedy should be considered.

Subsequently, the manners will be discussed in which thresholds can
be put up concerning access to the court of appeal, as well as the different
types of thresholds. A distinction has been made between financial thresholds,
such as legal fees, standing securities and procedural thresholds, inter alia
the requirement to motivate the grounds of appeal. Nonetheless, a cumulation
of these thresholds may also be a possibility. Another option taken into
consideration is the proposal of the Haak Committee' (Commissie Werkbe-
lasting Strafkamer Hoge Raad) stating that a lawyer should file the notice
of objection. At the end of this chapter, the different thresholds are compared
and an attempt is made to decide which of these would be the best option.

The first part of the primary question raised in this study can be answered
with a straightforward yes. However, an answer to the question of what kind
of improvements can be made is less easily given. Nevertheless, in chapter
six suggestions are made for improving the current provisions involving the
recourse to legal remedies.

1          The committee named after its chairman, Mr. Haak, is in charge of a study on the workload
of the Supreme Court.

363



Geraadpleegde en aangehaalde literatuur

Asser-Van der Grinten, Vertegenwoordiging en rechtspersoon, zevende bewerkte
druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1990, p. 87.

Bal, P., Dwangkommunicatie in de rechtszaal, diss. Arnhem, Gouda Quint 1988, p.
194-199.

Bemmelen, J.M. van, Het Fries in de rechtszaal, NJB 1952, p. 725-733.
Berge, J.B.J.M. ten (redactie), Commentaar op Awb, deel I, aant. op art. 1.2 Awb,

VUGA Den Haag 1988-.
Berge, J.B.J.M. ten, Bescherming tegen de overheid, tweede druk, W.E.J. Tjeenk

Willink Zwolle 1994, p. 235 en 236.
Berge, J.B.J.M. ten e.a., Ervaringen  met  de  Awb:  Het  bestuursprocesrecht, W.E.J.

Tjeenk Willink Deventer 1996.

Berge, 1.B.J.M. ten, en  A.Q.C.Tek, Hoofdlijnen  van het  Nederlands  administratief
procesrecht, tweede druk, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1990, p.157 e.v.

Berge, J.B.J.M. ten, en A.Q.C. Tak Nederlands  administratief procesrecht, W.E.J.
Tjeenk Willink Zwolle 1983, deel II, nr. 936,938 en 946.

BoschKemper, 1. de, Wetboek van Strafvordering,  naar deszelfs beginselen ontwikkeld

en in verband gebragt met de algemeene regtsgeleerdheid, met een bijvoegset,
bevattende formulieren en voorbeelden der ambtsverrigtingen van regter-
commissarissen,  oflicieren van justitie,  grifiers,  hulpomcieren enz., Johannes
Muller Amsterdam, 1838-1840, p. 85.

Bolt, H., Bestuursprocesrecht, B.3.8.2., Kluwer Deventer.
Boorsma, J., Het venijn en de smart, NJB 19 april 1996, afl. 16 p. 603.
Brenninkmeijer, A.F.M., De toegang tot de rechter, diss. Tilburg, W.E.J. Tjeenk

Willink Zwolle  1987.
Brucken Fock, E.P. von, en A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, derde druk,

W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1993, p. 42-45, p. 56 e.v. en p. 123 e.v.
Brucken'FockE.P. von, Het parket bij de Hoge Raad: bondgenoot of tegenstander?,

NJB 1991, p. 1815-1818.
Buijs, D.J., L,t op: u heeA het recht afstand te doen, Trema III, nr. 9, november 1980,

p. 237-238.

Buuren, P.J.J. van e.a. (redactie), § 2.2.4.1 onder a, Administratieve Rechtsgangen,
Algemeen Deel, Kluwer Deventer, suppl. 17 (juli 1988).

Buuren, P.J.J. van e.a. (redactie), Administratieve Rechtsgangen, Ambtenarengerecht,
Kluwer Deventer, suppl. 21 (okt. 1989).

Buuren, P.J.J. van e.a. (redactie), Administratieve Rechtsgangen, Belastingrechter,
Kluwer Deventer, suppl. 16 (februari 1988).

Buuren, P.J.J. van e.a. (redactie), College van Beroep voor het Bedrijfsleven,
Administratieve rechtsgangen, suppl. 22, Kluwer Deventer, p. 30.

Cleiren, C.P.M. Beginseten van een goede procesorde, diss. Leiden, Arnhem  1989,
p. 39 en 183.

365



Geraadpleegde en aangeha(tide literatuur

Cleiren, C.P.M., Een grensoverschr(idende verdachte7, in: Grensoverschrijdend
strafrecht, Gouda Quint Arnhem 1990, p. 141-165.

Chteur,P.B., De aanwijzingsbevoegdheid van de minister ex artikel 5  RO, NIB  19
april 1996, afl. 16, p. 597-601.

Corstens, G.J.M., en S.A.M. Stolwijk, 150 Jaar Hoge Raad,  DD 18 (1988), afl. 10,
p. 912.

Corstens, G.J.M., Anonymi in het strafproces, DD 11 (1987), p. 339-346.
Corstens, G.J.M., Het Nederlands strafprocesrecht, Gouda Quint Arnhem, 1995,

tweede druk, p. 87 e.v., p. 686 en 724.
Corstens, G.J.M., en P.J.P. Tak, Het openbaar  ministerie, W.E.J. Tjeenk Willink

Zwolle 1982, p. 19-27 en 44 e.v.
Corstens, G.J.M. (redactie), Rapporten herijking strafvordering 1989-1992, Tolken

en vertaters in strafzaken, Gouda Quint Arnhem 1993, p. 137-170.
Dam, C.H. van, Het Fries in de Rechtszaal, NJB 1953, p. 218 e.v.
Dijk, P van, en G.J.H. van Hoof, De europese conventie in theorie en praktijk, Ars

Aequi Libri Nijmegen 1990, derde herziene druk, p. 350 e.v.
Doelder, H. de, Het OM in positie, Gouda Quint Arnhem 1988, p. 13 en 14.
Dolman, M.M- Tot indiening en ondertekening bepaaldelijk gevolmachtigd,

Advocatenblad 9 december 1994, p. 1016-1018.
-  Dorst, A.J.A. van, Pen'kelen rond rechtsmiddelen, in: Strafrecht in balans, Gouda

1-«

Quint Arnhem 1983, p. 38.
Drabbe, L.W.M.M., Partieel appel,TvS 1967, p. 277-297.
Duisterwinkel, G., Enige facetten van de taak van het openbaar ministerie naar

nederlands recht. Kluwer Deventer,  1965.
Fokkema, K, Het Fries in de rechtszaal een eis van rechts- en taalbesef, NJB 1953,

p. 109-114.
Frid, A., en P.H.J. Hommel-Steenbakkers, Tolken, strafzaken, vreemdelingenzaken,

Arnhem 1988, p. 14.
Galen, A.G. van, en H.Th.J.F. van Maarseveen, Beginselen van administratief

procesrecht, Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht LXXXIII,
H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan de Rijn, p. 79 e.v.

Gilhuis, P.C. Commentaar Algemene wet bestuursrecht, deel I, p. C 3-1 e.v.
Hart, A.C. 't, Om het OM, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1976.
Hartog Jager, W.H.B. den, Cassatie in het belang der wet. diss. Amhem, Gouda Quint

1994.

Hirsch Ballin, E.M.H., Wederkerig bestuursrecht, Rechtsgeleerd magazijn Themis
1989, afl. 1, p. 1-4. Ook verschenen in: Rechtsstaat en beleid, Een keuze uit
het werk van mr. E.M.H. Hirsch Ballin, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1991,
p. 261-265.

Hoitingh, C.B., De Friese taatzaak, NJB 1952, p. 802.

Horst, M. van der, Hetprotocol in strafzaken bijde derde rechtsingang, in: De derde

rechtsingang nader bekeken, Gouda Quint Arnhem 1989, p. 147.
Horst, M. van der, Schrifturen en pleidooien in strafzaken voor de Hoge Raad,

Advocatenblad 1985, p 207-213.

366



Geraadpleegde en aangehaalde literatuur

Hullu, J. de, De afstand tot de gemiddelde verdachte, in: Een rariteitenkabinet, A.A.
Franken en A.M. van Woensel (redactie), Ars Aequi Libri Nijmegen 1993, p.
43-49.

Hullu, J. de, en M.J.A. Plaisier, Een contradictoir geding bu verstek7, DD (26),  1996,
p. 614-633.

Hullu, J. de, Over rechtsmiddelen in strafzaken, diss. Arnhem, Gouda Quint 1989.
Jaarverslag van de Hoven 1994-1995, Appa op de hoven, 's-Hertogenbosch, 19 juni

1996, p. 46.

Jansma, K., De Friese kwestie, NJB 1953, p. 837-843.
Jong, D.H. de, De cassatie-schriftuur van het  OM,DD 10 (1980), p. 248-265.
long, D.H. de, De macht van de tenlastelegging in het  strafproces, Gouda Quint

Arnhem 1981, p. 275 e.v.
Jong,Dll. de,  Het  rapport van de  commissie-Mulder:  een noodzakelijke wijziging?,

in: Administratieve afdoening verkeersovertredingen, onderredactie van G.J.M.
Corstens, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1986, p. 36 e.v.

Keulen, B.F., H.G.M. Krabbe en W. Wedzinga, Schipperen met Haak, Trema april
1997, p. 149 e.v.

Knigge, G., preadvies voor NJV, De strahordering in het geding, in: Herbezinning
op (de grondslagen van) het Wet boek van Strafvordering, W.E.J. Tjeenk Willink,
p. 37-116.

Kobussen, M., Afstandsovereenkomst ofpubliekrechtelijke dading, NJB 1987, nr.
5, p. 140-144.

M.B. Koetser, 'Belanghebbende'  volgens  de  rechtsprekende  afdelingen van de  Raad
van Smte, VAR-reeks 108, De betanghebbende, preadviezen uitgebracht voor
de algemene vergadering van de vereniging voor administratief recht op 15 mei
1992, Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan de Rijn 1992.

Kortenbout van der Sluijs, D.G., Het Fries in de rechtszaal, NJB 1952, p. 802 e.v.
- 23>Krabbe, H.G.M., Verzet en hoger beroep in stra#aken, H.D. Tjeenk Willink Alphen

aan den Rijn, 1983, p. 61,77,81 en 136.
1.'Leijten, J.C.M ., Cassatie in strafzaken, NJB 14 februari 1997, p. 282.

Leijten, J.C.M., De conclusie in strafzaken, DD 18 (1988), p. 913-928.
Linden E.C.H.J. van der en A.Q.C. Tak (redactie), Eenzijdig en wederkerig?,

Beschouwingen over de wederkerige rechtsbetrekking als basisconcept in het
bestuursrecht, Kluwer Deventer 1995.

Undo,C.,P-G Remmelink:  reactie vande verdediging zonderwetswijziging mogelijk,
NJB 1991, p. 1819-1820.

Lubberdink H.G., Besmursprocesrecht, B.6.4., onder redactie van P.J.J. van Buuren,
Kluwer Deventer, Suppl. 5 (okt. 1995).

Male, R.M. van, en B.W.N. de Waard (redactie), Adviezen aan de Awb-wetgever,
Doorzend- en verwijsregels,W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1993.

Male, R.M. van, Enkele aspecten van het begrip belanghebbende  in de Algemene
wet besntursrecht, VAR-reeks 108, De belanghebbende, preadviezen uitgebracht
voor de algemene vergadering van de vereniging voor administratief recht op
15 mei 1992, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan de Rijn 1992.

367



Geraadpleegde en aangehaaide literatuur

Malsch, M., Hoe voorspellen advocaten de uitkomsten van hun zaken, in: De
menselijke factor, onder redactie van P.J. van Koppen en H.F.M. Crombag,
Gouda Quint Arnhem 1991, p. 45-52.

Melai, A.L., De positie van de verdachte  in het strafgeding, DD  10 (1980), p. 533-537.

Minjon, O.H., Bestuursprocesrecht B. 5.1.1. onder a, onder redactie van P.J.J. van
Buuren e.a., Kluwer Deventer.

Moll, A.J., Het Fries in de Rechtszaal, NJB 1953, p. 218.
-  Mout, P., De beoordeling van cassatiemiddeten, in: De derde rechtsingang nader

bekeken, Gouda Quint Arnhem  1989, p. 223-234.
Naey€, 1., De 'anonieme verdachte' in het opsporingsonderzoek:  een probleem in

de marge,NIB 1988, p. 83-89.
Oldenziel, H.A., Commentaar op de Awb, deel II, art. 6:5 Awb, onder redactie van

J.B.J.M. ten Berge e.a., Den Haag VUGA.
Onneweer, A.W., Efecten van bestuurlijke boetes, diss. Kluwer Deventer 1997, p.

21.

Onneweer, A.W., De  Wet  Mulder in uitvoering:  de praktijk is  sterker dan de leer,
DD 24 (1994), p. 360-377.

Pieters, G.P., Niet-ontvankelijkheid van het beroep  bij  niet-tijdige betaling van het
griffierecht en  de  toegang  tot  de  administratieve  rechter,NTB  1993, nt.  5  p
173-181.

Pinto, A. de, Handleiding tot het Wetboek van Strahordering, Gebroeders Belinfante
Den Haag, 1848, Deel II, p. 413 en 414.

Pinto, A. de, Handleiding tot het wetboek van Strahordering, Deel II, tweede herziene
druk bewerkt door A.A. de Pinto, Zwolle  1882, p.  579.

Pinto, de. Pleitrede over de vraag  of een verdediger bevoegd  is  tot  het  aanteekenen

van hooger beroep van een correctionneel vonnis, voor en namens den
veroordedde, 's-Gravenhage, 1840.

Polak, M.V., Het Raetoromaans  in de  Zwitserse  rechtszaal, NIB 1952, p. 801.

Polanus, R., Nog meer faxverhalen,NIB 14 juni 1996, afl. 24, p. 934.
Pront-Van Bommel, S., Afstand van beroepopdeadministratieve rechter, NTB  1993,

nr. 5, p. 182-189.-7 Rapport commissie Werkbelasting Strafkamer Hoge Raad, De toegang tot de
cassatierechter in strafzaken, december 1996, p. 35-39 en p. 50 e.v.

Reijntjes, J.M., Cassatie en herziening in Antilliaanse strafzaken, Curagao  1984, p
47.

Remmelink, J., Cassatie in het belang der wet, in. De derde rechtsingang nader
bekeken, Gouda Quint Arnhem  1989, p. 256-257.

Rogier, L.J.J., en P.M. Russen Groen, Zekerheidstelting Wet Mulder exit.7, NJB   1995,
nr. 16, p. 594-596.

Roos, Th. A. de, Herziening van het strafproces:  de  verdediging  uitgespeeld?,
Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 1994, W.E.J. Tjeenk Willink
Zwolle, p. 132 e.v.

Schaik, F. van, in Advocatenblad 1989, p. 51.
Scheltema, M., De algemene wet bestuursrecht, NJB 1994, p. 3.

368



Geraadpleegde en aangehaaide literatuur

Schultz van Haegen, J.H.F., Gerecht kan niet heen om na sluitingstijd gefaxt
processtuk, Staatscourant 1 maart 1996, nr. 44, p.  1.

Schultz van Haegen, J.H.F., HogeRaadaccepteertfaren totmiddernacht, Computable
5 april 1996.

Simmelink J.B.H.M., Commentaaropart. 250 Sv, Melai, Wetboek van Strafvordering,
Gouda Quint Arnhem, suppl. 74 (jan. 1991).

-5 Simmelink, J., en J.L. van der Neut, Consistentie in cassatie7, DD 12 (1982), p. 568-
585.

Sorgdrager, W., De relatie OM-minister, Trema 1989, p. 68-75.
Stevens,L.G.M.. en A.0. Lubbers, Drempels in de toegang tot de belastingrechter.

WFR 6094, 10 maart 1994, p. 337-348.
Stevens, L.G.M., Tol der gerechtigheid, WFR 5983, 31 oktober 1991, p, 1546

(Column).
Strijards, G.A.M., Revisie, Gouda Quint Arnhem  1989.

-4> Strijards, G.A.M., Revisie bijde Hoge Raad, in: De derde rechtsingang naderbekeken,
Gouda Quint Arnhem  1989, p. 275-280.

{>Trema special, Rechtsmiddelen van de toekomst, Trema 1994, nr. 5.
Tulder, F. van, en S. Jansen, De prijs van de weg naar het recht. Sociaal en Cultureel

Planbureau 1988, nr. 45.
Tulder, F. van, en S. Jansen, De prijsgevoeligheid van rechtshulp, Justitiele

Verkenningen  1987, nr. 9 p. 46-65.
Valkenburg, W.E.C.A., Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding, Gouda Quint

Arnhem, 1993.
Valkenburg, W.E.C.A., Enige opmerkingen  over de  Wet  getuigenbescherming, DD

25 (1995), p. 349-365.
--*Veen, Th.W. van, Hoge Raad komt de verdachte te hulp,N]B nr. 42, 1977, p. 1034-

1038.

Veen, Th.W. van, Slachtoffers  van  het strafproces,IRM Themis 1995, p. 201-202.
-  > Veen,Th.W. van. Het verkeerde  rechtsmiddel meegedeeld - 364 Sv., NJB 1913, afl.

7, p. 201-204.
Veerman, G.J., G. Paulides en E.J. Hofstee, Ik zal eens even vragen naar zijn naam,

voor- en nadelen van een legitimatieplicht, WODC-reeks Onderzoek en Beleid
nr. 89,1989, p. 23 en 26.

Verpalen, M.J.M., Tilel II. Strafvordering in zaken betreffende jeugdige personen.
Artikelen 486-505, Melai, Wetboek van Strafvordering,  suppl.  95  (juli  1995).

Viering M.L.W.M., en H.R.B.M. Kummeling, La plume est serve, la parole est en

petit libre, NJB 19 april 1996, afl. 16, p. 592-596.
Vlaardingerbroek, P., Het nieuwe jeugdstraf(proces)recht  I en  II, in DD 16 (1996),

afl. 7, p. 634-654 en DD 26 (1996), afl. 8, p. 727-734.
Vries, K. de, WN nog 'tfrij", maar niet meer "Frysk", NJB 1953, p. 217.

Vdj,M.P.,De gerechtstaal  in het Nederlandse strafproces,Tijdschrift voor Strafrecht
1952, p. 141.

Waard, B.W.N. de, Commentaar op Awb, aantt.  op  art.  8:69.
Waard, B.W.N. de, Beginselen van een behoorlijke rechtspleging met name in het

administratief procesrecht. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 219 e.v.

369



Geraadpleegde en aangehaalde literatuur

Wackie Eysten,P.A., Boorsma's faxverhaal bijt venijnig in de eigen staan,NIB  14
juni 1996, afl. 24, p. 934.

Werff, C. vam der, m.m.v. B.J.W. Docter-Schamhardt, Het appel in strafzaken en
civiele zaken in cufers, Trema 1994, nr. 5, p. 215 e.v.

Wiarda, 1.1., Beroep onder druk in. Kracht van wet, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
1984, p. 197-211.

370



Jurisprudentieregister

Hoge Raad der Nederlanden

HR 18 juni 1839, Van den Honert deel II, Amsterdam 1840, p. 34-38.
HR 17 december 1839, Van den Honert deel II, Amsterdam 1840, p. 227.
HR  18 december  1839, W  1840,  nr.  68.
HR 22 juni 1841, W 1841, nr. 205.
HR 27 mei  1845, W  1845,  nr.  630, p.  2.
HR 1 oktober 1845, W. 675.
HR zittingen van 4 en 18 augustus  1846, W  1847, nr.  778, p.  1.
HR zittingen van 20 julij en 2 augustus 1847, W 1847, nr. 857, p. 1.
HR 27 maart 1876, W 1876, 3986.
HR 2 april 1924, B. 3393.
HR 31 januari 1927, NJ 1927.
HR 7 juni 1927, NJ 1927, 900.
HR 16 april 1928, NJ 1928, 945.
HR 25 juni 1928, NJ 1928, 1230 m.n. vD.
HR 4 februari 1929, NJ 1929, 604.
HR 10 februari 1930, NJ 1930, 607.
HR 24 september 1930, B. 4821.
HR 17 november 1930, NJ 1931, 83.
HR 20 april 1931, NJ 1931, 1013.
HR 11 januari 1932, NJ 1932, p. 469 m.n. T.
HR 21 maart 1932, NJ 1932, 680.
HR 20 juni  1932, NJ  1932,  1253 m.n. T.
HR 27 juni 1932, NJ 1932, 1344.
HR 26 september 1932, NJ 1932,1625.
HR 19 december 1932, NJ 1933, 160 m.n. T.
HR 8 mei 1933, NJ 1933,1516 m.n. WP.
HR 23 oktober 1933, NJ 1933,1649 m.n. WP.
HR 20 november 1933, NJ 1934,79.
HR 18 december 1933, NJ 1934, 352.
HR 29 juni  1936, NJ  1936,  1070 m.n. T.
HR 26 oktober 1936, NJ 1937,137 m.n. T.
HR 14 juni 1937, NJ 1938, 139 m.n. T.
HR 28 februari 1938, NJ 1938, 794 m.n. T.
HR 4 december 1939, NJ 1940,452 m.n. T.
HR 4 mei 1942, NJ 1942, 631.
HR 27 augustus 1943, NJ 1944,132.
HR 25 oktober 1943, NJ 1944,1.
HR 26 februari 1946, NJ 1946, 171.
HR 8 november 1949, NJ 1950,130 m.n. BVAR.

371



Jurisprudenti€register

HR 10 januari 1950, NJ 1950, 297.
HR 17 januari 1950, NJ 1950, 345.
HR 29 maart 1950 NJ 1950,295.
HR 17 oktober 1951, NJ 1951, 259.
HR 12 maart 1952, AB 1953, p. 41 m.n. SD ook gepubliceerd in B. 9201.
HR 25 november 1952, NJ 1953, 371 m.n. BVAR.
HR 7 juni 1955, NJ 1955, 741.
HR 18 december 1956, NJ 1957, 240.
HR 4 april 1959, NJ 1959, 352.
HR 26 april 1960, NJ 1960, 428.
HR 16 oktober 1962, NJ 1963, 7, m.n. WP.
HR 15 januari  1963, NJ 1963, 229 m.n. Van Berckel.
HR 23 juni 1964, NJ 1965, 129 m.n. vB.
HR 17 november 1964, NJ 1970, 193.
HR 22 december 1964, NJ 1965, 181 m.n. WP.
HR 17 mei 1966, NJ 1966, 411 m.n. vB.
HR 1 juli 1966, BNB 1966, 268 m.n. J. van Soest.
HR 13 juni 1967, NJ 1968, 88.
HR 17 december 1968, NJ 1970, 194 m.n. CB.
HR 7 januari 1969, NJ 1969, 252.
HR 10 juni 1969, NJ 1969, 412.
HR 4 november  1970, BNB 1970/253.
HR 1 december 1970, NJ 1971, 110.
HR 2 februari 1971, NJ 1971, 385 m.n. C.B.
HR 29 februari 1972, NJ 1973, 1 m.n. ALM.
HR 6 juni  1972, NJ  1972, 491 m.n. ThWvV.
HR 3 april 1973, NJ 1974, 514.
HR 14 mei 1974, NJ 1974, 468 m.n. A.L.M.
HR 15 april 1975, NJ 1975, 271 m.n. ThWvV.
HR 24 juni 1975, NJ 1975, 439 m.n. ThWvV.
HR 25 november 1975, NJ 1976, 176, m.n. ThWvV.
HR 13 januari  1976, NJ 1976, 340.
HR 30 maart 1976, NJ 1976, 322 m.n. ThWvV.
HR 18 mei 1976, NJ 1976, 502 m.n. GEM.
HR 28 september 1976, NJ 1977, 224.
HR 23 november 1976, NJ 1977, 535 m.n. ALM.
HR 7 december 1976, NJ 1977,436.
HR 11 januari 1977, NJ 1977, 222
HR 11 januari 1977, NJ 1977, 223 m.n. ThWvV.
HR 25 januari 1977, NJ 1977, 242 m.n. ThWvV.
HR 8 maart 1977, NJ 1977, 338 m.n. ThWvV.
HR 8 maart 1977, NJ 1978, 178.
HR 5 april 1977, NJ 1978, 258.
HR 6 april 1977, BNB 1977/120.
HR 24 mei 1977, NJ 1977, 558 m.n. ThWvV.

372



Jurisprudentieregister

HR 13 september 1977, NJ 1978, 529.
' HR 27 september 1977, NJ  1978,127.

HR 14 maart 1978, NJ 1978, 664.
HR 8 mei 1978, NJ 1978,314 m.n. ThWvV.
HR 24 oktober 1978, NJ 1979,52 m.n. ThWvV.
HR 19 december 1978, NJ 1979, 221.
HR 9 januari  1979, NJ  1979, 272.
HR 13 maart 1979, NJ 1979, 305.
HR 10 april 1979, NJ 1979, 432.
HR 8 mei 1979, NJ 1979,446.
HR 22 mei 1979, DD 79.305.
HR 12 juni 1979 , NJ 1979, 571.
HR 9 oktober 1979, NJ 1980,58.
HR 5 februari 1980, NJ 1980, 301 m.n. ThWvV.
HR 19 februari 1980, NJ 1980, 383.
HR 4 maart 1980, NJ 1980,416 m.n. ThWvV.
HR 6 mei 1980, NJ 1980, 506.
HR 24 juni  1980, NJ  1980, 576 m.n. ThWvV.
HR 30 september 1980, NJ 1981,45 m.n. GEM.
HR 20 januari 1981, NJ 1981, 350 m.n. ThWvV.
HR 27 januari 1981, NJ 1981, 535 m.n. GEM.
HR 7 april 1981, NJ 1981,430 m.n. ThWvV.
HR 22 september 1981, NJ 1981, 648.
HR 10 november 1981, NJ 1982, 86 m.n. ThWvV.
HR 22 december 1981, NJ 1982, 257 m.n. ThWvV.
HR 5 januari 1982, NJ 1982. 337 m.n. ThWvV.
HR 16 februari 1982, NJ 1982, 407 m.n. ThWvV.
HR 2 maart 1982, NJ 1982,551.
HR 9 maart 1982, NJ 1982, 461 m.n. ThWvV.
HR 8 juni 1982, NJ 1983, 715.
HR 7 september 1982, NJ 1983,219.
HR 20 september 1982, NJ 1983, 220.
HR 12 oktober 1982, NJ 1983, 763 m.n. ThWvV.
HR 11 januari 1983, NJ 1983, 433.
HR 18 januari 1983, NJ 1983, 435.
HR 29 maart 1983, NJ 1983,482 m.n. 'tH.
HR 28 juni  1983, NJ 1983, 798 m.n. ThWvV.
HR 13 december 1983, NJ 1984, 460.
HR 3 april 1984, NJ 1984, 634, m.n. ThWvV.
HR 24 april 1984. NJ 1985, 137.
HR 1 mei 1984, NJ 1984,710 m.n. ThWvV.
HR 12 juni 1984, NJ 1985, 38.
HR 4 september  1984 , NJ 1985, 249 m.n. ThWvV.
HR 30 oktober 1984, NJ 1985,316 m.n. ThWvV.
HR 4 december 1984, NJ 1985,380.

373



Jurisprudentieregister

HR 5 februari 1985, NJ 1985, 841 m.n. 'tH.
HR 19 februari 1985, NJ 1985, 581 m.n. ThWvV.                                                       1
HR 26 februari 1985, NJ 1985,550.
HR 2 april 1985, NJ 1985,721.
HR 11 juni 1985, NJ 1986, 41 m.n. 'tH.
HR 25 juni 1985, NJ 1986, 75.
HR 10 september 1985, NJ 1986, 217.
HR 1 oktober 1985, NJ 1986, 328.
HR 5 oktober 1985, NJ 1985,445 m.n. WLH.
HR 8 oktober 1985, NJ 1986,214 m.n. 'tH.
HR 15 oktober 1985, NJ 1986, 314.
HR 7 januari 1986, NJ 1986, 693.
HR 11 februari 1986, NJ 1986, 647.
HR 18 februari 1986, NJ 1987, 62.
HR 25 februari 1986, NJ 1986,753.
HR 20 mei 1986, NJ 1987,28.                                                                                 i
HR 10 juni 1986, NJ 1987, 134.
HR 9 september 1986, NJ 1987, 220.
HR 9 september 1986, NJ 1987, 239.
HR 15 september 1986, NJ 1987, 535.
HR 28 oktober 1986, NJ 1987,487 m.n. ThWvV.
HR  11  november 1986, NJ 1987, 488, m.n. ThWvV.
HR 18 november 1986, NJ 1987, 276 m.n. 'tH.
HR 13 januari 1987, NJ 1987, 885 m.n. ThWvV.
HR 3 maart 1987, NJ 1987, 865 m.n. C.
HR 17 maart 1987, NJ 1987, 852.                                                                              '
HR 16 juni 1987, NJ 1988, 542.
HR 23 juni 1987, NJ 1988, 352.
HR 23 juni 1987, NJ 1988,450.                                                                                                 1

HR 1 september 1987, NJ 1988, 194 m.n. 'tH.
HR 29 september 1987, NJ 1988, 662.
HR 22 december 1987, NJ 1989, 87.
HR 22 december 1987, NJ 1989, 88.
HR 22 maart 1988, NJ 1988,849.
HR 22 maart 1988, NJ 1988,876.
HR 29 maart 1988, NJ 1988,878.
HR 12 april 1988, NJ 1989, 932.
HR 7 juni 1988, NJ 1989,  166.
HR 13 september 1988, NJ 1989, 12 m.n. ThWvV.
HR 13 september 1988, NJ 1989, 13 m.n. ThWvV.
HR 18 oktober 1988, NJ 1989, 267.
HR 18 oktober 1988, NJ 1989, 416.
HR 20 oktober 1988, NJ 1988, 264 m.n. ThWvV.
HR 8 november 1988, NJ 1989, 619.
HR 15 november 1988, NJ 1989, 350.

374



Jurisprudentieregister

HR 6 december 1988, NJ 1989,620.
HR 3 januari 1989, NJ 1989, 638.
HR 10 januari 1989, NJ 1989, 516.
HR 10 januari 1989, NJ 1989, 517.
HR 21 maart 1989, NJ 1989, 865 m.n. ThWvV.
HR 23 mei 1989, NJ 1989, 760 m.n. ThWvV.
HR 6 juni 1989, NJ  1990, 30 m.n. ThWvV.
HR 12 december 1989, NJ 1990,453.
HR 1 mei 1990, NJ 1990, 783.
HR 1 mei 1990, NJ 1990, 800.
HR 8 mei 1990, NJ 1991,579 m.n. ThWvV.
HR 2 juli  1990, NJ  1990,751  m.n. Sch.
HR 8 mei 1991, BNB 1991/197.
HR 18 juni 1991, NJ 1991, 838 m.n. ThWvV.
HR 1 juli 1991, DD 92.001.
HR  11  februari  1992, NJ  1992, 692 m.n. C.
HR  11  februari  1992, NJ  1992, 693 m.n. C onder 692.
HR 25 februari 1992, NJ 1992, 694 m.n. C onder 692 en VR 1992, 67.
HR 26 mei 1992, NJ 1992, 697 m.n. C onder 692.
HR 26 mei 1992, VR 1992, 105 m.n. V.
HR 17 juni 1992, BNB 1992, 277.
HR 27 oktober 1992, NJ 1993,352 m.n. C.
HR 23 februari 1993, DD 93.322.
HR 16 maart 1993, NJ 1993, 585 m.n. Kn.
HR 5 oktober 1993, NJ 1994, 262 m.n. ThWvV.
HR 19 oktober 1993, NJ 1994, 69 m.n. ThWvV.
HR 19 oktober 1993, NJ 1994, 233.
HR 26 oktober 1993, NJ 1994, 146.
HR 26 oktober 1993, NJ 1994, 231 m.n. Sch.
HR 9 november 1993, NJ 1994, 198.
HR 22 februari 1994, DD 94.244.
HR 22 februari 1994, NJ 1994, 306 m.n. ThWvV.
HR 21 juni 1994, DD 94.398.
HR 28 juni  1994, NJ  1994, 657.
HR 8 juli 1994, NJ 1994, 693.
HR 18 oktober 1994, DD 95.056.
HR 18 oktober 1994, NJ 1995, 118 m.n. ThWvV.
HR 1 november 1994, VR 1995, 62.
HR 8 november 1994, DD 95.087.
HR 15 november 1994, NJ 1995, 144.
HR 29 november 1994, NJ 1995, 292 m.n. 'tH.
HR 20 december 1994, NJ 1995, 253.
HR 31 januari 1995, VR 1995, 38 en NJ 1995,598 m.n. C.
HR 21 februari 1995, NJ 1995,499.
HR 21 maart 1995, HR 1995, 694 m.n. MS en VR 1995, 180.

375



Jurisprudentieregister

HR 28 maart 1995, NJ 1995, 500 m.n. Sch.
HR 4 april 1995, nr. 99.022.
HR 2 mei 1995, nr. 99.319.
HR 23 mei 1995, NJ 1995,632.
HR 13 juni 1995, NJ 1996, 6.
HR 17 oktober 1995, DD 96.065.
HR 24 oktober 1995, ongepubliceerd, nr. 100.331.
HR 14 november 1995, VR 1996, 185.
HR 16 januari 1996, DD 96.166 (nr. 101.291E).
HR 30 januari  1996, NJ  1996, 477 m.n. Sch.
HR 30 januari  1996, VR 1996, 200.
HR 16 februari 1996, NJ 1997, 55 m.n. HJS.
HR 20 februari 1996, DD 96.227.
HR 27 maart 1996, Rawb 1996, 94 m.n. BdW.
HR 16 april 1996, NJ 1997, 331.
HR 16 april 1996, NJ 1996, 527.
HR 10 september 1996, NJ 1997, 10.
HR  15 oktober  1996, DD 97.042.
HR 15 oktober 1996, NJ 1997, 93.
HR 17 december 1996, DD 97.122.
HR 17 december 1996, NJ 1997, 262.
HR 21 januari 1997, NJ 1997, 388 m.n. JR.
HR 18 februari 1997, DD 97.161.
HR 18 februari 1997, DD 97.177 en NJB 1997, afl. 25, nr. 88.
HR 25 maart 1997, DD 97.194.
HR 15 april 1997, nr. 104.385 E.
HR 15 april 1997, NJB 1997, afl. 25, nr. 91.

Europese Hof van de Rechten van de Mens

EHRM 21 februari 1975, NJ 1975,462 m.n. EAA.
EHRM 19 december 1989, NJ 1994, 26 m.n. EAA.
EHRM 30 oktober 1991, NJ 1992, 73 m.n. ThWvV.
EHRM 25 februari 1992, Series A vol. 227, NJ 1994, 117 m.n. EJD.
EHRM 23 november 1993, Series A vol 277-A. NJ 1994, 393 m.n. Kn.
EHRM 17 december 1996, samenvatting DD 27 (1997). p.  398.

Afdeling rechtspraak Raad van State

ARRvS 15 januari 1979 in aantekening bij Vz ARRvS 13 februari 1979. tB/S Il, 33
m.n. tB/S.

ARRvS 13 maart 1979, tB/S II, 38 m.n. tB/S.
ARRvS 20 juli 1979, AB 1980.83 m.n. vdV.

376



Jurisprudentieregister

ARRvS 12 november 1979, AB 1980, 199 m.n. vdV.
ARRvS 7 december 1979, tB/S II, nr. 55 m.a. tB/S.
ARRvS 17 december 1979, tB/S II, 58 m.n. tB/S.
ARRvS 23 januari 1980, tB/S II, 61 m.n. tB/S.
ARRvS  10 juli  1980, tB/S II, nr.  107 m.a. tB/S.
ARRvS 14 augustus 1980, tB/S II, nr. 80 m.a. tB/S.
ARRvS 24 december  1980 bij ARRvS 18 december  1980 tB/S II, 90   m.n.  tB/S.
ARRvS 20 januari 1981, tB/S II, 91 m.n. tB/S.
ARRvS 16 juni 1981, tB/S II, 106.
ARRvS 21 juni 1981, aant. 4 onder tB/S II, nr. 107.
ARRvS 17 augustus 1981, aant. 5 onder tB/S II, nr. 107.
ARRvS 17 augustus 1981, Gem.st. 6680,9, m.n. J.M. Kan.
ARRvS 1 februari 1982, tB/S III, 327 m.n. tB/S.
ARRvS 19 april 1982, AB 1982,415 m.n. vdV.
ARRvS 7 mei 1982, tB/S II, 116 m.n. tB/S.
ARRvS 8 juli 1982, tB/S VIII, nr. 68.
ARRvS 15 juli 1982 bij ARRvS 20 juli 1982, tB/S II, 121 m.n. tB/S.
ARRvS  20 juli  1982, tB/S  II,  121  m.n.  tB/S.
ARRvS 23 januari 1983, tB/S II, 61 m.n. tB/S.
ARRvS 24 april 1984, tB/S II, 146 m.n. BdW.
ARRvS 26 juni 1984, tB/S II, 149 m.n. tB.
ARRvS 8 november  1984,  AB  1986, 490 m.n. RF onder 491.
ARRvS 22 november 1984, tB/S II, 152 m.n. BdW.
ARRvS 13 december 1985, tB/S VI, 31 m.n. tB.
ARRvS 3 september 1986, tB/S 1986,152 m.n. BdW.
ARRvS 20 november 1986, tB/S 1986,188 m.n. tB.
ARRvS 26 augustus 1987, tB/S 1987,134 m.n. BdW.
ARRvS 13 maart 1989, AB 1989, 329.
ARRvS 27 februari 1990, AB 1990, 597 m.n. PvB.
ARRvS 22 augustus 1991, tB/S 1991, 112 m.n. tB.
ARRvS 8 januari 1993, tB/S 1993, nr. 3.

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

ABRvS 20 maart 1995, AB 1995,364 m.n. AFMB.
ABRvS 8 juni 1995, AB 1995, 517 m.n. FM.
ABRvS 22 augustus 1996, Rawb 1996,130 m.n. tB.

Voorzitter Afdeling rechtspraak Raad van State

Vz ARRvS 19 oktober 1976, tB/S IV, nr. 2 m.n. Van M.
Vz ARRvS 7 maart 1977, AB 1977, 175.
Vz ARRvS 3 augustus 1977, AB 1978 , 29 m.n. vdV.

377



Jurisprudentieregister

Vz ARRvS 3 april 1979, tB/S II, nr. 41.
Vz ARRvS 20 november 1979, tB/S II, 54 m.n. tB/S.
Vz ARRvS 26 februari 1980, tB/S Ii, 65 m.n. tB/S.
Vz ARRvS 2 februari 1981, tB/S II, 92 m.n. tB/S.
Wnd Vz ARRvS 2 februari 1981, tB/S II, 92 m.n. tB/S.
Vz ARRvS 4 februari 1981, tB/S lI, nr. 93.
Vz ARRvS 19 februari 1981, LB/S II, 95.
Vz ARRvS 22 april 1981, tB/S II, nr. 101.
Vz ARRvS 25 februari 1983, tB/S VII, 190 m.n. tB/S.
Vz ARRvS 14 april 1983, tB/S II, nr. 134.
Vz ARRvS 4 december 1984, tB/S IV, nr. 115 m.n. tB.
Vz ARRvS 20 september 1985, tB/S IV, 125 m.n. BdW.
Vz ARRvS 16 december 1985, AB 1986, 300 m.n. PvB.
Vz ARRvS 27 mei 1987, tB/S 1987,88.
Vz ARRvS 21 juni 1988, tB/S 1988, 94 m.n. BdW.
Vz ARRvS 1 maart 1991, tB/S 1991, 25 m.n. BdW.
Vz ARRvS 24 juni 1991, tB/S 1991, 85 m.n. BdW.
Vz ARRvS 9 juni  1992, tB/S  1992, 73 m.n. BdW.
Vz ARRvS 3 september 1993, tB/S 1993, 85 m.n. tB.

Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Vz ABRvS 4 januari 1996, AB 1996, 213 m.n. FM.
Vz ABRvS  12 juni  1996, Rawb 1997, 6 m.n. BdW.

Centrale Raad van Beroep

CRvB 23 maart 1948, AB 1948, p. 472.
CRvB 19 september 1950, AB 1951, p. 60.
CRvB 4 maart 1960, AB 1960, p. 875.
CRvB 4 maart 1960, RSV 1960, 84.
CRvB 24 maart 1964, AB 1965, p. 618.
CRvB 24 maart 1964, AB 1965, p. 617.
CRvB 23 april 1965, RSV 1965, 90.
CRvB 5 juni 1969, RSV 1969, nr.  141.
CRvB 6 mei 1970, AB 1972,186.
CRvB 14 april 1971, AB 1971, 252.
CRvB 15 november 1979, RSV 1980, 73.
CRvB 27 februari 1980, RSV 1980, 163.
CRvB 17 mei 1984, AB 1985,347 m.n. JM.
CRvB 31 december 1987, AB 1989, 145 m.n. JR.
CRvB 30 november 1989, AB 1990, 492 m.n. JR.
CRvB 13 september 1990, AB 1991,234.

378



Jurisprudentieregister

CRvB 12 februari 1992, AB 1992,432.
CRvB 15 februari 1994, Rawb 1994, 8 m.n. BdW.
CRvB 9 februari 1995, AB 1995,323 m.n. HH.
CRvB 14 mei 1996, Rawb 1996, 78 m.n. tB.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

CBb 23 februari 1962, SEW 1963, p. 113 m.n. J.P.
CBb 19 oktober 1964, SEW 1965, p. 305, m.n. J.P.
CBb 4 mei 1988, AB 1989, 165 m.n. JHvK
CBb 5 oktober 1992, AB 1992, 645.
CBb 25 februari 1994, Rawb 1994,10 m.n. tB.
CBb  12 juli  1994, AB  1994, 659 m.n. JHvdV.
CBb 11 april 1995, AB 1995,484.
CBb 9 augustus 1995, AB 1995, 544 m.n. JHvdV.

Gerechtshoven

Hof Leeuwarden 25 november 1954, NJ  1955,432.
Hof Den Bosch l mei 1963, NJ 1963,493.
Hof Amsterdam 9 maart 1965, NJ 1966, 70.
Hof Den Bosch 10 maart 1965, NJ 1966, 44.
Hof Amsterdam 22 oktober 1970, BNB 1971, 198.
Hof Leeuwarden 13 olaober 1977, NJ  1978,569.
Hof Leeuwarden 25 oktober 1977, NJ  1978, 570.
Hof Den Haag 7 december 1978, BNB 1979/232.
Hof Den Haag 17 december 1987, NJ 1988, 825.
Hof Amsterdam 21 mei 1990, NJ 1990, 694.
Hof Amsterdam 25 mei 1992, NJ 1992, 682.
Hof Amsterdam 11 januari 1993, NJ 1993, 236.
Hof Arnhem 8 september 1993, NJ 1994, 82.
Hof Amsterdam 28 maart 1994, NJ 1994,431.
Hof Amsterdam 31 maart 1994, NJ  1994,452.
Vz Hof Amsterdam 16 maart 1970, BNB 1971/8.

Arrondissementsrechtbanken

Rb. Groningen 26 juli  1947, NJ  1948, 90.
Rb Leeuwarden 4 februari 1948, NJ 1948, 543.
Rb Dordrecht 7 juni 1957, NJ 1958, 397.
Rb Haarlem 7 juli  1960, NJ  1961,  173.
Rb. Haarlem 19 januari  1982, NJ 1982,643.

379



Jurisprudentieregister

Rb Breda 20 april 1993, KG 1993, 203.
Rb Groningen 4 maart  1994, AB (Awb-katern  1994,52).
Rb Utrecht 15 december  1994, Rawb  1995,57 m.n. tB.
Rb Roermond 3 januari 1995, AB 1995, 168.
Rb Assen 8 november 1995, JB 1995, 321 m.n. Simon.

President Rechtbank

Pres. Rb Assen 21 maart 1994, Rawb 1994,16 m.n. tB.
Pres. Rb Rotterdam 8 april 1994, AB 1995,114 m.n. ICvdV.
Pres. Rb Amsterdam 14 februari 1995, Rawb 1995, 61 m.n. BdW.
Pres. Rb Alkmaar 13 april 1995, Rawb 1995, 67 m.n. G.A. van der Veen.

Kantongerecht

Ktg Almelo 8 maart 1940, NJ 1940,418.

Nationale ombudsman

No 8 mei 1987, AB 1987, 314 m.n. PJS.
No 28 juni  1989, AB  1989, 478 m.n. PJS.
No 14 februari 1991, AB 1991, 321 m.n. PJS.
No 20 december 1995, AB 1996, 75 m.n. PJS.

Koninklijk Besluit

KB 19 november 1987, AB 1988, 502.

380



Trefwoordenregister

aanvang van de behandeling 270,277,279
aanwenden van een rechtsmiddel

- per aangetekende brief 21,45,303
- per brief 19, 37, 41, 48, 61, 89, 112-115,

123,127,149,150,155,160,191,
303-306,337

- per e-mail 43,112,117,118,306

- per fax 42,44,112,117,118, 306
aanwenden door een vertegenwoordiger 13, 119 e.v., 305,306

- advocaat 120, 134 e.v., 305,306
- derde gemachtigde 120,125 e.v., 305,306
- openbaar ministerie 120, 121, 151 e.v., 173, 304,305

aanwijzingsbevoegdheid 152-154
advocaat 18, 120, 128, 136, 141-145, 148,

149,169,172,179,182,192,198,

228,229, 241-247, 257-261, 274,
302,329,331,340

- gespecialiseerd 338-342

afschrift conclusie openbaar ministerie 184,185
afstand (Awb) 276-279
afstand (Sr) 13, 232, 233, 242, 255-268,276,

299,310,312
- aanzegging 204,232
- herroepen 265
- onherroepelijk 262,263,299
- ter terechtzitting 256,258-268,299,311

akte rechtsmiddelen 23,39-41,43,45-47,52,53,62,96,
115,126,144,145,151, 224, 240,
243,253,309,316

akte van intrekking 274

ambtshalve beslissen 158,188,196,228,229,334,335,
341

anoniem procederen 68-70
anonieme verdachte 15,53-60,113,315

bedreigde getuige 233,238-241,257,258,269,298,
300

beklaagde 135,136,139,258,270

381



Trefwoordenregister

belangen (alg) 12, 13, 15-19, 25, 40, 47, 61, 62,
111,112,117,119,152,159,169,

207,235,238,239, 255-257,298-
302,310

- authenticiteit 12,18,19,25,30,32,34,36,66,
111,112,117,119,121, 123-126,
129,130,139,148,150,152,153,

159,169, 170, 172-174, 197, 198,
200,235,239,244,245,251,254,

259,260,269,298,302,303,305
- autoriteit 12, 18, 19, 25,41, 44,47,48, 53,

111,112,114,118,119,126,127,

159,172-174,236,239,241,244,
251,254,256,257,259,262,264,
269,275,298,302,305,306,308,

309,315
- wilsverklaring 12,18,19,25,30,32,33,66,111-

114,117,119,121,123,125,126,

129,130,139,148,150,159, 172-
174,235,239,241,248,251,254,

256,257,259,261,269,298,302,
305

beginselen behoorlijke procesorde 56,271
beginselen behoorlijk procesrecht (Awb) 69,72,80,81,84,93,103,104,162

beginselen behoorlijk bestuursrecht 290,293
belanghebbende 8-12,64,68,76,85,121,167,168

beperking beroep zie omvang beroep
ben)ep

- Awb 8, 10-12, 63, 85
-WAHV 281,282

beroepschrift 64,75,76,80-83,95.224,281,290,
295

- per post                                                   65
- per fax                                                     65

beroepstermijn 137,171,176,219,224,265

bestuursorgaan 121, 162, 164-168
besluit (Awb) 71,72,220

- afschrift 75-77,108,110,281,282
betwisting

- Sr 120,145-149,169,173
-Awb 163, 168

bezwaar (Awb) 8, 10-12, 37, 63, 85, 218
bezwaarschrift 64,81-83,224

- per post                                                   65
- per fax 65

382



Trefwoordenregister

bezwaarschrift tegen de dagvaarding 178,215,216,222,223,230,331
cassatie in belang der wet 180,233,245, 252-255,298
cassatieberoep 2,16,91, 135-139,158,282,328,

334,338,340,341,349

cassatiegrond 194,195,231,254,333
cassatiemiddel 182,183,193-197,203,204,216,

225,231,254,333
cassatieschriftuur 43, 132, 157, 158, 177 e.v., 222,

223,225, 231, 304, 331-333
conflict van rechtspraak 249

confraternele hulp 120,144,145,159,173,174,198,
199,216,304,316,317

contractuele overeenkomst 276,277
conversie 26-36, 41, 52, 62, 64, 79, 86-88,

111-113,124,149,156,157,160,
173,175,189,272,273,308,316,
317

dagtekening (Awb) 65,71,114

deformalisering 38,41,46,47,61,62,91,120,122,

149,158,173,174,178,188,189,

205,206,209,211,213,216,243,

244,254,335
descente 235

doorwerkingsleer 38,39
doorzenden

-Awb 64,78-90
- Sr 48- 52,86,87,114,191,192,236,

316,317

drempel
- financieel 223,228-230,280,283,297,299-

301,318,320,322, 324-326,329,
341,343-345,351

- gemengd 301,318,329,341,343
- processueel 178,217, 221-226, 230, 231, 283,

298,301,318,329,330,337,338,

341,342,344

drempels opwerpen 1,2,13,64,97,99,103,107,180,
222,230,231,233, 249-251, 280,
282-287, 297-301, 318-324, 328,
329,335,338,341,343,344,346

drempelwerking 13, 98, 223, 226, 280, 283, 286,

289,293,294,297,319,327,330,

333,334
driesporenproces 346 e.v.

383



1

Trefwoordenregister

dubbele volmacht 129,130,144,145,150,159,160,
172,174,303,304,316,317

fax 42,44,62,191,192,199-201,216,

302,304-309,311,316
functie-aanduiding 153,154,190, 212-214

gedetineerde verdachte zie verdachte
geding in revisie 245

geding over revisie 245,246
geen belang 60,272
gevoegde zaken 91,113,122

griffie 16-18,21, 24,40-52,61,74,76,89,
90,96,111, 112,114, 117-119,126-
128,132,135, 137,144, 149, 150,
154,155,159,169,173,174,187,

190-192, 234, 235, 241, 243, 244,
253,257,258,261,267,269,273,

275,302,303, 308-312,336
- openingstijden 41-43

griffierechten (Awb) 64,82,96-99,102-108,116,283,
284,291-293

- termijn 97, 100-103,108
- matiging 97,106,107
- teruggave 97,99,100,103-106,320,321,325

griffierechten (Sr) 318-325,342,344,345
gronden bezwaar en beroep 65,74,114,178,216 e.v., 230,332

- aanvullen 219-221
- feitelijk 218
- schriftelijk 219

herziening 142,233, 245-251,255,298
- aanvraag 141, 246-249, 251
- gronden 249-251

hoger beroep 17, 59, 90, 91, 134-139, 177,
229,238,239,330.347,349,350

hoofd van de inrichting 235.236,258,303,315

hoorzitting 278

identiteit bedreigde getuige 238-240,315
indienen van een schriftuur 186.230,304

- verdachte 186-188,198,207
- openbaar ministerie 189,190

individualisering 55.57-59.61.70

384



Trefwoordenregister

ingebrekestelling 108,109,116,117,175,176,199,

224,290,291,293,294,297,310,

316,336,337,342,343
- facultatief 116,117,310
- verplicht 116,117,210,310,336

intrekken bezwaar/beroep (Awb) 100, 105, 276-279
- herroepen 278
- onherroepelijk 278,279

intrekken van een rechtsmiddel (Sr) 13,29,30,37,232,233,242,256,

268-276,299,310,312
-op de terechtzitting 270-275,279,299,311

kennelijke bedoeling 32, 33, 36, 62, 89, 91, 111, 147,
158,173,189, 206-208, 210, 211,
213,214,272

kennisgeving (Awb) 94,95
kop-staartvonnis 202,203,204

middelen 228-231, 341
minderjarige verdachte zie verdachte

motiveringsvereiste 13, 74, 178, 197, 215-225, 230, 249,
250,283,318, 329-338, 341-344,
348-350

nabestaande 246,247
novum 249,250

officier van justitie als autoriteit 238,239,258

omschrijving besluit                                       65
omvang van het beroep (Awb) 64, 91-94, 218, 224
omvang van het beroep (Sr) 26,32-37,40,53,62,73,74,90,94,

111-113,117,122,157,158,160,
173,175,196,228,229,254,316,
334,341,342

ondertekening 25,65-67,108,112,118,126,127,

136, 182, 185, 190, 197-201, 204-
213,216,230,248,253,282,305,

308,315,333,334,336

ontvangstbevestiging (Awb)                         94
ontvangstbevestiging (Sr) 96,115,309,316
openbaar belang 247

openbaar ministerie 119,120, 151-154, 174, 175, 257,
258,302

opgave van de bewijsmiddelen 249,250

385



Trefwoordenregister

personalia (Awb) 65, 67,114
personalia (Sr) 54-56,59
pleitnotitie 181,182

pro forma bezwaar/beroep 217,219-221,224,332
proces-verbaal van de terechtzitting 258,275,278
procureur-generaal 246,247, 252-255

raadsman 120,134,136, 138-144,173
recht op bijstand 160,161,164,165
rechtsbescherming 57,61,83,89,90,92,99,161,229,

238,280,291,292,297,319,321,

335,345-347,350,351
rechtsmiddelenregister 45,96,115,239,240,309
rechtstaal 133,171,172,248
register van de inrichting 236,303,315
revisie zie herziening

schriftelijke reactie op conclusie
openbaar ministerie 183-185

schriftuur 13,43,74,132,156,177 e.v., 222,
228,304, 318, 331, 336 e.v.

- facultatief 179,187-190,204,209,216,222,
230,231

- in cassatie zie cassatieschriftuur
- openbaar ministerie 196, 202-204, 207, 212, 213, 216,

231
- verdachte 196-2020, 208-211
- verplicht 178-180,188,190,192,202,205,

210,214,217, 222, 223, 225,-227,
229,231, 330-334, 339, 341, 350

splitsen (Awb)                                        73
substitutie 128, 129

taalvereiste 130-133,159,171,172,197,202,
248,333,334 en zie vertaling

termijnoverschrijding (Awb) 64,71,79,81-84,86-90, 101, 102,
108,110,164,167,221

- ontvangsttheorie 87,101,102
- verzendtheorie 87, 102

termijnoverschrijding (SO 27,28,49-52,114,174,234,236,
266,315,317

toegang tot de rechter 97, 99, 106, 107, 223, 226, 228,

230, 231, 251, 280-290,297,299,
301,323-325,328,333,337,339,
342,344

386



Trefwoordenregister

- beperkingen 227
- economisch belang 227,228,319
- goede procesorde 227,229,319,322,324

toegang tot de beroepsrechter 1,2,58,59,178,180,224-227,318-
320,323,326,328,329,334,335,
341,346

toezenden stukken (Awb) 166

tolk 131

tussenbeslissing 29,37-40,73,90,91,112,113

uitstel van executie 324,348

verdachte 53-55,57,118,127, 146-149, 160,
169,173,209,302

- gedetineerde 39,49,233-237,241,257,258,263,
269, 298, 300, 303, 315

- minderjarige 233,241-244,298
verdediger 134-140

verklaring 17,19,56,62,118,119,137,139,

150,152,154,159,172,253,257,

262,302,303,305,312
- elektronisch 312,315-317
- mondeling 19,20,25,47,66,111,112,115,

148,150,160,173,174,257,261,

266,273,277,278,305,307,308,

311,312,315,317
- schriftelijk 19-25,47,49, 66,90, 112, 113, 146,

150,151,174,235,236,238,239,

241,244,257,273,277,278,303,
305,307,308,315,317

veronderstelde wil van de verdachte 122,124,173,303
veroordeelde 135-139,246,247,249,251
verplichte vertegenwoordiging 251,329,338,341

verslag van horen 278

vertaling 65,77,78,108,132,171,202
verticale verhouding overheid-burger 5,6
verweerschrift 81,182
verwijzen (Awb)                                     78
verzoekschrift 247,249,251
verzuimen herstellen 64,66,67,73,75,77,78,95,101,

108-111, 115-117, 167, 169, 175,
176, 199, 205-214, 219-221, 224,
280,283, 290-298,300,309,310,
316,332,336,338

verzuimen pardonneren 205,206, 208-212,293,304,336

387



Trefwoordenregister

volmacht (Awb) 108, 160-163, 167-170
volmacht (Sr) 18,45,119-121, 125, 127, 128, 134,

136,138,139,145,147,148,159,

234,246
- bepaaldelijk 121,125,126,128,145,146,148,

149,243,269,303,306

- bij voorbaat verleend 123-125
- bijzonder 119,121,122,128,129, 137,154,

155,168,169, 170-172,303,306,
311

- bijzonder schriftelijk 23-25,48, 62, 96, 112, 123, 125,
132,133,140,141,156,169,173,

174,192,235,240,269,273,306,
316,317

- contractueel bij voorbaat 123,124
- schriftelijk 135,136,138,149,173,266
- schriftuur 187-189, 201, 206, 209-211, 216

volmachtverlening 121,127,135,142,146,148,151,

156,166,176,189,230,302 306
voegen (Awb)                                            73
voorlopig bezwaar/beroep zie pro forma bezwaar/beroep
vordering 247,253,254

wederkerige rechtsbetrekking 5-8,161

weigering vertegenwoordiger (Awb) 160, 161, 164-167
wettelijke vertegenwoordiging 121, 151-154, 168, 190, 212, 242,

302,304

wijziging besluit 276,349

zekerheidstelling 280,282, 283-294,299,318,319,
324 e.v, 342,344,345,347,349,
352

- giraal 294,295
- hoogte 280,283-286,289,297,300,325
- matiging 286,289,325,329
- teruggave 286,289,325,329

388



Uitgaven van het Schoordijk Instituut in de reeks
Centrum voor procesrecht

Adviezen aan de Awb-wetgever
R.M. van Male en B.W.N. de Waard (red.)

Bewijsrecht in het sociaal recht
W. Plessen (red.)

Rechtsmiddelen van de toekomst
H.E. de Boer, W.H. van Boom en J. de Hullu (red.)

Samenwerkende machten. Wetgeving en rechtspraak, in dienst van het recht
B.W.N. de Waard

Rechtsvinding
E.S.G.N.A.I.  van de  Griend en  B.W.N.  de Waard (red.)

Ontwerp aanpassing wetboek burgerlijke rechtsvordering
J.G.A. Linssen en J.B.M. Vranken (red.)

Het EVRM en de onpartijdige strafrechter
M.I. Veldt

Discussies omtrent beslag, verhaal en beschikkingsbevoegdheid
B.W.M. Nieskens-Isphording, E.M. Hemmen en T.H.D. Struycken (red.)

In Beroep. Een onderzoek naar het aanwenden van rechtsmiddelen in het
strafrecht en een vergelijking met het instellen van bezwaar en beroep in de
Awb

H.K. Elzinga



Bibliotheek K. U. Brabant

17 000 01397851 6

.......


	Inhoudsopgave
	HOOFDSTUK 1
Inleiding en bepaling van de opzet van het onderzoek 
	HOOFDSTUK 2
Het aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte 
	HOOFDSTUK 3  Het aanwenden van een rechtsmiddel door een vertegenwoordiger
	HOOFDSTUK 4
Indiening van schrifturen 
	HOOFDSTUK 5  Bijzondere wijzen van aanwenden van een rechtsmiddel en aanverwante regelingen
	HOOFDSTUK 6
Slotbeschouwing 
	Samenvatting
	Summary
	Geraadpleegde en aangehaalde literatuur
	Jurisprudentieregister

