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1 Zie Kamerstukken II, 1962/63, 2079, nr. 5, p. 1: tussen 1851 en 1872 acht ontwerpen tot
herziening, soms ter handhaving soms ter afschaffing van cassatierechtspraak; vanaf de
invoering van de Wet RO van 1876 (vermindering van de elf provinciale gerechtshoven tot
vijf ressortelijke)  groeiende waardering; omstreeks 1930 het pleit gewonnen in het voordeel
van handhaving. Idem A.L. Melai, ‘Twee cassatiegronden: een spel met woorden?’, in: Ch.J.
Enschedé e.a (red.), Naar eer en geweten, Arnhem: Gouda Quint 1987, p. 339. Zie ook het
preadvies van J.M. van Bemmelen in Handelingen NJV 1938, I tweede stuk, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1938, die op p. 13 afschaffing van cassatie bepleitte, maar de NJV-
vergadering niet wist te overtuigen.
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4 De cassatierechter in strafzaken

Mr. E.F. Stamhu is

1 Inleiding

Het bestaansrecht van het rechtsmiddel cassatie  staat op dit moment niet of
nauwelijks ter discussie. In de negentiende en de eerste helft van de twintigste
eeuw daarentegen leek de twijfel daarover als een veenbrand door te smeulen.1

Bij de ontwikkeling van ons huidige wetboek werden niettemin relatief weinig
woorden besteed aan de voortzetting van de situatie zoals die in de loop van de
negentiende eeuw gegroeid  was. Cassatie  was en bleef en is nog steeds een
rechtsmiddel om de Hoge Raad te adiëren terzake van rechtsvragen. Het biedt het
Openbaar Ministerie  en de verdediging een laatste mogelijkheid om met uitstel
van de tenuitvoerlegging een rechterlijke uitspraak (of beschikking) aan te vechten.
Daarna staan alleen nog buitengewone middelen ter beschikking, die de executie
niet langer opschorten.

In het derde onderzoeksjaar is het onderwerp cassatie al voorlopig  behandeld .
In het interimrapport van dat jaar stelde de onderzoeksgroep zich op het standpun t,
dat er vanuit het stelsel van rechtsmiddelen bezien geen rechtstreekse aanleiding
was om de plaats en de taak van de cassatierechter fundamenteel te wijzigen. Voor
een verder onderzoek van dit onderwerp is in het vierde jaar ruimte gemaakt.  In
het kader van dat onderzoek is ook nader gereflecteerd op een aantal voorstellen
uit eerdere jaren, die voor de fase volgend op de feitelijke berechting bepaalde
consequenties zouden kunnen hebben.

In het onderzoek dat resulteerde in dit deelrapport hebben we ons geconcen-
treerd op de taak van de cassatierechter in het bijzonder. De distributie  van het
rechtsmiddel en de toegangseisen worden niet meer dan zijdelings opnieuw
besproken als we op kritiek op ons vorige deelrapport reageren. Dit deelrapport
behande lt de vraag, wat de bijdrage van de  cassatierech ter aan de stra frechtspleg ing
is en wat hij nodig heeft om die bijdrage te kunnen  leveren. Het betoog kan derhalve
niet losgemaakt worden van hetgeen over het stelsel van rechtsmiddelen, inclusief
cassatie, in ons derde interimrapport naar voren gebracht is. We verwijzen met
name naar de deelrapporten over het stelsel van rechtsmiddelen en over het hoger
beroep.

Vijf hoofdstukken gaan vooraf aan het gedeelte  waarin wij onze voorstellen
formuleren. In de hoofdstukken II en III wordt vanuit de Franse voorgeschiedenis
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2 J. de Bosch Kemper, Wetboek van Strafvordering naar deszelfs beginselen ontwikkeld (enz.),
Derde deel, Amsterdam: Johannes Müller 1840, p. 313.
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van het cassatie-instituut de lijn getrokken naar onze bestaande cassatiepraktijk.
Voor die praktijk is het zoeklicht vooral gericht geweest op onderwerpen, die in
de doctrine als markant voor (de ontwikkeling van) ons Nederlandse cassatiestelsel
behandeld  worden. Dat is overigens niet het enige selectiecriterium geweest.  Ook
liggen daar al enkele  bouwstenen van het cassatiestelsel zoals wij dat wenselijk
achten. Wij bepleiten namelijk  continuering van de bestaande toestand, met hier
en daar het sterker aanzetten van een bepaalde lijn. Dat laatste zal dan vooral
samenhangen met de doorwerking van gedachten uit eerdere rapporten.

De hoofdstukken IV en V bieden een uitzicht over de grenzen van ons natio-
nale strafproces recht. Het huidige D uitse en Franse cassatieste lsel worden bespro-
ken, alsmede de manieren waarop in het Europees en het administratief recht
getracht wordt datgene te bereiken wat voor onze strafvordering het doel van
cassatierechtspleging is: het bevorderen van de eenheid  in de toepassing en
ontwikkeling van het recht. Verder komen relevante  aspecten van de praktijk van
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg aan de orde.

In het kader van dit deelonderwerp  is een bescheiden empirisch onderzoek
uitgevoerd. De overtuiging bestond, dat aan de afweging van onze voorstellen in
rechtspolitieke zin kennis  van de effecten een zekere bijdrage zou leveren. Dat
zou dan zowel op het derde als op dit laatste interimrapport slaan. In aanvulling
op de reeds beschikbare  gegevens is daarom een gelimiteerd instroom-onderzoek
uitgevoerd bij de strafkamer van de Hoge Raad. Daarvan wordt in hoofdstuk VI
verslag gedaan. In het zevende hoofdstuk komen we met onze conclusies in de
vorm van voorstellen voor de toekomstige strafvordering. Zoals gezegd, ons
onderzoek leidt niet tot een voorstel om de bestaande situatie drastisch te wijzigen.
Wie geïsoleerde voorstellen voor verdere werklastreductie zoekt zal ze bij ons
amper kunnen vinden. Daaraan liggen drie argumenten ten grondslag. Wat op dit
moment de taak van de Hoge Raad is, vormt in de strafrechtspleging een onderdeel
van zo grote waarde, dat taakversmalling een te grote prijs zal zijn enkel om de
efficiëntie  te vergroten. Verder verwachten wij, dat de doorwerking van onze
voorstellen op het vlak van het hoger beroep een lastenverlaging bij de strafkamer
van de Hoge Raad zal kunnen betekenen. Tenslotte  zijn we van oordeel,  dat in
ons stelsel andere, geschiktere handvatten ingebouwd zijn om de druk op de Hoge
Raad te verlichten, mocht dat in de toekomst onvermijde lijk worden.

2 De historische ontwikkeling van het cassatie-instituut

Onze regeling van het beroep in cassatie is ontleend aan de Franse Code d’Instruc-
ton Criminelle.2 Om die reden komt hier de Franse geschied enis aan de orde,
waarbij  we ons noodgedwongen met reuzenstappen door de tijd bewegen. We
besteden hier slechts aandacht aan een tweetal punten. De eerste vraag is: wat is
het funderend principe van de cassatie  in de Franse rechtsgesc hiedenis  geweest?
Vervolgens is de vraag wat vanuit het perspectief van die voorgeschiedenis
belangrijke momenten geweest zijn in onze nationale  ontwikke ling. Hiermee willen
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3 M. Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle ou théorie du Code d’Instruction
Criminelle, tome I, Paris: Henri Plon 1866, p. 442.

4 Faustin Hélie I, p. 444-445. ‘La législation n’invente pas, elle suit le mouvement des moeurs
et des idées, elle  receuille ce q ue lui lequen t les siècles.’  (citaat op p. 445).

5 Faustin Hélie I, p. 446-447; zie ook A.L. Melai, ‘De aanloop tot de cassatie in F rankrijk onder
het Ancien Régime’, in: J.P. Balkema e.a. (red.) Liber Amicorum Th. W. van Veen, Arnhem:
Gouda Quint 1985, p. 189-201.

6 Zie Guillaume Leyte, ‘Les origines médiévales du ministère public’, in: Jean-Marie Carbasse
(ed.) Histoire du parquet, Paris: Presses Universitaires de France 2000, p. 51-54.

7 Faustin Hélie I,  p. 293. Deze auteur gaat ervan uit, dat in dit proces de stand van zaken in zowel
de romeinse repuliek als het romeinse keizerrijk van betekenis is gew eest; Faustin Hélie, idem
tome VI, 1867, p. 729. Zie ook Serge Dauchy, De la défense des  droits du roi et du bien
commun etc., in: Jean-Marie Carbasse (ed.) Histoire du parquet, Paris: Presses Un iversitaires

423

we bezien of er in de geschied enis van het instituut aanknopingspunten te vinden
zijn voor de plaats en taak van de cassatierechter in de toekomst.

Het beginpunt van de ontwikkeling van het huidige instituut cassatie zou men
kunnen leggen bij de ommekeer in de Franse rechtsgesc hiedenis  in 1789, het begin
van de Franse republiek. Inderdaad is het zo dat in 1790 een H of van Cassatie  werd
ingesteld, belast met het onderzoek naar de toepassing van de wet in de strafhoven.3

Toch is enige aandacht voor de pre-revolutionaire toestand op zijn plaats. Naar
Faustin Hélie vermeldt kan men de wetten en instituten van de jonge republiek
enerzijds beschouwen als iets nieuws, anderzijds is daarin een voortzetting te zien
van de stand van zaken zoals die vóór de omwenteling gegroeid  was. Vanuit  een
reactie op de misstanden van het destijds recente verleden werd daarbij  bovendien
teruggegrepen op wat in het Romeinse en middeleeuwse recht tot ontwikkeling
gekomen was.4 Wat in de Code d’Instruction Criminelle  van 1804 terecht kwam
was dan ook een samengaan van het oude en het nieuwe systeem.5

Voor het instituut van cassatie  was de ontwikkeling belangrijk, met name
in de dertiende eeuw, van de competen tie van het koninklijke Hof, ook wel parle-
ment genoemd, om appellen te horen tegen alle rechterlijke uitspraken in het rijk.
In de middeleeuwen was de rechtspraak toevertrouwd aan een lappendeken van
gerechten, verspreid  over het hele land. Stedelijke, landsheerlijke en kerkelijke
rechtbanken bestonden naast elkaar en  pasten verschillende processuele en materiële
regels toe. Geleidelijk ontstonden er mogelijkheden om bezwaren tegen de uitkomst
van deze rechtspraak voor te leggen aan het Hof van de koning om revisie te
verkrijgen, welk hof ve rspreid over het land zitting en had onder de naam Parlement.
Vertegenwo ordigers van de koning beschikten bovendien over een recht om zich
te voegen teneinde de belangen van de koning te beschermen.6 De bezwaren tegen
de gang van zaken in het ‘lagere’ gerecht konden zowel op de feitelijke als op de
juridische merites van de zaak betrekking hebben. De ontwikkeling van de rechts-
middelen hoger beroep en cassatie  ging hier dus nog gelijk op. Dit proces moet
begrepen worden als een  ontwikke ling, stammen d uit de behartiging van de stoffe-
lijke belangen van de koning en gaandeweg verzelfstandigend naar de eenheid
van rechtstoepassing en van bestuur onder de Franse koning. Het ging op den duur
om de bevordering van de gelding van het recht, maar dan wel het recht van de
koning tegenover dat van de kerk, de heren en de steden in den lande. Daarnaast
was er een duidelijk  streven om vanuit het Parlement toezicht uit te oefenen op
de rechtspraak in stedelijke, kerkelijke en heerlijke gerechten (in welke laatste
de landheer veelal zelf zitting had) teneinde vanuit het centrum een tegenwicht
te bieden tegen de decentrale  vestiging van politieke macht.7 Als hoofdmomenten
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de France 2000, p. 65.
8 Faustin Hélie I, p. 290 -292 en 360-3 61; idem De Bosch  Kemper, a.w., p. 314.
9 R. Garraud & P. G arraud, Traité théorique et pratique d’instruction criminelle et de procédure

pénale, tome V, Paris: Recueil Sirey, 1928, p. 265, vermelden de Ordonnance van Blois van
1579 en het Edict van 1597. M elai, a.w., p. 193-195 vermeldt dat na de instituering van
decentrale parlementen in de 15e en 16e eeuw de koninklijke raad tegeno ver deze parlementen
in een vergelijkbare verhouding kwamen te staan als voorheen het Parlement ten opzichte van
de andere gerechten.

10 Citaat van Joly de Fleury, jurist onder Lodewijk XV, te vinden bij De Bosch Kemper, a.w., p.
315; zie ook de beschrijving van deze ontwikkeling in Faustin Hélie I, p. 384-428.

11 Faustin Hélie I, p. 357.
12 Garraud & Ga rraud, a.w., p. 266.
13 Zie hierover L. Dupont, Beginselen van behoorlijke strafrechtsbedeling, Antwerpen-Arnhem:

Kluwer-Gouda Quint 1979, p. 49-55.
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in deze lange ontwikkeling noemt Faustin Hélie de wetgeving van Lodewijk  IX
( 13e eeuw) en van Frans I van 15158. Ontwikkelingen in de eeuwen daarna laten
zien dat het verzoek tot ‘supplication pour erreur de droit’, dat voorkwam in de
regeling onder Lodewijk  IX, overging in het beroep in cassatie. De differentiatie
tussen hoger beroep en cassatie voltrok zich in de zestiende eeuw.9 De vernietiging
wegens ‘erreur de droit’ wordt bevestigd in een ordonnance uit 1667. Het funderend
principe bleef steeds gelijk: ‘Que la cassation a été introduite  plutôt pour le
maintien des ordonnances, que pour l’intérêt des justiciables.’10 Het ging om de
handhaving van het door het centrale  gezag afgekondigde recht meer vanuit een
gemengde politiek-juridische dan een puur juridische inspiratie. Men werd niet
gevoed door de gedachte  dat het centrale recht objectief beter recht voor de
justitiabele  was, maar dat het een betere reflectie gaf van het algemeen belang.
De consequenties voor het recht in de zin van beëindigen van misbruik  (en dus
bescherming van de justitiabele) en het herbevestigen van de gelding waren in
de beschreven ontwikkeling nog niet doel op zichzelf.11

Het streven naar rechtseenheid leek na de revolutie  te verzelfstandigen.
Daarmee is nog niet gezegd, dat de politieke dimensie  van het toezicht op de
rechtstoepassing door één centrale rechter verdwenen was. Dat door het verdwijnen
van de koninkrijk shiërarchie  afstand ontstond ten opzichte  van het politieke
eenheidsstreven van vóór 1789 blijkt namelijk niet. ‘L’Assemblee constituan te
voulant réaliser l’unité de législation, comme un des moyens les plus efficaces
de réaliser l’unité politique du pays, fut promptement amenée à envisager
l’organisation d’un corps judiciaire ayant un rôle analogue au rôle contentieux
du Conseil  des parties (de cassatierechter onder het ancien regime; efs) et dont
l’intervention fut de nature à réaliser l’unité de la jurisprudence sans laquelle
l’unité de législation serait restée illusoire’12 In het gedachtegoed achter de
revolutie, waarin het legisme een prominen te plaats had, vormt de wet immers
de uitdrukking in optima forma van de politieke besluitvorming, in welke de wil
van het volk doorklink t. Het handhaven van de wetten is dan in wezen evenzeer
onderdeel van de politieke gezagsuitoefening als tevoren, maar dan niet meer ten
dienste van de vorst, maar van het volk (begrepen als politieke macht en niet als
‘de justitiabelen’). De bescherming van de burger is in die opvatting ingesloten
in de wetshandhaving, omdat het volk in de wetten in beginsel zijn eigen belangen
nastreeft en zijn eigen grondrechten respecteert.13 Hoewel er dus van een
fundame ntele breuk ten opzichte van het verleden geen sprake was, wordt eenheid
van rechtstoepassing wel meer benadrukt. Het revolutionaire credo van de gelijkheid
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14 Zie A.L. Melai, Het gezag van norm en feit in  strafzaken, Arnhem: S. Gouda Quint/D . Brouwer
& Zn. 1968, p. 56-57.

15 In het geval van een landsheer als rechter leidde dat geregeld tot een conflict tussen de appellant
en de rechter die het gewraakte vonnis gewezen had, welk conflict met de wapens werd
uitgevochten; zie Faustin Hélie I, p. 197-198. Vgl. HR 18 maart 1953, NJ 1953, 361 en Melai
1968, a.w., p. 62-63 over reminiscenties van die opvatting in het cassatiestelsel.

16 De Bosch Kemp er, a.w., p. 317.
17 De Bosch Kemp er, a.w., p. 318-319.
18 A.J. Blok & L. Ch. B esier, Het Nederlandsche strafprocesrecht, deel II, Haarlem: H.D. Tjeenk

Willink & Zn. 1925, p. 396 . In tegenstelling tot het hoger beroep stond het  beroep in cassatie
in de Commissie Ort ten gronde nauwelijks ter discussie. Over het geval van cassatieberoep
tegen vrijspraken (zie Derde interim rapport a.w., p. 305 en verder) alsmede het ten principale
rechtdoen werd wel gesproken.

19 De Bosch Kemp er, a.w., p. 352.
20 In deze zaken, zo oordeelde men bij de vormgeving van de Franse voorganger van ons wetboek,

was de krachtigste waarborg voor juistheid die de strafrechtspleging kent – de jury – reeds
present. Nadere boordeling in appel was dus overbodig. Zie Faustin Hélie, VI, p. 734.
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van iedere burger kan daarvoor de inspiratie geweest zijn, alsmede de aanvaarding
van het beginsel van rechtszekerheid. In ieder geval speelden de constitution ele
opvattingen van de architecten van de republiek een rol.14 Waar tevoren alleen
een werkelijke fout in de toepassing van het recht aanleiding tot ingrijpen van de
hoogste  rechter kon  vormen, he t appel werd  eertijds wel als een rechtstreeks verwijt
aan het adres van de rechter begrepen15, moest vanaf de Code d’Instruction
Criminelle de cassatierechter ook ingrijpen als hij met zijn opvatting over het recht
eenheid  kon scheppen door een keuze te maken tussen twee verdedigbare toepas-
singen of interpretaties.16 De invoering van de cassatie  in het belang der wet als
afzonder lijk rechtsmiddel in dezelfde wetgeving stond met dit eenheidsstreven
rechtstreeks in verband. De beide middelen , gewoon  en buitengewoon cassatiebe-
roep, vertegenwoordigden hetzelfde principe: eenheid  in de juiste toepassing in
het materiële en formele recht op het hele grondgebied van de staat. Deze gedachte
kleefde als het ware aan het instituut en domineerde ook in onze nationale  rege-
lingen,17 tot en met het huidige wetboek van 1926.18

De regeling in ons eerste nationale  wetboek werd overgenomen uit de op
de criminele zaken toepasselijke bepalingen in de Code d’Instruction Criminelle.19

Opmerk elijk was, dat voor dit type zaken, door een cour d’assises te berechten
met behulp  van een jury, geen hoger beroep toegelaten was.20 Men kan zich
afvragen of om die reden al in die fase van de ontwikkeling bijzondere betekenis
toekwam aan het bieden van rechtsbescherming tegen fouten van de feitenrechter,
omdat de cassatierechter de enige controlerende instantie was. De aanknopingspun-
ten in de wetsgeschiedenis  daarvoor zijn spaarzaam. Vele decennia  na de Franse
tijd bleef de berechting van criminele  zaken de taak van de provinciale  hoven,
maar dan zonder jury, waarna geen hoger beroep open stond. Dat lijkt geen speciale
gevolgen te krijgen voor de taak van de cassatierechter. Bij Voordu in lezen we
wel dat de bijzondere aandacht van de regering werd gevraagd voor de  formulering
van de titel in het wetboek van 1830, die betrekking had op cassatie. Cassatie  was
bij gebreke van hoger beroep in criminele zaken het enige middel voor de
veroordeelde om nog een tweede behandeling te verkrijgen, om welke reden grote
nauwke urigheid  in het wetboek nodig was. Dit pleidooi stond echter met name
in het teken van de rechtszek erheid en had de strekking te komen tot een stelsel
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21 Zie J.C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche Wetboeken volgens de
beraadslagingen deswege gehouden bij de Tweede Kamer der Staten Generaal, zevende deel
Wetboek van Strafvord ering II, Utrecht: Robert Natan 1840, p. 511.

22 Voorduin, a.w., p. 520-521 ; De Bosch Kemper , a.w., p. 352.
23 Faustin Hélie VI, p . 46; Gar raud & Ga rraud, a.w., p. 326, vermelden dat voor zover er verschil

in toetsing van de vormen was, dat verschil voortk wam uit de verschillende typen  berechting.
Motiveringsverplichtingen konden niet voor de jury gelden, terwijl de regels voor de juryselectie
en dergelijke vanzelfsprekend niet relevant waren voor de in appel gegeven uitspraken in
correctionele en politiële zaken.

24 Zie Blok & Besier, a.w., p. 418.
25 De Bosch Kemper, a.w., p. 358. Deze auteur relativeert zijn standpunt vervolgens op p. 359,

door er op te wijzen, dat via de verkeerde toepassing van de wet verzuimen aangevoerd kunnen
worden, die niet met formele nietigheid bedreigd zijn. Dat zou echter wel in strijd zijn met de
bedoeling van die cass atiegrond om  louter de schen ding van het materiële recht en niet van
procedureregels te bestrijken; id. p. 372-373.
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van wettelijke nietigheden, waarop de cassatie gegrond zou kunnen worden.21 Bij
de formulering van de wettekst voor de uitspraken waarvan cassatie  kon worden
ingesteld werd de Franse versie, geschreven voor het assizenhof, simpelweg
uitgebreid  met de in Nederland aanwezige rechterlijke instanties zonder nadere
beschouwingen over de aan- of afwezighe id van hoger beroep.22 Bovendien was
onder het Franse wetboek cassatie  geenszins beperkt tot criminele  zaken. Ook de
in hoogste  ressort gewezen vonnissen van de politiële en correction ele tribunalen
kon men in cassatie aan de hoogste rechter voorleggen. Tegen de genoemde vonnis-
sen was eerst hoger beroep mogelijk, zij het dat voor de politiële zaken een drempel
in de Code opgenomen was. Of nu wel of niet appel voorafgegaan was, het karakter
van de beoordeling in cassatie  bleef steeds hetzelfde.23

De taak van de cassatierechter volgt uit dit funderend principe. Hij moet met
behulp  van het instrument van vernietiging duidelijk  maken wat als juiste
rechtstoepassing heeft te gelden. In die tijden werd overigens van juiste wetstoepas-
sing gesproken in plaats rechtstoepassing, aangezien naar heersende opvatting
het recht in de wet te vinden was. De cassatiegronden, die in de Nederlandse wet
werden opgenomen, weerspiegelden lange tijd deze opvatting.24 Zelfs in de cassatie-
grond verzuim van vormen kwam dit tot uitdrukking, aangezien de cassatierechter
alleen mocht ingrijpen als de wet die mogelijkheid geboden had door de nietigheid
aan het verzuim te koppelen. Vernietiging op grond van schending van een voor-
schrift dat weliswaar in de wet stond maar niet met nietigheid  bedreigd was, kon
en mocht geen grond voor cassatie opleveren en van door de rechtspraak ontwikkel-
de vormen kon al helemaal geen sprake zijn. De thans gangbare praktijk van sub-
stantiële nietigheden werd door De Bosch Kemper expressis  verbis  afgewezen
als in strijd met het in stituut van cassatie  alsmede met de geschied enis van het wet-
boek.25 Via de juiste wetstoepassing en de handhaving van wettelijke nietigheden
bood de cassatierechter vanzelf rechtsbescherming aan de justitiabele. De wet bracht
immers de vereiste rechtsbescherming het beste tot uitdrukking. Een cassatierechter
die als een nieuwe rechtsingang aanvullende rechtsbescherming zou bieden was
kennelijk  onverenigbaar met de heersende opvatting op dat moment.

De reflectie van deze opvattingen over het cassatie-instituut in de wettelijke
formulering van de cassatiegronden noemden we zojuist al. De cassatiegronden
werden eerst zowel in de voorganger van de huidige Wet RO als in het Wetboek
opgenomen. In het ontwerp Strafvordering van 1815 was schending der wet niet
eens genoemd, maar alleen gebrek in de vorm. Het ontwerp van 1819 somde drie
cassatiegronden op: kwalificatie ten onrechte als delict; oplegging van niet bij wet
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26 Zie Voorduin, a.w., p. 505- 523; M elai 1968 , p. 60-6 1. In de aanloop naar ons huidige w etboek
werden de passages in het wetboek als overbodige herhaling geschrapt; zie de Toelichting bij
het ontwerp van B. Ort, p. 246- 248, en de toelichting op titel III en art. 402 van het ontwerp van
de Staatscommissie, p. 341-343, in: K . Lindenberg (samenst.), Van Ort tot ORO, Groningen:
Vakgroep Strafrec ht en Criminologie 2002 , p. 119-120 en p . 505. 

27 Melai 1968, a.w., p. 62-65; HR 18 maart  1953, NJ 1953, 361  en HR 26 juni 196 2, NJ 1963, 12.
28 Het deelrapport: ‘Het stelsel van gewone rechtsmiddelen’ (E.F. Stamhuis), in: M.S. Groen-

huijsen en G. Knigge (red.), Dwangmiddelen  en rechtsmiddelen. Derde interim rapport Straf-
vordering 2001, Deventer: Kluwer 2002, p. 207-211.

29 G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, 4e druk, Deventer: Kluwer 2002, p. 733-
737.
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toegelaten straf; verzuim, uitdrukke lijk bij de wet met nietigheid  bedreigd. In het
ontwerp voor een wetboek van 1836 werden de gronden min of meer gelijk
getrokken met die opgenomen in de Wet RO van 1827: verzuim van vormen; ver-
keerde toepassing of schending der wet; overschrijding van rechtsmac ht.26

Het stelsel van dat moment vormde in de twintigste  eeuw voor de Hoge Raad
het aanknopingspunt om zijn visie op het Nederlandse cassatiestelsel uiteen te
zetten in een tweetal uitspraken, waarvan de tweede onder strafjuristen bekend
is als het Kousen- en sokken-a rrest.27 In deze uitspraken bevestigt de Hoge Raad
zijn positie als hoogste  rechter in het geding, gehouden om te doen wat mogelijk
is om in de strafzaak de juiste beslissing te geven nadat hij van het instrument van
vernietiging gebruik  gemaakt heeft. Dat betekent ten principale  recht doen als dat
zonder feitelijk onderzoek mogelijk  is en anders naar de zelfde of een andere
feitenrechter terug wijzen. Deze moet dan opnieuw uitspraak doen met inachtne-
ming van de opvatting over de aan de orde zijnde rechtsvragen. Zodoende moet
de eindbeslissing met de wet in overeenstemming gebracht worden en komt tot
dat moment aan de aanwending van het rechtsmiddel suspensieve werking toe.
Ten opzichte  van het Franse stelsel zou met name het verschil  zijn, dat de taak
van onze cassatierechter meer is dan alleen controleren van de feitelijke instantie.
Hij moet ook zoveel mogelijk  zelf de juiste beslissing geven.

3 Enkele  aspecten van de huidige cassatiepraktijk

In dit hoofdstuk willen we de schets van de historie afronden door vanuit he t relatief
recente  verleden de huidige stand van zaken op een aantal punten weer te geven.
We doen dat in aanvulling op hetgeen in het derde interimrapport reeds geschreven
is.28 Bij de selectie van de onderw erpen hebben we ons beperk t tot ontwikkelingen,
die van invloed geweest zijn op de taakvervulling van de cassatierechter in zijn
duale hoedanig heid en die in de doctrine naar voren komen als bepalend voor de
huidige cassatiepraktijk. Voor een beschrijving van de procedure verwijzen we
kortheidshalve naar elders.29 Hier komen achtereenvolgens aan de orde: de
verandering in de cassatiegronden; de uitbreiding in de kenbronnen van de
cassatierechter; de veranderingen in de keuzevrijhe id na cassatie; de relativering
van de nietigheden; de invoering van de verkorte beslissing en de introductie  van
de schriftuurverplichting.

Zoals hierboven beschreven weerspiegelt de formulering van de cassatiegron-
den in de wet de heersende opvatting over de plaats en taak van ons hoogste
rechtscollege. Een uitbreiding in het toetsingsbe reik in cassatie  betekent ook een
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30 Kamerstukken II , 1962/63, 20 79, nr. 5, p. 2; Mela i 1968, a.w., p. 66-70; Melai 1987, a.w., p.
341.

31 Melai 1987, a.w., p. 344.
32 P.S. de Gruyter, Nietigheden in het strafproces en techniek der appelrechtspraak in strafzaken,

5e druk, ’s Gravenhage: Staatsuitgeverij 1976, p. 91-92 situeert het begin van deze ontwikkeling
in december 1971 en beschrijft de volle doorbraak daarna. Zie ook A.J.A. van Dorst, ‘De
stukken van het geding’, DD 1988, p. 929-942.

33 Term van A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p.
71 (hierna aangehaald als Van Dorst 1998).

34 Zie W. Borst, ‘De papieren muur voorbij?’, in: G.A.M. Strijards e.a. (red.) De derde
rechtsingang nader bekeken, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 53-67; in dezelfde bundel: R. de
Waard, Beslissingen in cassatie, p.325; Van Dorst 1998, p. 74.

35 Uitvoeriger te vinden in Van Dorst 1998, p. 73-74, p. 171-172, p. 204-205.
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uitbreiding in de taakopvatting. De herformulering van de cassatiegronden in 1963
vormt in dit opzicht een belangrijk moment. Ten eerste werd ‘schending of verkeer-
de toepassing van de wet’ vervangen door ‘schending van het recht’. Het motief
van de wetgever was om gebieden te ontsluiten voor de rechtsvorming en rechts-
ontwikkeling door de Hoge Raad, die tot dan toe afgesloten waren.30 Niettemin
was de betekenis voor het strafrecht van rechtersrecht –  men denke aan de erkenning
van ongeschreven strafuitsluitingsgronden – al zo groot,  dat deze wijziging ten
dele ook een bevestiging was van de ontwikkeling in de rechtspraak. Dat zelfde
geldt voor de uitbreiding, die aan de cassatiegrond vormverzu im werd gegeven.
De nieuwe redactie erkende expliciet de buitenwettelijke nietigheden, die door
de strafkamer al veel langer in de jurispruden tie gehanteerd werden.

In de tweeledige taakstelling van de Hoge Raad – aan te duiden met de tref-
woorden: rechtseenheid en rechtsbescherming – had de erkennin g van buiten wette-
lijk recht op beide fronten een taakverruiming tot gevolg. Niet alleen werd de
uniforme toepassing en ontwikkeling van ongeschreven recht expliciet aan de taak
toegevoegd, ook de rechtsbescherming die uit de rechtsbeginselen voortvloeit,
ging deel uitmaken van de taakomschrijving. Daar staat tegenover, dat de poort
ook geopend  werd om met een beroep  op ongeschreven beginselen  sommige wette-
lijke voorschriften, in het bijzonder de op straffe van nietigheid  in acht te nemen
vormen, te relativeren.31 Op dat aspect van de praktijk komen we straks terug.

We komen nu eerst toe aan de ontwikkeling waarin de Hoge Raad zijn zicht
op de feiten en daarmee zijn mogelijkhe id tot controle  van de procedure heeft
vergroot.  Lange tijd vatte de Hoge Raad zijn taak ten opzichte  van de feiten zo
beperkt op, dat hij alleen door de feitenrechter vastgestelde kenbronnen wilde
gebruiken. Daarmee bleef het blikveld beperkt tot de aangevallen uitspraak en
het proces -verbaal van de terechtzitting. Met name de overige  processtukken bleve n
zo buiten beschouwing. Sinds het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw
bestaat deze traditie, bekend als ‘de papieren muur’, niet meer in deze vorm.32 De
voorhof van het cassatiegeding33 is openges teld en bestaat dus in wezen niet meer.
De hoogste  rechter neemt nu kennis  van alle ex art. 434 lid 1 Sv toegezonden
stukken, dus van het volledige dossier en bovendien van stukken die later door
het feitelijk gerecht ingezonden zijn in antwoord op een verzoek van het parket
ex art. 120 lid 2 RO of de Hoge Raad ex art. 83 RO.

De verschillende schrijvers schijnen het oneens te zijn over de vraag op de
papieren muur nu verdwenen dan wel slechts van vensters voorzien is.34 We
concentreren ons hier slechts op de consequenties van de thans gangbare praktijk.35

Van belang is namelijk  te benadrukken, dat de Hoge Raad hierdoor niet tot een
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36 Van Dorst 1998, p. 160.
37 Van Dorst 1988, p. 941-942.
38 Ch.M.J.A. Moons, ‘De strafkamer’, in: De Hoge Raad der Nederlanden 1838-1988. Een

portret, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988, p. 98 en 102.
39 Van Dorst 1998, p. 170.
40 Het huidige systeem is in het wetboek opgenomen bij wet van 1 oktober 1998 , Stb. 1998, 591,
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derde feitelijke instantie geëvolueerd is. Nog steeds is het zo dat in feitelijke
instantie de zaak in volle omvang word t onderzocht en beslist en dat de Hoge Raad
zich concentreert  op het onderzoek van de rechtstoepassing door de feitenrechter.
Maar bijvoorbee ld aan de huidige eisen voor de controle  op de naleving van het
aanwezigheidsrecht in feitelijke aanleg kan niet voldaan worden, als de Hoge Raad
niet zelf naar de stukken in verband met de betekening kijkt.36 Datzelfde geldt
voor de naleving van het recht op hoor en wederhoor in cassatie. Überhaupt is
een beoordeling van de gang van zaken na de aangevallen uitspraak onmoge lijk
zonder enige feitelijke vaststellingen. Een uitvoerig onderzoek zal veelal niet nodig
zijn, maar een oordeel over bijvoorbeeld de redelijke termijn in cassatie  kan alleen
gegeven worden na een vaststelling van feitelijke aard.37

Voor de toetsing in cassatie  is het doorbreken van de papieren muur dus van
substantiële  betekenis  geweest.  Het heeft bijgedragen tot een verscherpte controle
op de feitelijke aanleg.38 Allerlei processue le evenementen kunnen nu onder de
aandacht van de cassatierechter gebracht worden teneinde op de naleving van
procedu rele waarborgen toe te zien. De toetsing van de feitelijke vaststellingen
op begrijpelijkheid ondervindt bovendien geen verhindering meer.  Hetzelfde  geldt
volgens Van Dorst voor de diverse onderzoeksplichten, die de Hoge Raad via
bepaalde motiveringseisen aan de feitenrechter oplegde.39 Tegenw oordig kan de
Hoge Raad zelf toetsen of het (kennelijke en ongemotiveerde) oordeel van de
feitenrechter, bijvoorbeeld over de ontvankelijk heid van het Openbaar Ministerie ,
te rijmen is met de inhoud van de stukken. Dat deze toetsing vervolgens vaak een
tamelijk marginale  blijft vloeit voort uit de nog wel bestaande beperkingen van
de cassatierec htspraak. Deze zijn echter in een ander opzicht eveneens verder
versoepeld  door zowel de wet als de rechtspraak. We doelen hiermee op de
(on)mogelijkheden voor de Hoge Raad nadat hij de gewraakte uitspraak vernietigd
heeft. Hoe ruimer die zijn, hoe minder strikt volgehouden kan worden dat de Hoge
Raad zich slechts met rechtsvragen bezighou dt.

In de ruimte, die de Hoge Raad in strafzaken heeft om ten principale  recht
te doen onderscheidt hij zich van de grote broer in Frankrijk, het Cour de Cassation
(zie verderop). Ons wetboek geeft het draaiboek voor de gang van zaken na cassatie
in art. 440 lid 2 Sv. De keuze is zelf afdoen, terugwijzen of verwijzen. Een reeds
lang bestaande wettelijke variant van het zelf afdoen biedt art. 441 Sv, waar de
verbetering van de aangehaalde wetsartikelen in de gewraak te uitspraak aan de
Hoge Raad zelf gelaten wordt.  De regeling van art. 440 lid 2 Sv laat thans de keuze
aan de Hoge Raad en schrijft niet meer voor wat in bepaalde gevallen de juiste
beslissing is. Dat was tot 1 juni 1999 wel het geval.40 Bij vernietiging wegens
schending van het recht moest teruggewezen worden naar de rechter die de
gecasseerde uitspraak gegeven had tenzij  de Hoge Raad de zaak zelf kon afdoen.
Bij verzuim van vormen daarentegen werd verwezen naar aan andere gerecht,
waarvoor de wet ook een keuzeschema bevatte. Het keuzeschema staat nog in het
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41 Al bepleit door De W aard, a.w., p. 338.
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44 De Gruyter, a.w., p. 114 met oudere rechtspraak; De W aard, a.w., p. 323; Van Dorst 1998, p.
95; HR 10 maart 1987, NJ 1988, 26; H R 12 november 200 2, NJ 2003, 594 en HR 10 juni 2003,
NJ 2003, 609.
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46 Deze uitspraak illustreert bovendien het ruimere blikveld van de Hoge Raad, doordat in cassatie
een aantal vaststellingen gedaan worden op basis van ken nisneming van de stukken van het
geding en een nagezonden brief van de voorzitter van het Hof. Bovendien is de casus het
opmerken waard, omdat de Hoge Raad hier ambtshalve optreedt, nadat de voorzitter van de Hof-
kamer per brief kennis gegeven had van een  nalatigheid in het arrest. Ten onrechte had het Hof
geen beslissing genomen op de vordering van de benadeelde partij, zo werd in die brief gemeld;
een informele herstelmogelijkheid voor de iudex a quo, waarin de Hoge Raad aanleiding z iet
van zijn ambthalve bevoegdheid gebruik te maken.
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wetboek, aangepast aan de herziening van de rechterlijke organisatie, maar de regie
ten aanzien van het terug- of verwijzen is veel losser geworden.41 De wetgever
heeft thans het zelf afdoen voorop gezet door te bepalen, dat dit moet gebeuren
indien dit mogelijk  is zonder een nader onderzoek van de feiten. Is dat echter
onmogelijk, dan moet de zaak naar het gerecht gezonden worden dat naar het
oordeel van de Hoge Raad het beste de hernieuwde of voortgeze tte berechting
van de zaak ter hand kan nemen. De oude  regeling was te veel een knellend keurslijf
voor de praktijk.42 Bovendien veronderstelde het aanknopen bij het ondersch eid
tussen de cassatiegronden meer helderheid  dan er in werkelijkh eid bestond. Een
schending van het recht is in veel gevallen eveneens een motiveringsgebrek en
dus een vormverzuim. Bovendien zou de eventueel bij de requirant of de Hoge
Raad levende wens voor het vervolg los moeten staan van de toepassing van een
cassatiegrond.43

Onder het strakkere regime van de vorige regeling was de proceseconomische
afdoening tot ontwikkeling gekomen. Het ten principale  recht doen na cassatie
wegens een vormverzuim kwam in de wet niet voor. Toch vond de Hoge Raad
een uitweg voor die gevallen, waarin na verwijzing voor de feitenrechter niets
anders overbleef dan vrij te spreken. In die gevallen sprak de Hoge Raad op
proceseconomische gronden zelf vrij.44 Deze doelmatigheidsuitspraken worden
sindsdien wel ruimer toegepast.45 Een treffend voorbeeld levert het reeds genoemde
NJ 2003, 574, waarin de benadeelde partij door de Hoge Raad zelf niet-on tvankelijk
verklaard wordt met een verwijzing naar redenen van doelmatigheid.46 Uit de
actuele toepassing van deze variant blijkt overigens, dat de Hoge Raad zich nog
niet helemaal aangepast heeft aan de huidige tekst van de wet. Aannemelijk is
immers, dat de proceseconomie als grond voor het zelf afdoen overbodig geworden
is. Na cassatie  mag steeds gekozen worden voor het eigenhan dig afwikkelen van
de zaak, mits de Hoge Raad binnen de perken van het cassatiegeding de passende
einduitspraak kan geven.

De keerzijde van deze versoepeling is, dat het afwegen van verwijzing gelijk
staat aan het beoordelen van de noodzaak een toevoeging aan het onderzoek van
de zaak te geven, die de cassatierechter zelf niet kan bieden. Dat kan blijkens de
wettelijke redactie  met name te maken hebben met de feitelijke aard van het
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51 Zie HR 15 april 2 003, NJ 2003, 419.
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onderzoek.47 De Hoge Raad mag dan in de loop der tijd meer en meer bereid en
in staat gebleken tot het doen van feitelijke vaststellingen, hij is nog geen (derde)
feitelijke instantie. Met name is hij verstoken van de procedu rele instrumenten
om een feitelijk onderzoek te doen. Voor onderzoek van die aard moet de zaak
weer aan een feitenrechter overgedragen worden.

Er is vervolgens niets op tegen, dat de Hoge Raad in de verwijzingsopdracht
dat nadere onderzoek vorm geeft door een duidelijk  omschreven opdracht. Dat
vloeit op de eerste plaats voort uit de wet. De rechter die de zaak van de Hoge
Raad toegezonden krijgt ter verdere afdoening, is volgens art. 440 lid 2 Sv
gebonden aan de uitspraak van de Hoge Raad. Door middel van de uitspraak bepaalt
de Hoge Raad tot welke omvang de zaak opnieuw beoorde eld mag worden en ook
welke uitleg van de wet moet worden toegepast.  Om misverstanden te voorkomen
kan de Hoge Raad het te verrichten onderzoek nog nader omschrijven en zo een
richtlijn geven voor de feitenrechter. Dat past in het principe van de gebond enheid
en kan eventuele  twist over de taak van de verwijzingsrechter alleen maar proberen
te voorkomen.48

De volgende ontwikkeling met grote gevolgen voor de cassatiepra ktijk is
de relativering van de nietigheden.49 Eerder werd reeds melding gemaakt van het
feit dat de toetsing in cassatie  door de Hoge Raad zelf nogal werd verbreed met
de aanname van substantiële nietigheden, terwijl dat niet de bedoeling van de
wetgever was. Al vanaf de dertiger jaren van de twintigste  eeuw werden deze
nietigheden in de rechtspraak vervolgens gerelativeerd.50 Dat wil zeggen, dat de
verdediging ten behoeve waarvan de nietigheden waren ontwikkeld, daarop in
bepaalde gevallen geen beroep kon doen. Wanneer door het verzuim geen belangen
geschaad waren of met vernietiging geen belang van de verdachte  gediend werd,
liet de Hoge Raad cassatie  achterwege. We zagen de rechter een door hem zelf
als wezenlijk  bestempe ld voorschrift van nuanceringen voorzien.

Dezelfde behandeling valt al vele jaren de formele nietigheden ten deel. Onder
de meest uiteenlopende omstandigheden zal bij schending van een wettelijk voor-
schrift, op straffe van nietigheid  voorgeschreven, met de vernietiging in cassatie
geen enkel rechtens respectabel belang gediend zijn. In die gevallen ziet de Hoge
Raad veelal van cassatie  af. De schendingen van de verplichting om bepaalde
verweren uitdrukke lijk en gemotiveerd te verwerpen (art. 358 lid 3 Sv) worden
onder meer zo behande ld in een geval, dat verbetering van de motivering niet tot
een andere beslissing zal leiden, aangezien die beslissing wel juist is. Evenmin
wordt gecasseerd als uit de overwegingen van de cassatierechter wel duidelijk
geworden is dat en waarom het gevoerde verweer verworpen had moeten worden.
Ook zo behande ld wordt het geval, dat ten onrechte  een gemotiveerde beslissing
op een verweer nagelaten was, terwijl op de aangevoerde gronden het verweer
slechts verworpen had kunnen worden.51 In de voorbeelden wordt met vernie tiging
voor de requirant niets bereikt.  In andere gevallen vormt het gedrag van de verde-
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diging in feitelijke aanleg de aanleiding tot het oordeel dat op naleving van een
bepaald voorschrift kennelijk geen prijs gesteld werd en onder die omstandigheden
met cassatie  wegens schending geen belang gediend is. Hierbij  kan men denken
aan bepaalde zittingsvoorschriften. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden aan te
halen.52

De rechtstoestand raakte met deze ontwikkeling meer en meer verwijderd
van het door de oorspronkelijke wetgever beoogde systeem van vormvoorschriften.
Mede hierin zag de wetgever aanleiding tot een heroverweging van het stelsel van
nietigheden, hetgeen leidde tot de Wet Vormverzuimen van 1993. Hoewel de keuze
van de wetgever duidelijk  gaat in de richting van een toegenomen vrijheid voor
de rechter is de ingreep nog niet geheel voltooid in die zin, dat wettelijke
nietigheden allemaal afgeschaft werden. Een aantal formele nietigheden bleef
gehandhaafd  omdat het daar om voorschiften ging die in alle omstandigheden
gerespecteerd moesten worden. Wat de wetgever niet kon doen was de  relativering
in concrete  omstandigheden afschaffen. Dat stak wat vreemd af tegen de strikte
naleving, waarvan men bij formele nietigheden uitging.53 Niettemin  is de stand
van zaken nog steeds dat de wet een aantal voorschriften op straffe van nietigheid
geeft en dat daarnaast substantiële  nietigheden in de cassatierechtspraak gehand-
haafd worden. Van beide categorieën geldt dat in concrete  omstandigheden van
cassatie  kan worden afgezien als daarmee geen belang gediend is, mede gelet op
het gedrag van de verdediging in feitelijke aanleg.

De hiervoor genoemde ontwikkelingen hebben alle op een eigen manier
invloed gehad op de controlerende taak van de Hoge Raad. Verzwaring en
versoepeling van deze taak wisselen elkaar daarbij  af of gaan soms hand in hand.
De toestand is kennelijk  nooit lang in evenwich t.54 Een wijziging in de wet, die
een duidelijke versterking van ’s Hogen Raads taak met het oog op de rechtseenheid
en rechtsontwikkeling trachtte te bereiken is de introductie  van art. 101a, thans
81 RO, op 1 juli 1988. De wet bepaalt  in dat artikel, dat wanneer een klacht niet
tot cassatie  kan leiden en de verwerping geen beantwoording vereist van rechts-
vragen in het belang van de rechtse enheid  of rechtsontwikkeling, de Hoge Raad
met die motivering kan volstaan. De toegang tot de Hoge Raad wordt hierdoor
niet beperkt.  Enkel wordt aan de cassatierechter de ruimte geboden om met een
verkorte  motivering de zaak af te doen als aan de beide voorwaarden is voldaan.55

Zo kan meer tijd besteed worden aan zaken waar wel belangrijke kwesties aan
de orde zijn.
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56 Kamerstukken II , 1987/88, 19953, nr 7, p. 2.
57 Zie Jaarverslag Hoge Raad der Nederlanden 2001-2002, Den Haag 2003, p. 60, voor het

aantal zaken waarin art. 81 RO op het hele cassatieberoep toegepast werd: 654 in 2001 en 432
in 2002. Vgl. M. van der Horst & J. de Hullu, Veranderingen in de strafkamer van de Hoge
Raad. Vraaggesprekk en met de raadsheren Keijzer en Orie, Trema, 1997, no. 4, p. 143 en 145-
146. 

58 Blok & Besier, a.w., p. 434-435.
59 Kamerstukken II , 1997/98, 26 027, nr. 3, p. 2.
60 Stb. 2002, 601. De gang van zaken is beschreven door W.E. Haak, ‘Strafvordering 2001 vanuit

de optiek van de cassatierec hter’, DD 2003, p. 719-720.
61 HR 27 mei 2003, nr. 00659/03.
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Overeenkomstig de bedoeling heeft deze wijziging gunstige invloed op de werklast
van de Hoge Raad gehad. Evenwel heeft met deze verandering niet ook de verkorte
behandeling bij de Hoge Raad zijn intrede gedaan. De Hoge Raad neemt steeds
een beslissing over de zaak nadat deze conform de procedu reregels  voor cassatie
is behande ld en bestudeerd. Pas daarna bestaat de mogelijkheid van om een kort
arrest te wijzen.56 Niettemin scheelt het een slok op een borrel en kan een veelvuldig
gebruik  van deze mogelijkheid waargenomen worden. Daarbij  gebruikt de straf-
kamer haar niet alleen bij verwerping van het gehele  cassatieberoep, maar ook
bij verwerping van bepaalde middelen of middelonderdelen. Zo is een flexibele
werkwijze gegroeid, die weliswaar niet vrij van kritiek is, maar die de strafkamer
in staat stelt alleen dan motiveringen te formuleren, wanneer dat iets toevoegt aan
de uniforme toepassing en ontwikkeling van het recht.57

Tenslotte  noemen wij de ingrijpende verandering in de cassatiepra ktijk door
de invoering van de schriftuurverplichting voor alle requiranten bij de wet van
28 oktober 1999, Stb. 1999, 467, in werking getreden op 1 oktober 2000. Vanaf
die datum is voor de verdachte  die cassatieberoep heeft ingesteld, de verplichting
ingevoerd om binnen twee maanden een schriftuur met middelen in te dienen. De
termijn vangt aan met de betekening van de aanzegging van de binnenkomst van
de stukken bij de Hoge Raad, die op grond van art. 435 Sv plaatsvindt.  Voor het
Openbaar Ministerie  bestand deze verplichting reeds lang.58 Voor de indiening
moet de verdachte  bovendien de bijstand inroepen van een raadsman. Tegelijk
is dus de verplichte procesvertegenwoordiging voor het cassatiegeding ingevoe rd.
De bedoeling van deze wijziging was de ontlasting van de strafkamer, daarmee
gevolg gevend aan de voorstellen van de Commiss ie Haak.59 Wanneer aan de
nieuwe verplichting, tijdige indiening van een schriftuur opgesteld  door een
advocaat,  niet voldaan is, wordt het beroep zonder meer niet-ontvankelijk verklaard.
Sinds 1 januari 2003 gebeurt dat zelfs door een enkelvoudige kamer van de Hoge
Raad.60 In beginsel kijkt de strafkamer niet meer naar de zaak, aangezien die in
zekere zin onbereikbaar geworden is door het tekortschieten van de requirant.
Niettemin  is bij ons onderzoek in verband met hoofdstuk VI van dit deelrapport
wel een zaak aangetroffen waarin de Hoge Raad achter deze formaliteit  kijkt en
wegens het overlijden van de verdachte overgaat tot het doen van een einduitspraak:
de niet-ontvank elijkheid  van het OM. Voordat met terugwerkende kracht wordt
vastgesteld  dat de uitspraak a quo onherroe pelijk geworden is, wordt op basis van
de feiten, die vermoedelijk gebleken zijn bij de adresverificatie voor de cassatiepro-
cedure, een juiste beslissing in de nog lopende vervolging gegeven.61 Hoe dan
ook, de introductie  van deze formaliteiten heeft wel enig succes gehad. In 2001
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62 Jaarverslag Hoge Raad a.w., p. 58.
63 Zie Derde interimrapport a.w., p. 219 en 230.
64 Ernst-Walter  Hanack in: P. Ries s (red.), Löwe-Rosenberg Strafprozessordnung etc.

Grosskommentar, par. 333-358 StPO, 25. Aufl., Berlin-New York: Walter de Gruyter, 1999
(verder geciteerd als LR-Hanack met paragraaf- en randnummer) par. 346 Rdn. 1.

65 Het is voor een verdachte zelfs af te raden om al eer der enige motivering bij zijn rechtsmiddel
te geven. Het zou zijn verzoek om Wiedereinsetzung na verzuim van de termijn voor het
indienen van middelen namelijk blokkeren. Deze mogelijkheid voor termijnverlenging staat
namelijk alleen open voor een volledig – en schuldeloos – verzuim van de termijn, niet voor een
partieel verzuim; Hans Dahs, Handbuch des Strafverteidigers, 6. Aufl., Köln: Verlag Dr. Otto
Schmidt, 1999, p. 561. Zie voor de Wiedereinsetzung het Derde interimrapport a.w., p. 233-235.
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en 2002 werd meer dan de helft van de uitspraken gedaan in de vorm van de
zogenaamde ‘nieuwe peken’.62

4 Rechtsvergelijking

4.1 Enkele  bijzonderheden van de Duitse cassatieprocedure

4.1.1 De beoordeling van de ontvankelijk heid

In Duitsland is de beslissing van beroepen in cassatie  aan diverse gerechten
toevertrouwd. In de algemene beschrijving van het rechtsmiddelenstelsel in een
vorig deelrapport werd daarvan reeds melding gemaakt. 63 Zowel de verschillende
Oberlandesgerichten als het Bundesgerichtshof houden zich met deze materie bezig,
afhankelijk  van de aard van het ten laste gelegde feit. Dat bepaalt namelijk de
bevoegd heid van het gerecht in eerste aanleg en daarmee van de cassatierechter.
Op een mechanisme voor de bescherming van de rechtseen heid tussen de verschil -
lende cassatierechters is toen tevens gewezen. Wanneer een Oberlandesgericht
meent dat moet worden afgeweken van de jurisprude ntie van één der collega-
cassatierechters op landsniveau of van de heersende lijn in de rechtspraak van het
Bundesgerichtshof, dan volgt verwijzing naar dat Bundesgerichtshof voor verdere
afdoening. Waarop we hier nader willen wijzen is iets anders. Een niet onbelang rijk
aandeel in de afhandeling van cassatiezaken berust namelijk  bij de iudex a quo.

Krachtens par. 346 StPO hee ft de rechter tegen wiens uitspraak cassatie wordt
ingesteld, tot taak om toe te zien op de naleving van de formele vereisten voor
een ontvankelijk cassatieberoep. Deze regeling is ooit ingevoerd om de cassatiege-
rechten te ontlasten.64 Met de formele vereisten wordt in de eerste plaats gedoeld
op de termijn voor het instellen van het beroep en de termijn voor het indienen
van de verplichte  cassatiemiddelen. De termijn voor het instellen van het beroep
is een week, te rekenen vanaf de dag van de openbare uitspraak, wanneer de
veroordeelde daarbij  aanwezig  was, of vanaf de datum van betekening van het
oordeel;  zie par. 341 StPO. Bij het instellen van het cassatieberoep worden nog
geen gronden voor cassatie  opgegeven. Dat gebeurt pas bij de indiening van de
onderbouwende schriftuur met middelen.65 Voor het indienen van de cassatiemidde-
len geldt ex par. 345 StPO een termijn van één maand. De termijn voor de verdachte
begint in principe met de afloop van de termijn voor het instellen van cassatie.
Is dan de uitgewerk te uitspraak nog niet beschikbaar gesteld, hetgeen de regel is,
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66 Dahs, a.w., p. 564-565: Van het proces-verbaal van de zitting krijgt de verdedigin g geen
afschrift. Er bestaat een recht tot inzage van dat stuk vanaf het moment dat de hier behandelde
termijn voor het indienen van de middelen begint te lopen. Deze ogenschijnlijk knellende
toestand voor de advocaat die de schriftuur moet opstellen, wordt enigszins gematigd door het
gegeven, dat voor het indienen van cassatiemiddelen terz ake van de procedure het p-v geen
verrassingen voor de verdediging kan bevatten. Er zijn op dat gebied weinig punten, die voor
het eerst in cassatie kunnen  worden aangevoerd. Zie verderop bij de toetsing in cassatie en de
betekenis van rechtverwerking; par. 1.4 van dit hoofdstuk.

67 De wet bevat een bepaald rangvereiste voor deze functionaris en verdere voorschriften voor zijn
betrokkenheid; zie LR-Hanack par. 345, Rdn 37.

68 Zie LR-Hanack, par. 346 Rdn. 8.
69 LR-Hanack, par. 346 Rdn. 24 en 37; Th. Kleinknecht/L. Meyer-Gossner, Strafprozessordnung

mit GVG und Nebengesetzen, 45. Aufl., München: Verlag C.H. Beck 2001, par. 346 Rdn. 15.
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dan begint de termijn met de betekening van de uitspraak aan de verdachte.66 Ook
deze termijn wordt door de laatste feitelijke instantie bewaak t.

Naast op de termijnen ziet de iudex a quo toe op de vormvoorschriften, die
met name gelden voor de indiening van de middelen. Wanneer de verdachte  dit
wil doen door middel van een schriftuur,  hetgeen de regel is, is hij verplicht een
advocaat in de arm te nemen. Het beroep is alleen ontvanke lijk als een schriftuur
opgesteld  is door een advocaat.  Deze moet de middelen zelf indienen, aangezien
een verdachte  niet het beroep van schriftelijke gronden kan voorzien. De enige
manier waarop een verdachte  zonder advocaat aan de middelenverplichting kan
voldoen is door middel van het afleggen van een verklaring in persoon ter griffie.
Van die verklaring moet de bevoegde beambte  een schriftuur maken, daarbij  zijn
kennis  aanwendend om tot de formulering van deugdelijke middelen te komen.67

Ligt noch een schriftuur van een advocaat noch een dergelijke griffieverklaring
voor, dan is het cassatieberoep ontoelaatbaar.

In al die gevallen waarin één van deze formaliteiten evident niet nageleefd
is, mag de rechter die de beroepen uitspraak gewezen heeft, door middel van een
beschikking het beroep ontoelaatbaar verklaren en verwerpen. Hem is echter een
beperkte  taak toegedac ht. Zodra er twijfel bestaat moet de zaak gewoon doorge-
stuurd worden voor afhandeling door de cassatie-instantie evenals vanzelfsprekend
wanneer er geen gebreken worden geconstateerd. Vanwege de beperkte  taak van
de feitenrechter moet hij ook afzien van een formele verwerping in de gevallen
dat van het beroep op de uitspraakzitting afstand gedaan is of dat het na indiening
weer ingetrokken is. Die situaties geven kennelijk  zo vaak aanleiding tot vragen,
dat het beter is de cassatierechter zelf te laten beslissen over de toelaatbaarheid.68

Het doorsturen is geen formele beslissing, het verwerpen wel. Dat laatste
geschiedt bij expliciete beschikking waartegen de requirant in cassatie  binnen één
week een rechtsmiddel kan aanwenden. Door middel van het indienen van bezwaar
bewerkstelligt de verzoeker, dat de zaak alsnog doorgestuurd  wordt voor afhande-
ling door de cassatierechter. Het bijzondere is echter, dat deze behandeling geen
opschortende werking meer heeft voor de tenuitvoerlegging van de uitspraak. Niet-
temin is het de praktijk om pas tot tenuitvoerlegging over te gaan nadat het cassatie-
beroep is afgehandeld. Tot dat moment is de uitspraak immers niet meer dan voor-
lopig executab el.69

Tot het beslissen op dit bezwaar is alleen de cassatierechter zelf bevoegd,
ook al het gaat om de termijn en andere formaliteiten. De beoordeling van het
bezwaar krijgt vaak dezelfde inhoud als in een Wiedereinsetzungsprocedure. Het
bezwaar heeft niet zelden de strekking, dat de termijn inderdaad verzuimd was,
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70 De beschikking van de cas satierechter wordt  dan op grond van de eigen bevoegdheid genomen
(par. 349 Abs. 1 StPO) en komt in de plaats van de beschikking waartegen bezwaar aangetekend
was. Daarmee wordt het  bezwaar ‘gegenstandslos’ en rest niets meer dan het te verwerpen; zie
LR-Hanack, par. 346 Rdn. 30.

71 LR-Hanack, par. 349 Rdn 5 geeft cijfers van het Bundesgerichtshof voor 1995: 2671 verkorte
verwerpingen; 498 verkorte cassaties; 275 beslissingen na volledige behandeling. Bij de diverse
Oberlandesgerichten is het aandeel van de verkorte behandeling volgens dezelfde auteur
eveneens groot. Dahs vermeldt, dat 90 % van de cassatieberoepen van de verdachte verkort
verworpen worden; Dahs , a.w., p. 555.

72 Daartoe worden gerekend het beroep door  de verdachte zelf, door zijn raadsm an en te zijnen
gunste door de Staatsanwalts chaft, een variant die vrijwel uitgestorven is; zie Derde
interimrapport a.w., p. 221. In de rechtspraak komt cassatie bij beschikking ook nog voor op
een beroep van de Staatsanw altschaft, a ls dat uitsluitend positief voor de verdachte uitwerkt;
LR-Hanack, par. 349 Rdn. 32.
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maar dat een naleving redelijkerwijs niet mogelijk was vanwege een betekeningsge-
brek. De iudex a quo had het beroep daarom ontvanke lijk moeten oordelen. In
zo’n geval komt de toetsing door het cassatiegerecht neer op het beoordelen van
de schuldeloo sheid van het termijnverzuim. Een verzoek tot Wiedereinsetzung
was eigenlijk  het aangewezen rechtsmiddel geweest en het bezwaarschrift  wordt
dan ook door het cassatiegerecht als zodanig  behandeld. Pas wanneer het bezwaar
zich materieel richt tegen de vaststellingen die de ontoelaatbaarverklaring
tengevolge hadden – de termijn was wél nageleefd of de schriftuur voldeed wél
aan de eisen – gaat de toetsing verder.

Een negatieve beslissing op het bezwaar is onaantastbaar en betekent het einde
van de procesgang. Dat is ook de uitkomst wanneer de cassatierechter het weliswaar
oneens is met de feitenrechter, maar op ander gronden van oordeel is dat het beroep
toch niet ontvanke lijk is.70 De oorspronkelijke uitspraak wordt definitief en voor
tenuitvoerlegging vatbaar. Een positief oordeel over het bezwaar kan van
verschillende aard zijn. Het kan betekenen dat aan de requirant alsnog een termijn
gegund wordt om aan de formaliteiten te voldoen. Dit doet zich met name voor
als het bezwaar inhoude lijk een Wiedereinsetzungsverzoek was. Verder kan
toewijzing van het bezwaar leiden tot een toelaatbaarheidsoordeel over het
cassatieberoep, waarna dat beroep volgens de gebruikelijke weg afgehandeld wordt,
al of niet met een verkorte  procedure, waarover nu nader.

4.1.2 De verkorte  afdoening ex par. 349 StPO

Verreweg de meeste cassatieberoepen worden afgedaan in een verkorte procedure.71

Par. 349 StPO regelt deze verlichting van de taak van de cassatierechter. Krachtens
deze bepaling mag in de daarvoor in aanmerking komende gevallen een behandeling
van het beroep volgens de wettelijke voorschriften achterwege gelaten worden
en kan met een  verkorte beschikking volstaan worden. De afhandeling door middel
van een beschikking is in de eerste plaats bedoeld  voor de kennelijk  ongegronde
beroepen en in de tweede plaats voor die beroepen waarover het cassatiegerecht
al vóór de behandeling unaniem een positief oordeel heeft. We beginnen met de
laatste categorie, getalsmatig  in de minderheid.

Absatz  4 van par. 349 StPO geeft aan, dat vernietiging van de aangevochten
uitspraak in een verkorte variant mogelijk  is onder de volgende voorwaarden. Ten
eerste komen hiervoor alleen beroepen in aanmerk ing, die ten behoeve van de ver-
dachte  zijn ingesteld.72 Ten tweede is voorwaarde dat het behandelende gerecht
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73 LR-Hanack, par. 349 Rdn. 31.
74 LR-Hanack, par. 349 Rdn. 37.
75 Kleinknecht/Meyer-Gossner, a.w., par. 349 Rdn 9; LR-Hanack. Par. 349 Rdn. 14: daartoe heeft

het parket bij de cassatierechter zelfs een aanwijzingsb evoegdheid. Richtlijnen schrijven
bovendien ook nog voor dat het rechtsmiddel alleen wordt ing esteld als het kansrijk is en
voorzien kan worden van concrete motiveringen; Richtlinien für das Strafverfahren und das
Bussgeldverfahren (RiStB V) nr. 147 en 156 ; Dahs, a.w., p. 605.

76 LR-Hanack. Par. 349 Rdn. 12; 
77 Kleinknecht/Meyer-Go ssner, a.w., par. 349 Rdn. 10; idem LR-Hanack, par. 349 Rdn. 8.
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unaniem is in de mening dat de aangevochten uitspraak vernietigd moet worden.
Daarmee wordt overigens niet gezegd, dat het beroep kennelijk  gegrond moet zijn.
Wel is het primaire toepassingsgebied dat van de niet-principië le gevallen en de
duidelijke schendingen van het recht, waarbij  slechts een korte motivering voor
de cassatie volstaat.73 Het is allerminst vereist, dat het parket bij het cassatiegerecht
tot gegrondbevinding, al of niet bij beschikking, gecon cludeerd heeft. Een conclusie
tot kennelijke ongegrond heid staat zelfs niet in de weg aan de toepassing van par.
349 Abs. 4 StPO. Het initiatief tot verkorte cassatie  kan kennelijk  zowel bij het
parket als bij een lid van het hof liggen. Wel moet de cassatierechter het parket
de gelegenh eid geven zich bij nader conclusie  te uiten over het voornemen tot toe-
passing van deze verkorte  afdoening als daarover nog geen standpunt bekend is.74

Alle cassatieberoepen die door de rechter kennelijk  ongegrond bevonden
worden, kunnen eveneens met een korte procedure worden afgedaan; par. 349 Abs.
2 StPO. In de  praktijk kom t dit vrijwel uitsluitend voor bij beroepen ingesteld  door
de verdediging, maar of dat een juridisch kenmerk van deze gevallen is, wordt
omstreden genoemd. Een debat hierover is praktisch echter weinig relevant.  De
wet stelt namelijk als voorwaarde dat het parket bij de cassatierechter geconcludeerd
heeft tot verkorte  verwerping. Heeft de Staatsanwaltschaft  het beroep ingesteld,
dan leidt een (voorgenomen) conclusie  van deze aard veelal tot intrekking van
het beroep.75

Naast het vereiste van een dienovereenkomstige conclusie  van het parket
geldt, dat het gerecht eenstemm ig moet zijn in zijn oordeel.  In de praktijk leidt
dat er wel toe, zo deelt Hanack mee, dat aanhangers  van een minderheidsstandpunt
zich conformeren, zodat de verkorte procedure gevolgd kan worden. Een volledige
behandeling zou tot geen ander resultaat leiden en toepassing van par. 349 Abs.
2 StPO betekent een verstandig  gebruik van de schaarse middelen.76 Hetzelfde
resultaat wordt geboekt met de praktijk, dat het gerecht zelf initiatief neemt tot
de verkorte  afdoening. In een zaak waarin het parket eerst de normale  behandeling
heeft ingezet laat het gerecht naderhand weten een conclusie  in de zin van Abs.
2 te verwachten. Daartegen bestaat formeel geen bezwaar,  maar het zet wel een
vraagteken bij de eis van de kennelijkheid.

Over de precieze inhoud van het criterium: kennelijk  ongegrond valt in de
geraadpleegde literatuur slechts het volgende te lezen: ‘wenn für jeden Sachkundi-
gen ohne längere Prüfung erkennbar ist, welche Rechtsfragen vorliegen, wie sie
zu beantworten sind und dass die Revisionsrügen das Rechtsmittel nicht begründen
können’.77 In welke mate het adjectie f ‘kennelijk’ nog toegepast wordt,  is een open
vraag. Op het vereiste van de eenparigh eid en de voordracht van het parket ligt
de nadruk, zodat het weinig toevoegt om het verschil  tussen ‘ongegrond’ en
‘kennelijk  ongegrond’ nader uit te diepen. Als zowel het parket als de behandelende
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78 Kleinknecht/Meyer-Go ssner, a.w., par. 349 Rdn. 11, waar bepleit wordt de kennelijkheidseis
te schrappen.

79 LR-Hanack, par. 349 Rdn 17.
80 Dahs, a.w., p. 597; LR-Hanack, par. 347 Rdn. 5; zie ook nr. 162 RiStBV.
81 Dahs, a.w., p. 600; LR-Hanack, par. 350 Rdn. 2.
82 Kleinknecht/Meyer-Go ssner, a.w., par. 351 Rdn. 4.
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rechters van oordeel zijn dat een volledige behandeling het beroep niet zal baten
wordt de verkorte  procedure toegepas t.78

Ten opzichte  van de requirant in cassatie biedt Abs. 3 van par. 349 StPO nog
wel de volgende waarborgen. Ten eerste moet de conclusie van het parket
gemotiveerd zijn en moet deze hem worden meegedeeld. Ten tweede is de requirant
bevoegd om binnen veertien dagen een tegenverklaring in te dienen, waarin hij
zich kan verzetten tegen de stellingname van het parket.  Volgt het cassatiegerecht
desondanks de conclusie, dan is men voor de motivering van deze beslissing
aangewezen op de conclusie, omd at de cassatierechter zelf geen nadere uitleg geeft.
Bij de beslissing is hij overigens niet gebonden aan de gronden in de conclusie.
Een andere motivering is toelaatbaar, maar moet dan wel in de beschikking bekend
gemaakt worden.79

4.1.3 De volledige behandeling

Voor die minderheid van gevallen, die de zeef van zowel par. 346 als par. 349
StPO gepasseerd zijn geeft het wetboek een normale  procedure, waarvan we hier
nog een beknop te omschrijving geven. Voor de toetsing in cassatie  verwijzen we
naar de volgende paragraaf, welke zowel op de verkorte  als de volledige behande-
ling van toepassing is. Vooraf moet nog vermeld worden dat nog vóór de verzending
van de stukken de wederpa rtij een standpunt mag geven over het rechtsmidd el;
par. 347 StPO. Het is ongebru ikelijk dat op een beroep van de verdediging een
tegenstandpunt van de Staatsanw altschaft  bij het feitelijk gerecht wordt gegeven.
Zij volstaat in haar reactie met het opsommen van de processu ele feiten en ver-
wijzing naar de relevante  passages in de processtukken.80

Na ontvangst van de verklaring in de zin van par. 347 StPO worden de stukken
naar het cassatiegerecht gestuurd. Er wordt een dag voor de behandeling bepaald
en het parket bij het cassatiegerecht ontvangt de stukken voor conclusie. Hoewel
de mondelinge behandeling in de cassatiefase een onderge schikte rol vervult is
zij niet weg te denken. Vooral voor het standpunt van het parket over de middelen
is men op de zitting aangewezen. Een schriftelijke conclusie  wordt kennelijk  niet
van te voren beschikbaar gesteld. Pas op de zitting kan de requirant daarop
uitdrukke lijk reageren.81 Een mondelinge behandeling begint met een bericht van
de raadsheer-rapporteur die een samenvatting van de aangevochten uitspraak en
de procesgang geeft. Daarna volgen de standpunten van het parket en de verdedi-
ging in een volgorde door de voorzitter te bepalen. Par. 351 StPO gaat weliswaar
ervan uit dat de requirant het eerst aan het woord komt, maar verzoeken om de
volgorde om te draaien (niet onlogisch in verband met het responderen op de
conclusie) behoren gehonoreerd  te worden.82 Namens de verdediging ingestelde
beroepen kunnen niet ter zitting met nieuwe middelen aangevu ld worden, maar
voor een deel van de cassatiegronden (de schendingen van materieel recht) biedt
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83 Dahs, a.w., p. 566.
84 Par. 352 Abs. 1 StPO.
85 LR-Hanack, par. 351 Rdn. 11.
86 LR-Hanack, par. 356 Rdn. 6.
87 P.J.P. Tak & J.A.W . Lensing, Vormverzuimen. Een ond erzoek naar de strafprocessuele

consequenties van vormverzuimen in het Duitse, Franse en Italiaanse recht, Arnhem: Gouda
Quint, 1992, p. 10-22.
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de mondelinge behandeling een belangrijke gelegenheid tot nadere onderbouwing.83

De processu ele bezwaren daarentegen kunnen slecht op die feiten worden geba-
seerd, die bij de schriftuur vermeld zijn.84 Aan de verdachte, mits aanwezig  op
de zitting, komt het recht toe het laatste het woord te voeren. Na de behandeling
vindt de beraadslaging plaats en kan het gerecht tot een beslissing komen. Er
bestaan in het Duitse recht twee besluitvormingsregels: bij normale en bij tweederde
meerderheid. Voor de cassaties bij het Oberlandesgericht maakt de toepassing van
de ene of de andere regel geen verschil:  steeds bepalen twee van de drie leden van
het gerecht de uitkomst. Bij de in omvang grotere strafkamer in het Bundesgerich ts-
hof is deze vraag nog wel praktisch relevant.  Tweederde meerderh eid zou vereist
zijn in het geval de verwijzingsrechter na  cassatie gebonden is om voor de verdachte
nadelige wijzigingen in de uitspraak aan te brengen. Dat zou volgen uit par. 263
StPO, maar het staat niet onomstote lijk vast dat deze bepaling op cassatie van
toepassing is. Het hof zelf is daar niet bepaald duidelijk over, evenmin  als de
literatuur.85 We laten dat hier verder in het midden. De beslissing van de cassatie-
rechter wordt vervolgens mondeling uitgesproken en vastgelegd in de stukken van
het geding. Voor de motivering wordt geregeld  verwezen naar de conclusie  van
het parket. 86 Een plicht tot betekening van het document met de uitspraak bevat
de wet niet. Eenvoudige mededeling volstaat.

4.1.4 De toetsing in cassatie  en de betekenis  van rechtsverwerking

De toetsing in cassatie  is door het Duitse wetboek vormgegeven met behulp  van
twee categorieën cassatiegronden: de absolute  en de relatieve. De wet bevat van
de absolute  cassatiegronden een limitatieve opsomming in par. 338 StPO en geeft
van de relatieve alleen een algemene omschrijving. Voor een inhoudelijke bespre-
king van deze artikelen verwijzen we naar de publicatie  van Tak en Lensing87,
wij besteden hier aandacht aan de bijzondere aard van dit ondersch eid in relatie
tot de plaats van de cassatierechter in het hele stelsel. Daarbij  komt vanzelf  de
betekenis  van rechtsverwerking aan de orde.

Uit de redactie  van de paragrafen 337 en 338 StPO valt al af te leiden waarin
de kern van het ondersch eid tussen absoluut en relatief gelegen is. Cassatie  kan
natuurlijk  alleen op rechtschendingen gebaseerd worden en niet op onjuiste
feitelijke vaststellingen. Dat spreekt voor zichzelf, maar wordt door het wetboek
nog eens uitgedrukt in par. 344 Abs. 2 StPO. Par. 337 Abs. 1 StPO formuleert
vervolgens voor een daadwerkelijke ingreep door de cassatierechter de eis, dat
er een relatie tussen de rechtssche nding en de uitsp raak bestaat: ‘Die Revision kann
nur darauf gestützt werden, dass das Urteil auf eine Verletzung des Gesetzes
beruhe.’  Vanwege het vereiste van deze relatie wordt dit de verzameling van de
relatieve cassatiegronden genoemd. Vervolgens legt de aanhef van par. 338 StPO
voor de in die paragraaf genoemde verzuimen vast, dat deze relatie steeds aanwezig
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88 Tak & Lensing, a.w., p. 20; Dahs, a.w., p. 582; LR-Hanack, par. 338 Rdn. 125 wijst er op dat
het oordeel van par. 338 sub  8 StPO abstra cter is dan de concrete toetsing ex par. 33 7 StPO en
wil daarom nog een onderscheid met de relatieve cassatiegrond overeind houden.

89 Zie Dahs, a.w., p. 574; Kleinknec ht/Meyer-Gossner, a.w., par. 352 Rdn. 2.
90 LR-Hanack, par. 352 Rdn. 3.
91 LR-Hanack, par. 338 Rdn. 1.
92 Dahs, a.w., p. 577.
93 Dahs, a.w., p. 510-518.
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geacht moet worden: ‘Ein Urteil ist stets als auf einer Verletzung des Gesetzes
beruhend anzusehen, wenn …’. Die gevallen verdienen dus de kwalificatie absoluut.
In de literatuur wordt een uitzondering gemaakt voor het onder 8 genoemde. Daar
wordt ontoelaatbare beperking van de verdediging op een voor de beslissing
wezenlijk  punt als cassatiegrond vermeld. Aangenomen wordt, dat de vaststelling
of het punt voor de beslissing wezenlijk  is, min of meer gelijk staat aan de relatie,
die par. 337 eist. Par. 338 sub 8 StPO  is derhalve niet als een absolute cassatiegrond
te classificeren.88

De kwalificatie  ‘absoluut’  betekent echter geenszins, dat de cassatierechter
ambtshalve de uitspraak op de genoemde punten dient te onderzoeken. Er zijn wel
enkele punten, die buiten de middelen om tot cassatie  kunnen leiden, maar dat
geldt zeker niet voor alle in par. 338 StPO genoemde verzuimen. De zogenaamde
Prozessvoraussetzungen en Verfahrenshindernisse vormen de enige groep wettelijke
eisen, die ambtshalve onderzocht worden. Daarbij  moet men onder meer denken
aan de competentie van het feitelijk gerecht, verjaring, afwezigheid van de vereiste
klacht en res iudicata .89 Ook de ontvankelijkhe id van het hoger beroep moet
ambtshalve gecontroleerd  worden.90 De bevoegd heid wordt van dezen als enige
genoemd in par. 338 StPO. Voor de meerderhe id van de absolute cassatiegronden
geldt net als voor de relatieve, dat ze in de schriftuur aangevoerd  moeten zijn, wil
de cassatierechter aan de toetsing ervan toekomen.91 Par. 352 Abs. 1 StPO geeft
dus niet het volledige beeld door de toetsing in cassatie te binden aan de
aangevoerde gronden, maar dekt wel de meerderh eid van de gevallen.

Al evenmin  betekent de classificatie  als absolute  cassatiegrond, dat het
onderliggende verzuim niet vatbaar zou zijn voor herstel.  Zowel voor absolute
als relatieve cassatiegronden geldt in zijn algemeenheid, dat in cassatie  steeds de
vraag wordt gesteld of het verzuim tijdens de behandeling ter terechtzitting is
voorgevallen en daar hersteld had kunnen worden. Is dat het geval, dan is de
volgende vraag waarom de verdediging niet om dat herstel verzocht heeft. Wanneer
een dergelijk  verzoek wel mogelijk  was, maar niet gedaan is, valt aan te nemen,
dat de verdediging afstand gedaan heeft van naleving van de geschonden regel.
Over die schending kan dan in cassatie niet meer geklaagd worden.92 In bijvoorbeeld
de formulering van de cassatiegrond sub 1 van par. 338 StPO, betrekking hebbend
op de samenstelling van het gerecht,  valt deze benadering ook te lezen. Wanneer
over de wettelijke  samenstelling van het ge recht in feitelijke aanleg geklaagd wordt
bij de cassatierechter, heeft dat alleen maar kans van slagen als de geboden
mogelijkheden om de bezetting aan de orde te stellen eerder benut zijn.

Dahs wijst op het gevaar van Rügeverlust durch Verwirkung, daarmee duidend
op de diverse manieren waarop de cassatiemogelijkheden beperkt worden door
het gedrag van de verdediging in hoogste  feitelijke aanleg.93 Naast afstand, door
stilzwijgen of uitdrukkelijk, noemt hij nog andere varianten, zoals het nalaten een
beslissing van het gerecht te vragen in het geval dat tegen de handelwijze van de
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94 Zie ook LR-Hanac k, par. 336 Rd n. 2; Dahs, a.w., p. 583 vermeldt dat met name de ernstige
beperkingen in de verdediging (par. 338 sub 8 StPO) in cassatie vaak vruchteloos aangevoerd
worden omdat daarvoor een aanwijsbaar besluit van het gerecht vereist is.

95 Voorbeeld bij LR-Hanack, par. 339 Rdn. 1.
96 LR-Hanack, p ar. 339 Rdn 1; K leinknecht/Meyer-Gossner , a.w., par. 339 Rdn 4-5.
97 Opmerkelijk is dat voor c assatiemiddelen van deze aard de eis en voor de schriftuur minimaal

zijn. Bij de behandeling kan de raadsman zijn bezwaren alsnog toelichten. Daarmee in schril
contrast staan de hoge eisen voor processuele cassatiemiddelen, die uitvoerig toegelicht moeten
worden. LR-Hana ck, par. 344 R dn. 78 en 92. 

98 Dahs, a.w., p. 587 en 590-594.
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voorzitter bezwaar gemaakt wordt. 94 Alle komen in wezen neer op een inactieve
houding van de verdediging op een moment dat een actief ingrijpen mogelijk  was
en een verzuim blootgelegd had, waardoor de rechter tot één of andere handeling
of beslissing tot herstel uitgelokt was. In cassatie  betekent dit, dat het accent ligt
op de toetsing van de door de rechter gegeven reactie op het initiatief van de
verdediging. Dit alles geldt in het bijzonder voor de cassatiegronden van proces-
rechtelijke aard.

Op de ruimte voor toetsing aan schendingen van procesrecht heeft het wetboek
nog een beperking opgenomen in par. 339 StPO. Het cassatieberoep van de Staats-
anwaltschaft kan weliswaar gebaseerd worden op een schending van voorschriften,
die louter in het belang van de verdachte geschreven zijn, maar dat kan niet tot
cassatie  leiden als dat nadelig  voor de verdachte  is. Bijvoorbe eld kan met cassatie
niet een vrijspraak worden aangevochten, die tot stand kwam nadat het gerecht
de voorschriften voor toevoeging van een advocaat ten nadele  van de verdachte
had geschonden.95 De beperking geldt voor absolute  en voor de relatieve
cassatiegronden, mits ze voldoen aan de eis, dat de norm louter en alleen in het
belang van de verdachte  gegeven is. Dat zullen er niet veel zijn.96

Daarnaast kan in cassatie  aan het materiële recht getoetst worden.97 Daarbij
valt in de eerste plaats te denken aan verkeerde toepassing van delictsomschrijving-
en, algemene leerstukken en straftoemetingsvoorschriften. Daarnaast absorbeert
deze cassatiegrond ook de motiveringsklachten. In het algemeen kan men een
ontoereikende motivering van de beslissing niet aanvechten met een beroep op
een schending van het procesrec ht. Par. 338 sub 7 StPO noemt alleen het geheel
ontbreken van een motivering in de opsomming van de absolute  cassatiegronden.
Daarmee valt een aanwezige motivering niet te betwisten. Bovendien kan niet
gezegd worden dat de uitspraak berust op de motiveringsgebreken in de schriftelijke
weergave; het vereiste van par. 337 StPO. Die weergave wordt immers pas na afloop
opgesteld.98 Daarom is men voor tegenstrijdige, ontoereikende of onjuiste gronden
voor de uitspraak aangewezen op de algemene stelling, dat bij een zodanige
motivering het materiële recht onjuist toegepast moet zijn. Met name geldt dat
voor de motivering van de bewijsbeslissing en de verwerping van verweren.

4.1.5 De handelwijze na cassatie

Voor de plaats en de taak van de cassatierechter in het Duitse strafprocesrecht
achten wij tenslotte nog twee aspecten vermeldenswaard. Ten eerste besteden we
aandacht aan het vervolg, dat aan vernietiging in cassatie  gegeven kan worden.
Op de tweede plaats willen we nog inzoomen op de beperkte ruimte, die na cassatie
gelaten is om in te grijpen in de concre te strafzaak.
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99 Kleinknecht/Meyer-Go ssner, a.w., par. 354 Rdn. 2.
100 LR-Hanack, par. 354 Rdn. 1.
101 LR-Hanack, par. 354 Rdn. 11a.
102 Hiermee is weer gelijk gesteld het vaststellen van een straf per feit in geval van samenloop; LR-

Hanack, par. 354 Rdn. 13. We laten deze bijzonderheden hier verder buiten bespreking.
103 Kleinknecht/Meyer-Go ssner, a.w., par. 354 Rdn. 12-17; LR-Hanack, par. 354 Rdn. 15-34.
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De Duitse regeling voor de handelwijze na cassatie  wijkt qua detaillering af van
ons art. 440 Sv. De keuze tussen zelf afdoen of verwijzen kent men in Duitsland
ook, maar par. 354 Abs. 1 StPO voorziet het zelf afdoen van enkele  voorwaarden
en beperkingen. Alle gevallen die daaraan niet voldoen moeten naar een andere
instantie worden verwezen of teruggewezen. De voorwaarde dat een beslissing
mogelijk  is zonder nader feitelijk onderzoek, is ook ons bekend en vloeit
rechtstreeks uit de aard van de cassatierechtspraak voort. In de aanhef komt daar
bij dat het moet gaan om een geval, waarin de cassatie  gebaseerd was op een
onjuiste toepassing van het recht op de vaststellingen, die aan de uitspraak ten
grondslag liggen. Daarmee is het zelf afdoen beperkt tot gevallen van cassatie
wegen onjuiste  toepassing van het materiële recht99, aangezien de veronderstelling
is, dat de vernietiging de funderende vaststellingen zelf niet geraakt heeft. Zou
vernietigd zijn wegens een processueel verzuim, dan zijn die feitelijke vaststellingen
kennelijk  niet tot stand gekomen in een rechtmatige procedure en kunnen ze niet
dienen als ondersteuning van de eigen beslissing van de cassatierechter. Er moet
een nieuwe procedure voor de feitenrechter doorlopen worden om de basis opnieuw
te leggen.100

Een volgende beperking voor het zelf afdoen is gelegen in de opsomming
van uitspraken welke na cassatie  door de cassatierechter gedaan kunnen worden.
Ten eerste mag vr ijgesproken worden , wanneer  vaststaat, dat een nieuw onderzoek
geen ander feiten boven tafel zal brengen. Ten tweede kan de zgn. Einstellung
uitgesproken worden, namelijk  wanneer de feiten een absolute  Prozessh indernis
bevatten; een uitspraak die wel te vergelijken is met schorsing van de vervolging.
Ten derde mag het cassatiegerecht tot strafoplegging overgaan in het spaarzaam
voorkomende geval dat de wet een gefixeerde straf bepaalt  voor de vastgestelde
feiten, dan wel dat deze feiten geen enkele straftoemetin gsruimte bevatten. Deze
laatste variant is in de rechtspraak met de wettelijk gefixeerde straf gelijkgesteld.101

Tenslotte  mag de cassatierechter ook de strafoplegging zelf beslissen, wanneer
het na dienovereenkomstige conclusie van het parket tot oplegging van het wettelijk
minimum op het bewezen verklaarde feit overgaat of één der in de strafwet
genoemde varianten van het afzien van strafoplegging toepast. 102

Tot zover zijn het de beslissingen, die volgens par. 354 StPO door het
cassatiegerecht zelf genomen mogen worden. Daarnaast is in de rechtspraak
algemeen aanvaard, dat de cassatierechter ook de Schuldspruch, de juridische
kwalificatie  van de feitelijke vaststellingen in overeenstemming mag brengen met
zijn rechtsopvattingen.103 Het zou wat omslachtig  zijn om de kwalificatie  te
vernietigen wegens een onjuiste  rechtstoepassing en vervolgens naar een feitelijk
gerecht terug te wijzen, die gebonden aan die rechtsopvatting de kwalificatie  moet
verbeteren. Dat kan het cassatiegerecht net zo goed zelf doen. Bij verbetering van
de kwalificatie  moet niettemin verwijzing veelal toch volgen, maar dan is de
opdracht van het verwijzigingsgerecht niet meer dan het bepalen van de straf en
eventueel de andere rechtsgevolgen. Van de condities die in de rechtspraak voor
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104 LR-Hanack, par. 354 Rdn. 20.
105 LR-Hanack, par. 354 Rdn. 1.
106 Vgl. Dahs, a.w., p. 555.
107 Kleinknecht/Meyer-Go ssner, a.w., par. 354 Rdn. 33.
108 LR-Hanack, par. 354 ‘Geplante Änderungen’ en Rdn. 14a.
109 Kleinknecht/Meyer-Go ssner, a.w., par. 358 Rdn. 11.
110 LR-Hanack, par. 358 Rdn. 19.
111 Kleinknecht/Meyer-Go ssner, a.w., par. 331 Rdn. 13.
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deze betrekkelijke vereenvoudiging zijn ontwikkeld, noemen we hier slechts, dat
de mogelijkheden voor een nieuwe feitelijke verdediging ten overstaan van het
verwijzingsgerecht daardoor niet ingeperkt mogen worden.104 Het onderzoek in
cassatie moet zo vee l mogelijk beperkt blijven to t een onderzoek van  rechtsklachten
en niet evolueren tot een feitelijke behandeling of beslissing van de zaak.105

Terugho udendh eid is dus geboden. Daarbij  dient te worden aangetekend dat de
feitelijke behandeling na verwijzing voor verdachten van veel ernstige delicten
de enige mogelijkheid voor een tweede feitelijke instantie betekent.  Dat werpt
een bijzonder licht op de keuze: zelf afdoen of verwijzen.106

Tot de hier beschreven eigen speelruimte  van de cassatierechter kan men
de verbetering van kennelijke fouten eigenlijk niet rekenen. De Duitse cassatiege-
rechten mogen daartoe overgaan107, maar in wezen is er dan geen eigen oordeels-
ruimte. Het is eerder zo, dat de verbeterde beslissing geacht wordt zo bedoeld  te
zijn. Aan vergroting van de mogelijkheden voor de cassatie-instanties bestaat
inmiddels  wel behoefte. Er wordt op gewezen dat de grenzen van par. 354 StPO
te eng zijn om alle omstandigheden in aanmerking genomen tot een juiste en vooral
vlotte afhandeling van de zaak te komen. De verplichting tot terugverwijzing zo rgt
immers altijd voor een grotere vertraging in de strafzaak. Een ontwerp voor
wetswijziging was erop gericht de cassatierechter de optie te bieden om van
vernietiging af te zien, wanneer de rechtsgevolgen van de aangevochten uitspraak
ook voor het juridisch gecorrigeerde oordeel passend zijn, met andere woorden,
wanneer cassatie  in dat opzicht geen belang zou dienen.108 Van inwerkingtreding
van een dergelijke verruiming is niet gebleken.

Voor zowel de cassatierechter als de rechter na verwijzing/terugwijzing geldt
het Verschlechterungsverbot van par 358 Abs. 2 StPO.109 Wanneer het rechtsmiddel
van cassatie  alleen door of ten gunste  van de verdachte  is ingesteld, mogen de
rechtsgevolgen van een vernietiging niet nadelig  voor hem zijn. Deze regel geldt
ook voor de gevallen, dat Staatsanwaltschaft  in het belang van de vervolging een
cassatieberoep heeft ingesteld, maar de beslissing gunstig  is voor de verdachte.
Par. 301 StPO geeft voor alle rechtsmiddelen aan de rechter de bevoegd heid om
op een rechtsmiddel van de Staatsanwaltschaft  een voor de verdachte gunstige
uitspraak te geven. Dat risico zit er dus altijd in. Bij realisering daarvan is het
verbod van reformatio  in peius ten volle van toepassing, ook al volgt dat niet uit
de tekst van het onderhavige artikellid.110

Het meest duidelijk  is de toepassing van deze regel als het gaat om de
strafmaat. Verzwaring van strafsoort is niet toegelaten, dus een vrijheidsstraf mag
niet in de plaats komen van  een geldboete. Veranderingen in de bewezen verklaring
zijn op zichzelf  toelaatbaar zolang geen zwaardere straf wordt opgelegd of
anderszins de veroordeelde in een ongunstiger positie komt. Daarbij  kan men
denken aan een negatief gevolg in de bijkomende sfeer zoals (de Duitse variant
van) ontzegging van de rijbevoegdheid.111
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112 LR-Hanack, par. 358 Rdn. 1.
113 Inlichtingen omtrent deze en andere zaken zijn verkregen van mw. R. Koering-Joulin, lid van

de strafkamer van het Cour de Cassation, en mw. D. Commaret, advocaat-generaal bij dat hof.
114 Zie Jaques Boré, Cassation (Pourvoi en), in: Yves Mayaud et al. Répertoire de droit pénal et

de procédure pénale Dalloz ed. sept. 1996 (hierna aangehaald als Rép. pén. Dalloz), nr. 508.
115 Zie art. 131-6 Code de l’Organisation Judiciaire (COJ), zoals gewijzigd in 1997.
116 De termijn voor cassatie is maa r vijf vrije dagen (art. 568 CPP ), in de praktijk één van de

obstakels voor de justitiabele om zich in cassatie te voorzien.
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De wet geeft tenslotte duidelijk aan dat de uitspraak van de cassatierechter bindend
is voor de rechter na verwijzing. Par. 358 Abs. 1 StPO verklaart dat de rechtsoorde-
len ook aan de beslissing na verwijzing ten grondslag gelegd moeten worden. Dat
kan men zien als de tegenhanger van de beperkte  mogelijkheden, die de Duitse
cassatierechters hebben om zelf de zaak af te doen. Het zou moeilijker worden
om de rechtseen heid en de juiste rechtstoepassing te bevorderen als het vervolg
afhankelijk  zou zijn van de overtuigingen van de feitenrechter na verwijzing.
Bovendien bevordert de binding het komen tot een finale afhandeling. Er kan geen
debat tussen beide gerechten ontstaan.112

4.2 Enkele  bijzonderheden van de Franse cassatieprocedure

4.2.1 De behandeling van cassatieberoepen

In dit hoofdstuk bespreken we de behandeling van cassatieberoepen enkel tegen
einduitspraken, voortbordurend op de schets van het Franse stelsel van rechtsmidde-
len in ons vorige interimrapport.  Voorts  zullen we de beschrijving beperkt houden
tot de potentiële requiranten die we ook in onze eigen cassatiezaken kunnen
aantreffen: het openbaar ministerie en de verdachte/veroordee lde. Daarmee blijven
de variaties in de regeling voor de particuliere personen anders dan de verdachte
buiten beschouwing.

Alle cassatiezaken komen in de Franse strafrechtspleging bij het Cour de
Cassation in Parijs. De strafkamer van dat hof telt een kleine veertig leden113,
verdeeld over vier secties, die ieder een bepaalde specialisatie hebben. De categorie
zaken waarvoor het cour d’assises de feitelijke instantie vormde, worden
bijvoorbee ld alle afgedaan door de vierde sectie.114 Er zijn acht advocaten-generaal,
die voor alle secties de conclusies opstellen. Binnen een sectie zijn kleine kamers
en gewone kamers gevormd met respectievelijk  drie en minimaal vijf leden. De
kleine kamer, formation  restreinte genoemd, behande lt de zaken die van eenvoudige
aard zijn, dat wil zeggen die niet tot de beantwoording van nieuwe vragen
uitnodigen.115 De gewone kamer doet de zaken waarin op het speciale  terrein van
de sectie nieuwe vragen opgeworpen zijn of een ontwikkeling in de jurisprudentie
uitgelokt is. Wanneer een kwestie  van algemeen belang voor de hele strafkamer
aan de orde is, wordt de zaak voor de plenaire zitting geagend eerd. Een zaak, waarin
afstemming van de rechtspraak van de strafkamer met die van één of meer andere
kamers gewenst is, wordt behande ld en beslist door een gemengde formatie met
leden uit de diverse kamers; art. L131-2  COJ.

Na het instellen van het cassatieberoep bij de griffie van het gerecht116 dat
de aangevallen uitspraak heeft gedaan, is de requirant verplicht zijn cassatieberoep
te onderbouwen met een schriftuur, waaraan op twee manieren voldaan kan worden.
Wil de betrokken persoon zelf, dat wil zeggen zonder bijstand van een raadsman,
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117 Voor de veroordeelde en het openbaar ministerie geldt geen verplichte proces-vertegenwoor-
diging bij het gebruik van deze mogelijkheid; Rép. pén. Dalloz, nr. 460.

118 Naast de requirant mag ook de wederpartij een schiftuur indienen. Van het ingestelde beroep
moet deze steeds op de hoogte gesteld worden door de requirant; art. 578 CPP.

119 Rép. pén. Dalloz, nr. 520.
120 Art. 602 CPP; zie Rép. pén. Dalloz nr. 529.
121 André Perdriau, La non-admission des pourvois, Semaine Juridique Édition G énérale, no. 47,

20 november 2002, p. 2071.
122 Loi no. 2001-539 du 25 juin 2001 art. 27 Journal Officiel du 25 juin 2001.
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zijn middelen indienen, dan moet dat binnen tien dagen na het instellen van het
beroep te gebeuren bij de griffie waar het beroep is ingesteld. Hij kan echter ook
een termijn van één maand gebruiken, maar dan moet de schriftuur ingediend
worden bij de griffie van het Cour de Cassation.117 Nog royaler is de wet in het
geval de verdachte  zich heeft voorzien van de bijstand van een raadsman. Dan
wordt de indiening van schrifturen geregeld  door de raadsheer-rapporteur,  die na
ontvangst van het dossier een termijn stelt; art. 588 CPP. Als raadsman kunnen
dan alleen advocaten optreden die lid van de gespecialiseerde cassatieba lie zijn.

Na binnenkomst van het dossier wordt de zaak door de griffie doorgestuurd
aan de raadsheer-rapporteur,  die is aangewezen door de voorzitter van de
strafkamer. Deze onderzo ekt voorlopig de ontvankelijkheid  van het beroep en stelt
de termijn voor de productie  van schrifturen118. Na ontvangst van deze stukken
wordt een rapport opgesteld, inclusief een concept arrest. Het hele dossier, inclusief
het rapport,  wordt dan in handen gesteld van het parket voor conclusie  door een
advocaat-g eneraal.  Wanneer deze de zaak gereed acht voor behandeling wordt
ze geappointeerd  op een zitting. Het dossier wordt geretourneerd  aan het hof en
vervolgens bestudeerd door de voorzitter van de kamer en de oudste  raadsheer,
die hun voorstel voor de afdoening doen toekomen aan de raadsheer-rapporteur.
Kort voor de zitting wordt elke zaak aan de hand van het rapport besproken in
een pre-confer entie van de voorzitter van de strafkamer en de oudste  raadsheren
die de secties voorzitten. Tijdens deze b ijeenkomst w orden de  concepten besproken
en wordt eventueel vastgesteld, dat een zaak verwezen moet worden naar de
plenaire zitting. Het doel van deze bespreking is de bewaking van de rechtseenheid
in de verschillende secties.119

Op de openbare zitting worden de zaken behande ld door middel van het lezen
van het rapport (met uitzondering van de concept-beslissing) en het aanhoren van
de conclusie  van de advoca at-generaal.  Alleen in de gewone kamer komt deze
mondeling concluderen, voor de driepersoonskamer wordt volstaan met een
schriftelijke conclusie. De raadsman van de requirant kan komen pleiten als hij
daartoe de wens kenbaar gemaakt heeft, hetgeen overigens niet gebruike lijk is.120

Na de zitting volgt in de regel meteen de beraadslaging in raadkamer en veelal
volgt nog dezelfde dag de openbare uitspraak.

4.2.2 De verkorte  afdoening

Een revolutie, zo wordt de wetswijziging genoemd121, die met ingang van 1 januari
2002 een vereenvoudiging van de cassatieprocedure bewerkstelligde. Op die datum
trad de wijziging in werking van art. L131-6 COJ122, waarmee voor zowel de civiele
als de strafzaken een verkorte procedure mogelijk gemaakt werd. In deze paragraaf
zullen we deze procedure voor strafzaken bespreken. De aandacht voor deze



De cassatierechter in strafzaken Bijzonder deel

123 Guy Canivet, La procédure d’admission des pourvois en cassation. Bilan d’un semestre
d’application de l’article L131-6 du code d’organisation judiciaire, Dalloz, 2002 no. 28, p.
2195-2196.

124 Voorbeelden ontleend aan Ca nivet, a.w., p. 2197.
125 Zie; Canivet, a.w., 2198; Perdriau , a.w., p. 2064-2065.
126 Canivet idem. De procedure wordt ook niet gevolgd in detentiekwesties.
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afwijking van de gewone procedure is niet alleen gerechtvaardigd door de verwant-
schap met onze ‘nieuwe peken’, maar ook door de popularite it, die de verkorte
afhandeling bleek te genieten. Daarover zullen we aan het slot nog enige  informatie
geven.

Hierboven is al gesproken over de formation restreinte , de driepersoonskamer,
die met een normale  behandeling de eenvoudige zaken afhandelt.  Met de hier
besproken wetswijziging werd aan de regeling voor deze kleine kamer de volgende
zin toegevoegd: La formation  déclare non admis  les pourvois  irrecevables ou non
fondés sur un moyen sérieux de cassation. Hiermee wilde de wetgever een
uitzondering mogelijk  maken op de gewone behandeling teneinde een verlichting
van de lasten van het Cour de Cassation te bereiken.123 De cassatieberoepen die
niet-ontvank elijk zijn of niet gebaseerd op een serieus cassatiemid del, kunnen
meteen worden uitgefilterd en ingeschreven op de rol voor de kleine kamer, met
de bedoeling ze zonder verdere inhoudelijke behandeling in een ongemotiveerde
beslissing ontoelaatbaar te verklaren. Bedoeld  zijn hier in de eerste plaats de
formele, klassieke gevallen van niet-ontvankelijkheid, zoals beroepen ingesteld
na afloop van de termijn, ingesteld  door een persoon die daartoe niet gerechtigd
is en beroepen ingesteld terwijl cassatie  niet het juiste rechtsmiddel is. Ten tweede
zijn bedoeld  de gevallen waarin niet voldaan is aan de schriftuurverplichting. Er
is helemaal geen schriftuur ingediend of die is na afloop van de termijn ingediend.
Ten derde worden in deze verkorte  procedure betrokken de gevallen dat er geen
serieus cassatiemiddel opgeworpen is. Daaronder worden verstaan124 bijvoorbeeld
middelen die betrekking hebben op vragen die tot het domein  van de feitenrechter
behoren. Daarnaast kan men denken aan middelen zonder feitelijke grondslag.
Ook de gevallen, waarin het middel ten onrechte voor het eerst in cassatie  een punt
aansnijdt kunnen als niet serieus worden bestempeld. Zelfs laat zich hieronder
wel een middel begrijpen, dat in strijd is met constante  rechtspraak, met name
wanneer het geen beschouwingen bevat, die uitnodigen tot nadere ontwikkeling
of verandering van de heersende jurisprudentie.

De procedure verloopt als volgt.125 Na ontvangst van het dossier onderzoekt
de rapporterende raadsheer of de zaak voor dit verkorte traject in aanmerking komt.
Als dat het geval is, komt de zaak op de rol voor de verkorte  afdoening. Daarover
worden vervolgens het parket en de procesp artijen geconsulteerd. E en schriftelijke
reactie is mogelijk, maar een betrokken raadsman kan zich ook verstaan met de
advocaat-generaal of de kamervoo rzitter. Met name een contraire reactie van de
advocaat-generaal kan aanleiding geven tot een heroriënta tie en inschrijving van
de zaak voor een gewone behandeling. De strafkamer van het Cour de Cassation
reserveert de verkorte afdoening via de non-admission voor de evidente gevallen,126

hetgeen waarschijnlijk maakt dat bij bezwaar van het parket een normale procedure
gevolgd zal worden. Een verandering van traject betekent overigens niet zonder
meer een verandering van kamer, omdat dezelfde kamer de zaak voor de normale
behandeling op de rol kan houden en als formation restreinte  afdoen. Verwijzing
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127 Perdriau, a.w., p. 2061 en 2068.
128 Canivet, a.w., p. 2197; Perdria u, a.w., p. 2062.
129 Rép. pén. Dalloz nr. 524: in de praktijk binnen twee maanden na instelling van het beroep.
130 Canivet en Perdriau, beiden verbonden aan het Cour de Cassation, verstrekken de gegevens

zoals die blijken uit de interne statistieken van het hof. Canivet’s c ijfers hebben betrekking op
het eerste half jaar van de toepassing, Perdriau vult dat aan tot en met het derde kwartaal.
Canivet, a.w., p. 2067-20 68; Perdriau, a.w., p. 2198-2199.
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vindt plaats als beoordeling door een gewone kamer met vijf raadsheren of door
een bijzondere formatie (zie boven) noodzak elijk geacht wordt.

Blijft de zaak in het verkorte  traject, dan komt die aan de orde op de zitting
van de kleine kamer voor deze gevallen, waarop de mening van de rapporteur,
mondeling of schriftelijk  gegeven, de revue passeert evenals  de reactie van het
parket.  De beraadslaging en beslissing worden aansluitend afgewerkt. De verkorte
uitspraak bevat niet meer dan de beslissing tot non-admission, met verwijzing naar
art. L131-6  COJ. Wanneer de afwijzing berust op de vaststelling dat de ingediende
middelen het serieuze karakter ontberen, wordt nog een beknop te motivering van
dat oordeel opgenomen.

Hoewel als revolutie gekenschetst  kan deze vernieuwing toch nog niet
begrepen worden als een totale karakterverandering van de cassatiefase. Met name
wordt bestreden dat hiermee een verlofstelsel is ingevoerd. Het is niet zo, aldus
Perdriau, dat elke binnenkomende zaak aan een voortoetsing onderworpen wordt,
waarbij  beslist wordt of het dossier mag passeren of niet. Voor de verkorte
afdoening selecteert men alleen bepaalde gevallen in een vroeg stadium van de
behandeling, maar preludeert geenszins op het vervolg voor de overige zaken . Die
zijn niet zonder meer ‘binnen’.127

In de literatuur wordt nog aandacht besteed aan de vergelijking van de criteria
voor de verkorte  procedure met die voor toekenning van gesubsidieerde rechtsbij-
stand in de cassatiefase.128 In de wettelijke regeling daarvan wordt namelijk  als
weigeringsgrond genoemd het geval dat er geen serieuze middelen van cassatie
ingediend kunnen worden. Zou niet als uitgangspunt gehanteerd moeten worden,
zo kan de vraag zijn, dat in geval van toekenning van deze rechtsbijstand een
verkorte procedure uitgesloten is? Hoewel theoretisch een verschil  gemaakt moet
worden tussen de afweging van het bureau voor rechtsbijstand enerzijds en de
beslissing van de cassatierechter anderzijds, is er in de praktijk een zekere eenheid.
Alle kamers van het Cour de Cassation vermijden de toepassing van de verkorte
procedure in gevallen dat de middelen met gesubsidieerde rechtsbijstand zijn
ingediend.

Voor de strafkamer van het Cour de Cassation moet toegevoegd worden, dat
de nieuwe procedure een minder verstrekkende verandering van de praktijk
betekende dan voor de civiele kamers. In strafzaken kende het hof namelijk  al de
rôle de forme. Deze rol werd gevuld met de zaken waarin na termijnstelling door
de rapporterende raadsheer (zie de vorige paragraaf) geen schriftuur binnengekomen
was of waarin de requirant zonder raadsman geen schriftuur ingediend had. De
zaken op deze rol, waarin steeds een niet-ontvank elijkheid  moest volgen, werden
vervolgens door een kleine kamer snel afgehandeld.129 In de nieuwe procedure
van art. L131-6  COJ is deze variant thans geabsorbeerd.

De populariteit van deze nieuwe afdoeningsvariant blijkt uit de cijfers. Daarbij
beperken we ons tot de gegevens over de strafkamer van het Cour de Cassation.130
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131 Canivet, a.w., p. 2195.
132 Zie Rép. pén. Dalloz nrs. 234-319.
133 Tak & Lensing, a.w., p. 51-52.
134 Ineffectieve middelen worden veelal niet ontvankelijk genoem d. Dat leidt in het arrest tot een

verwerping en niet tot een niet-ontvankelijkverklaring. Niet-ontvankelijkheid als uitspraak
wordt gebruikt bij de gebreken klevend aan het rechtsmiddel zelf, zoals termijnverzuim. Zie
Rép. pén. Dalloz  nr. 548 en Stefani c.s., a.w., p. 899-900.

135 Zie voor de gevallen in deze alinea Rép. pén. Dalloz nrs. 321-337.
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In het eerste half jaar werd 35 % van de ingediende cassatieberoepen in strafzaken
afgedaan in de nieuwe verkorte  procedure. Inclusief het derde kwartaal is dat
percentage 26. Daarbij  gaat het om de ‘pure’ gevallen, dat wil zeggen na aftrek
van de zaken, die voorheen via de rôle de forme werden afgehandeld. Wanneer
deze worden meegerekend liep voor de eerste negen maanden meer dan de helft
van de totale werklast (54%) via het verkorte traject.

4.2.3 Toetsing en rechtsverwerking

Evenals  elders in Europa is cassatie  in Frankrijk gereserveerd voor toetsing van
rechterlijke beslissingen op schending van het rech t. Art. 598 C PP noemt als enige
cassatiegrond de violation de la loi. Daarbij vervult de cassatierechter een dubbelrol,
doordat hij zowel normatief als disciplinair  optreedt. 131 Normatief is het optreden
wanneer het recht uniform uitgelegd en verder ontwikkeld wordt. H et disciplinaire
karakter blijkt uit het controleren van en ingrijpen in de beslissingen van de rechter
van de feitelijke instantie.

In de literatuur is de aanduiding ‘schending van het recht’ uitgewerkt op basis
van de rechtspraak in diverse categorieën gevallen, variërend van schending van
competentie- en procedu reregels  tot aan schending van het materiële recht.132 Aan
de beschrijving daarvan door Tak en Lensing valt voor ons onderzoek weinig toe
te voegen.133 Wel van belang voor de vergelijking op dit moment zijn de eisen,
die zijn ontwikkeld  voor de cassatiemiddelen om de cassatierechter daadwerke lijk
tot de toetsing uit te lokken. Het cassatiehof  zal namelijk a lleen in uitzonderingss itu-
aties overgaan tot ambtshalve onderzoek van de gewraakte uitspraak. In deze
behoorlijkheidskenmerken vinden we bovendien elementen terug die veel zeggen
over de plaatsing van de cassatie  in de loop van het strafgeding en de betekenis
van rechtsverwerking voor de verdediging.

Om effectief te kunnen zijn moet een  cassatieberoep met middelen aan diverse
inhoudelijke kwaliteiten voldoen.134 Allereerst noemen we de eis, dat het beroep
geen vragen van feitelijke aard mag opwerpen. Het cassatiemiddel waarin dat wel
gebeurt wordt niet ontvanke lijk verklaard. Hetzelfde lot treft een middel dat
onvoldoende preciseert waartegen het bezwaar gericht is. Onder de kop adequatie
treffen we de eisen van relativiteit van het ingeroepen verzuim aan alsmede van
het belang van de requirant bij het middel.  Met dat eerste wordt bedoeld, dat de
procespartij  in cassatie  alleen een verzuim kan aanvoeren, waardoor een regel
geschonden is die in zijn belang geschreven  is. Het belangvereiste verwijst daarnaar,
dat de requirant ook in concreto  door het verzuim in zijn belang geschaad moet
zijn. Voor ons bekend is de volgende eis, dat het middel feitelijke grondslag moet
hebben in de uitspraak of het proces-verbaal van de behandeling ter terechtzitting.
Als het uitgaat van niet vastgestelde feiten of van een onjuiste  lezing van de
uitspraak is het niet ontvankelijk.135
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136 Rép. pén. Dalloz nr. 33 8; Garraud & G arraud, a.w., p. 411, leggen een expliciete verbinding met
de nalatigheid, die de procespa rtij heeft getoond. R. Declerq, Beginselen van strafrechtspleging,
Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen 1999, p. 1005 fundeert de Belgische parallel van
hetgeen hier besproken wordt op de cassatiegrenzen.

137 Veel meer dan in ons nationale procesrecht gaat het Franse wetboek uit van de scheiding tussen
de verschillende fasen; Garraud  & Garraud, a.w., p. 406. Verzuimen uit een voorafgaande fase
penetreren in principe niet in het vervolg, wat naar de letter van  ons wetboek ook ten onzen t het
uitgangsp unt was; z ie art. 199  en 256 Sv.

138 Door middel van een verwijzing door de chambre de l’instruction  worden de nietigheden uit het
vooronderzoek gezuiverd; zie P.J.P. Tak &  J.A.W. Lensing, Het vooronderzoek rechts-
vergelijkend onderzocht, Arnhem: Gouda Quint 1990, p. 152.

139 Art. 305-1 CPP.
140 Zie art. 385 CPP; Rép. pén. Dalloz nr. 343.
141 Zie over deze recent ingevoerde mogelijkheid Derde interimr apport, a.w., p. 248.
142 Rép. pén. Dalloz nr. 357.
143 Rép. pén. Dalloz nr. 362.
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Het Franse cassatierecht kent een verbod van nieuwhe id van een cassatiemid del,
dat rechtstreeks valt af te leiden uit de specifieke beperkingen voor de cassatierech-
ter. Wanneer een middel een bezwaar bevat, dat voor het eerst in cassatie
aangevoerd wordt betekent dat in de meerderheid van de gevallen, dat een beslissing
wordt gevraagd die een noopt tot de vaststelling van nieuwe feiten. Daarmee zouden
de grenzen van het cassatie-instituut worden geschonden.136 Van de voorbeelden
in de literatuur zijn voor ons met name interessant de volgende schendingen van
de onderhavige eis. Ten eerste geldt het algemene beginsel,  dat vormverzuimen
uit voorafgaande fasen in de procedure bijna altijd meteen bij de aanvang van de
volgende fase aan de orde gesteld moeten worden, zodat waar mogelijk  herstel
kan plaatsvinden in een fase waarin dat het meest zinvol is.137 Dat geldt voor de
overgang tussen instructie  en berechting in criminele  zaken138, voor de procedure
van berechting door het cour d’assises139 en voor de berechting in correction ele
zaken. Ook in dat laatste geval moeten procedurele verweren terzake van de eerdere
procesfase steeds vóór verweren ten gronde worden aangevoerd, hetgeen
automatisch tengevolge heeft dat ze niet voor het eerst in cassatie  kunnen worden
aangevoerd.140 Een gelijke strekking heeft de bepaling in art. 599 CPP, dat in
correctionele zaken de verzuimen van de eerste aanleg steeds eerst in appe l moeten
worden aangevoerd, voordat ze in cassatie als middel kunnen dienen. De tweede
alinea van hetzelfde artikel bevat een gelijke bepaling voor de criminele  zaken,
wanneer een uitgebreid  assizenhof in beroep oordeelt. 141

De blokkade voor nieuwe bezwaren in cassatie  geldt niet voor bezwaren,
die pas zijn gegenereerd  door de aangevallen uitspraak. Als dat het geval is, valt
het de procespartijen niet te verwijten, dat zij niet eerder een punt hebben gemaakt
van een beweerd verzuim.142 Het spreekt vanzelf, dat niet eerder dan in cassatie
geklaagd kan worden over rechtsschendingen in bijvoorbee ld de motivering of
het dictum van de uitspraak in hoogste  feitelijke aanleg of in de vaststelling van
het proces-verbaal van de zitting, die tot die uitspraak heeft geleid. Een tweede
categorie  klachten die wel voor het eerst in cassatie  aangevoerd  mogen worden,
vormen de zogenaamde moyens d’ordre public , waarin een schending wordt
aangevoerd van een regel, die is gegeven ter bescherming van het algemeen belang
en de goede rechtspleging.143 We komen daarop straks nog inhoude lijk terug.

Een cassatiemiddel, dat als nieuw gediskwalificeerd wordt, is dus niet effectief.
Hetzelfde geldt voor een cassatiemiddel, dat inopérant is. Deze niet-werkzaamheid
wordt in twee gevallen van klachten over rechtsschendingen in de motivering
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144 Wel te onderscheiden van de situatie,  dat het cassatieberoep alleen de motivering aanvalt van
een beslissing die ten gunste van de requirant is. Dan is het beroep als zodanig al niet
ontvankelijk wegens gebrek aan belang. Zie Rép. pén. Dalloz nr. 378.

145 Zie Rép. pén. Dalloz  nr. 387; Tak &  Lensing 1992, a.w., p. 53-54.
146 Zie Garraud & Ga rraud, a.w., p. 384. Stefani c.s., a.w., p. 889, s preken van een extensieve

interpretatie van art. 598 CPP. Dat artikel verbiedt cassatie wegens onjuiste aanhaling van de
wetsartikelen, wanneer juiste citatie tot de zelfde strafoplegging had kunnen leiden.

147 Rép. pén. Dalloz nr. 391-395.
148 Bijvoorbeeld de ondertekening en datering van de vordering tot instellen van een gerechtelijk

vooronderzoek; Rép. pén. Dalloz nr. 364.
149 Rép. pén. Dalloz  nr. 365-366; S tefani c.s., a.w., p. 898.
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aangenomen, welke beide variatie zijn op het thema, dat de gewraak te schending
causaal moet zijn voor de beslissing.144 Ten eerste kan het middel een motiverings-
onderdeel aanvallen terwijl de rest van de motivering voldoende dragend is voor
de beslissing. In cassatie  geldt het aangevallen onderdeel dan als ten overvloede
en het middel heeft geen kans van slagen. Ten tweede is een middel niet werkzaam,
wanneer alleen de motivering een schending van het recht betekent maar de
beslissing niet. Die kan dan in stand kan  blijven met verbetering van de motivering
en het middel ontbeert werkzaamheid.

Een uitwerking van deze causale  benadering vormt de theorie van de peine
justifiée.145 Deze theorie is door het Cour de Cassation in de negentiende eeuw
ontwikke ld om cassatie  te beperken in geval dat een schending van het materiële
recht niet had geleid tot een straf die qua aard of omvang buiten het rechtens
toelaatbare viel.146 Bij juiste rechtstoepassing was dezelfde straf mogelijk geweest.
De strafkamer past deze theorie in de volgende vier situaties toe147:
a. een fout in de aangehaalde wetsartikelen;
b. een fout in de gekozen deelnemingsvorm (vgl. art. 47 Sr);
c. een fout in een bestanddeel van het delict;
d. een fout in de kwalificatie  of de aanname van een strafverzwarende

omstandigheid.
Steeds wordt gekeken o f de in concreto opgelegde straf blijft binnen de geco rrigeer-
de grenzen, die in de casus uit het materiele strafrecht voortvloeien. Een positief
oordeel daarover maakt het cassatiemiddel kansloos.

Aan het slot van deze paragraaf komen we toe aan de moyens d’orde public ,
die in twee opzichten een uitzondering vormen op de hierboven beschreven
benadering. Er zijn bepaalde schendingen van het recht, die naar het oordeel van
de hoogste  rechter van zodanige aard zijn, dat ze steeds tot cassatie  moeten le iden.
In sommige gevallen kijken we vanuit ons nationale  perspectief wat vreemd aan
tegen de grote gewicht dat zodoende aan bepaalde formaliteiten toekomt148, maar
door de bank genomen gaat het om fundamen tele kwesties, zoals samenstelling
en bevoegd heid van het gerecht,  uitoefening van het recht tot strafvordering, de
openbaa rheid van de zitting en het beginsel van contradicto riteit. Ook uit het
materiële  recht komen bepaalde verzuimen, die hetzelfde karakter hebben, zoals
strafoplegging boven het wettelijk maximum.149 Deze schendingen van het recht
mogen voor het eerst in cassa tie aangevoerd worden en vormen zo een u itzondering
op het verbod van nieuwheid. We merkten dat reeds op. Verder mogen ook de
leden van het cassatiehof zelf deze bezwaren opwerpen. Zodoende is de cassatie-
rechter tot ambtshalve toetsing van de bestreden uitspraak in staat. Deze
bevoegd heid is dus beperkt en kan zeker niet verder gaan dan de omvang van het
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150 Rép. pén. Dalloz nr. 376.
151 Een arrest houdende niet-ontvankelijkverkla ring of verwerping van het beroep kan tegenwoordig

kort zijn. Voorheen moest de cassatierechter daar nog een kostenveroordeling aan toevoegen.
Dat is echter in 1993 afgeschaft; Rép. pén. Dalloz nr. 551 en 558. Wel bestaat er een soort
griffierecht, dat vervalt bij verwerping van het b eroep; Stefani c.s., a.w., p. 901.

152 Rép. pén. Dalloz nr. 602.
153 Rép. pén. Dalloz nr. 703.
154 Rép. pén. Dalloz nr. 712.
155 Rép. pén. Dalloz  nr. 726; zie ook Stefan i c.s., a.w., p. 905-906.
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cassatieberoep. Niettemin  past het hof haar wel eens toe ten nadele  van de
veroordeelde, ook al heeft deze zelf cassatie ingesteld.150

4.2.4 De procedure na cassatie

Wordt één of meer van de aangevoerde middelen gegrond bevonden of is een
verzuim van openbare orde aangetroffen, dan gaat het Cour de Cassation over tot
vernietiging van de aangevallen beslissing, geheel of gedeeltelijk.151 In het dictum
wordt precies aangedu id tot welke omvang de cassatierechter heeft ingegrepen,
zodat de taak van de instantie die daarna de zaak verder af moet handelen zo
duidelijk  mogelijk  is.152 De tekst van het wetboek gaat er inderdaad van uit dat
na cassatie  steeds een verwijzing volgt conform de regeling van art. 609 en 610
CPP en houdt zo het beginsel overeind, dat de cassatierechter incompetent is om
ten gronde te beslissen.153 Toch is dat niet een juiste weergave van de stand van
zaken. De strafkamer van het cassatiehof heeft wel de mogelijkheid om na
vernietiging van verwijzing af te zien.

Deze uitspraak van cassatie zonder verwijzing is geregeld in art. L131-5 COJ,
waar twee gevallen onderscheiden worden. Verwijzing blijft ten eerste achterwege
wanneer er niets te beslissen over is na de uitspraak in cassatie. De vernietiging
heeft geen punten opgeleverd waarover ten gronde geoorde eld moet worden. Ten
tweede kan van verwijzing afgezien worden, wanneer het hoogste  hof zelf in staat
is om de zaak finaal te beslissen. Dat is het geval als de door de feitenrechter,
‘souvera inement’  aldus de tekst van de wet, vastgestelde feiten de cassatierechter
in staat stellen de juiste rechtsregel toe te passen. Met andere woorden: zonder
nieuwe beslissingen of waarderingen van feitelijke aard is de afdoening van de
zaak mogelijk. Een voorbeeld  van het eerste geval levert het oordeel dat de
feitenrechter miskend heeft dat het vervolgingsrecht vervallen is door het beginsel
non bis in idem.154 Van het tweede geval zijn veel minder voorbeelden. Kennelijk
neemt de strafkamer het beperkte  kader van deze mogelijkheid strikt in acht. Boré
noemt het corrigeren van de duur van een bijkomende maatregel,  die het wettelijk
maximum te boven ging.155 Van een praktijk van zelf afdoen om proceseconomische
redenen is ons tenslotte niets gebleken.

De Franse wet hanteert niet het onderscheid tussen terugwijzen of verwijzen,
zoals dat in ons nationale  recht gangbaar is. Art. L131-4  COJ verordonneert, dat
verwezen wordt naar een andere instantie van dezelfde aard of naar dezelfde
instantie in een andere samenstelling. Art. 609 en 610 CPP herhalen deze regel
voor de verschillende typen zaken. Op de details hoeven we hier verder niet in
te gaan. We sluiten de behandeling van de toestand na cassatie af met de aanduiding
van de binding, die de verwijzingsrechter ondervindt van de uitspraak van het
hoogste  gerecht.
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156 Stefani c.s., a.w., p. 903.
157 Rép. pén. Dalloz nr. 683.
158 Rép. pén. Dalloz nr. 686: ‘plus complexe que les systèmes  italiens et néerlandais’.
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Voor de uitspraak tot vernietiging geldt dat daarmee de omvang van het geding
na verwijzing vastgesteld is 156. De niet gecasseerde onderdelen van de aangevallen
uitspraak zijn immers onherroepelijk. De aanwijzing van het verwijzings gerecht,
waarover de strafkamer in het dictum precieze uitspraken doet, is al iets minder
doorslaggevend. Het verwijzingsgerecht kán oordelen, dat het alsnog onbevoegd
is.157 Wat de rechtsoverwegingen betreft hanteert het Franse recht een systeem
van getrapte  binding, dat beoogt aan de cassatierechter meer ruimte te laten voor
progressieve rechtsontwikkeling, terwijl de verwijzingsrechters  de mogelijkheid
houden obstakels  op te werpen.158 Het samenstel van de art. L131-2  en L131-4
COJ resulteert daarin, dat de rechtsoordelen van het cassatiehof na verwijzing geen
doorslag geven. De rechter ten gronde mag tot een afwijkend standpunt komen.
Daartegen kan opnieuw en op dezelfde gronden cassatie  worden ingesteld, welk
beroep dan door het plenum van het Cour de Cassation behande ld wordt.  Aan de
rechtsoordelen van het plenum dient de rechter van verwijzing zich vervolgens
te conformeren. In de zaak zelf hebben de rechtsoordelen van de cassatierechter
dus pas gezag van gewijsde als ze na verwijzing worden bekrachtigd, direct of
via de beschreven omweg.

4.3 Conclusies uit de vergelijking met het Duitse en Franse recht

De bestudering van het Franse en Duitse cassatiestelsel vormt voor ons aanleiding
tot een aantal opmerkingen. Daarmee willen we onze voorstellen in het slothoofd-
stuk in perspectief plaatsen van andere verschijningsvormen van een cassatiestelsel
in een continentaal strafprocessueel systeem met een gecodificeerd strafprocesrecht,
dat al decennia  lang blootgestaan heeft aan beïnvloeding door de normen van het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Tot concrete ideeën voor
verandering van de cassatieprocedure  heeft alleen de Duitse afhandeling van de
niet-ontvankelijke cassatieberoepen door de iudex a quo geleid.

Net zoals onze  rechtspleg ing worstelen de beide vreemde stelsels met de grote
belasting van de cassatiegerechten . Dat heeft tot vereenvoudig ing van de procedure
geleid zonder dat substantieel in de mogelijkheden voor toegang tot de cassatierech-
ter gesneden is. Bij de vereenvoudigingen komen steeds twee aspecten als motive-
ring naar voren. Het sterkste wordt benadruk t, dat de duur van de procedure in
te veel zaken onaanvaardbaar wordt verlengd als de uitspraak in cassatie  lang op
zich laat wachten. Daarnaast is er duidelijk  een streven naar het zo efficiënt
mogelijk  aanwenden van de schaarse middelen. Men wil de volle aandacht geven
aan zaken die dat verdienen en dat mag ten koste gaan van de zaken, waarin
behandeling en (uitvoerig) gemotiveerde beslissing weinig zal opleveren. Vereen-
voudigde behandeling wordt alleen gegeven aan ‘eenvoudige’ zaken.

De invulling van het criterium van de eenvoud demonstreert een abstractie
van het belang van de zaak voor de requirant tot cassatie  of voor de individuele
procespartijen gezamenlijk. Wanneer er voldoende consensus is over de eenvoud,
legt de zaak alleen het verkorte  traject af, ongeacht bijvoorbee ld de opgelegde
straf. De eenvoud wordt dus niet ingevu ld met het oog op het belang van de zaak
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159 Het gewicht van de zaak voor de partijen zien we wel terugkeren in de eventuele drempels die
gelden voor de toegang tot de cassatierechter; zie D erde interimrapport, a.w., p. 221-222
(Duitsland).

160 De Duitse mogelijkheid van sprongcassatie betekent in dit verband dat de partijen soms de
ruimte gelaten wordt om van oordeel te zijn, dat het (al) tijd is voor cassatie; zie Derde
interimrapport, a.w., p. 230-231.
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voor de partijen maar met de blik gericht op de taak van de cassatierechter.159 Als
de beoordeling (en de verantwoording daarvan in een arrest) van de aangevoerde
bezwaren geen betekenis  zal hebben voor de rechtsontwikkeling en de rechtseen-
heid, kan de tijd en aandacht van de cassatierechter beperkt worden. In Duitsland
kan dat zowel op afgewezen als op geslaagde beroepen betrekking hebben, in
Frankrijk alleen op kansloze beroepen, voor zover niet gefundeerd  op een moyen
serieux. Dat in Duitsland niet en in Frankrijk w el de eenvoudige gevallen van niet-
ontvanke lijkheid in de verkorte  afdoening begrepen zijn komt voort uit de Duitse
bijzonderheid, dat deze al eerder uitgefilterd worden, namelijk  vóórdat de zaak
naar het cassatiegerecht gezonden wordt.  Dit arrangement heeft overigens ook
al ten doel de cassatierechter te ontlasten.

Er is dus in beide stelsels een verschijningsvorm van selectie van zaken te
zien. Men heeft er echter (nog) steeds van afgezien dit keuzeproces in de vorm
van een verlofprocedure  te gieten. Wat we zien is geen fasering binnen de
cassatieprocedure, maar een nuancering van de aandacht nadat de zaak in volle
omvang gepresenteerd  is. De uitspraak na verkorte  afdoening kan evenzeer een
beslissing ten gronde zijn als de uitkomst van de volledige behandeling, hetgeen
in een verlofstelsel uit de aard der zaak niet het geval is.

Na deze opmerking over versnelde c.q. vereenvoudigde afdoening van
cassatieberoepen komen we op de bijzondere plaats van de cassatie in het rechtsmid-
delenstelsel. In beide stelsels wordt herhaaldelijk benadrukt, dat cassatie een excep-
tioneel rechtsmiddel is, dat niet als automatisch volgende procesfase beschouwd
mag worden. Haar functie is pas actueel als de feitelijke instantie ad fundum
gepasseerd is.160 De feitenrechter moet eerst in de gelegenh eid worden gesteld
om te doen wat rechtens juist is, voordat bemoeien is van de cassatierechter op
zijn plaats is. Die mag dan ook alleen maar ingrijpen als het resultaat van de
feitelijke behandeling een schending van het recht betekent.  Bovendien hebben
de partijen de processu ele plicht om het hunne bij te dragen aan het goed verlopen
van de feitelijke ins tantie(s), voordat ze zich in cassatie kunnen voorzien. D e diverse
vormen van deze plicht zijn de revue gepasseerd in de gedaante  van de Duitse
Rügeverlust en het Franse verbod van nieuwheid.

Hier valt het volle licht op de  positie van de  cassatierech ter als hoogste rechter
in het geding. De zojuist gereleveerde eisen voor een succesvol cassatieberoep
zijn immers niet te begrijpen wanneer we uitsluitend op rechtseen heid en
rechtsontwikkeling zouden letten. Voor de vraag of een middel een belangrijk punt
aansnijdt kan de processuele voorgeschiedenis  van het bezwaar niet bepalend zijn.
We letten dáárvoor op de juridisch inhoudelijke kant van het middel.  De
verschillende verschijningsvormen van de verbinding tussen de onderscheiden
procesfasen laten zien dat een hogere (in ons geval derde) rechter het behouden
waard kan zijn, maar dat dit een samenhang tussen de diverse fasen voorond erstelt,
niet alleen in de vormgeving van het stelsel, maar ook in de toeganke lijkheid van
die laatste rechtsingang voor kritiek op de voorafgaande instanties. De volgende



De cassatierechter in strafzaken Bijzonder deel

161 De equivalenten van art. 234 in de andere verdragen laten we hier verder onb esproken, niet
omdat ze onbelangrijk zijn, maar omdat ze hier weinig toevoegen aan het betoog. Art. 35 EU-
Verdrag vestigt voor uitleg van besluiten inzake de politiële en justitiële samenwerking in
strafzaken de competentie van het Hof, maar la at aan de lidstaten de keuze of z ie die aanvaarden
en zo ja, welke rechterlijke instanties hiervan gebruik zullen mogen maken, alle of alleen die
waarvan de beslissingen onaantastbaar zijn. Het vragen van een prejudiciële beslissing is
bovendien facultatief.

162 A.W.H. Meij, Europese rechtspraak in de N ederlandse rechtspleging: impr essies uit Den Haag
en Luxemburg, Preadvies NJV, in: Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 129e

jrg./1999-I, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, p. 140.
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fase is in dit perspectief alleen opportuun als er beslissingen genomen kunnen
worden, waarvoor de voorafgaande fasen geen ruimte boden, waartoe de
voorafgaande rechters niet in staat waren of waarin ze gefaald  hebben. Zowel het
veroorzaken van uitstel van gewijsde als het inzetten van schaarse middelen vindt
alleen rechtvaardiging in de potentie  om iets toe te voegen aan de berechting van
de concrete zaak. Een bepaalde kwestie  kan nog zo interessant zijn voor de
rechtseen heid of rechtsontwikkeling, als de feitenrechter haar goed afgehand eld
heeft, mede gelet op de houding van de procespartijen, is er in de bestudeerde stel-
sels voor de cassatierechter  in beginse l geen rol weggelegd,  ook niet ter bevestiging
van de beslissing van de feitenrechter of ter vergroting van diens gezag.

Tot slot maken we nog een opmerking over de rechtstoestand rondom
vernietigen en verwijzen. We zien dat beide stelsels in de theorie een wat strakkere
hantering van de cassatiegrenzen laten zien dan onze strafkamer van de Hoge Raad.
Daarbij  willen we echter aantekenen, dat het formele moment van vernietigen in
de beschouwingen iets gerelativeerd moet worden. Als een bepaald  verzuim door
de cassatierechter hersteld kan worden, leidt dat soms tot het verwerpen van het
daarop gebaseerde middel,  soms tot het gegrond achten maar toch afzien van
cassatie  en soms tot het vernietigen en vervolgens zelf doen wat de feitenrechter
had behoren te doen. De precieze processue le inbedding lijkt hier ondergeschikt
te zijn aan het gemeens chappelijk  besef, dat wanneer met het toevoegen van nóg
een fase aan het strafgeding geen belang gediend is, de cassatierechter daartoe
niet gedwongen moet worden. Overeind blijft steeds, dat tot dit alles de cassatie-
rechter in staat moet zijn op basis van de voorliggende feiten, waarvoor de bron
kan variëren. Met een zelfstandig onderzoek van nieuwe feiten zou de cassatierech-
ter buiten zijn boekje  gaan.

4.4 De uniformite it in de communautaire rechtsbedeling; art. 234 EG
Verdrag

De communautaire rechtspleging op de voet van art. 234 EG Verdrag vormt
ongetwijfe ld het meest bekende voorbe eld van prejudiciële  toetsing.161 Nationale
gerechten beschik ken over de mogelijkhe id en zijn in bepaalde gevallen zelfs
verplicht om het communautaire  Hof van Justitie te Luxemburg in te schakelen
bij zaken, waarin de toepassing en uitleg van Gemeenschapsrecht aan de orde is.
Dat inschakelen gebeurt door middel van een verwijzing naar het Hof voor de
prejudiciële  beantwoording van één of meer vragen omtrent het communautaire
recht. Dit bijzondere arrangement heeft niet alleen bijgedragen aan de uniforme
interpretatie  van het recht van de Gemeenschap, maar is ook van groot belang
gebleken voor de verdere vorming en ontwikkeling van dat recht.162 Hoewel
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163 70 % van de Nederlandse verwijzingen komt van bijzondere bestuursrechters; Meij, a.w., p.
155. Van Dorst 1998, p. 144: ‘enkele gevallen’.

164 Meij, a.w., p. 156; Koen Lenaer ts c.s., Procedural Law of the European Union, London: Sweet
& Maxwell 1999, p. 19; F.G.H. Kirsten, ‘Hoe Europa de strafrechter dirigeert’, in: M.S.
Groenhuijsen en J.B.H.M. Simmelink, Glijdende schalen. Liber Amicorum J. de Hullu,
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003, p. 391.

165 Lenaerts, a.w., p. 45.
166 Lenaerts, a.w., p. 47.
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strafzaken geen prominente plaats innemen in de Nederlandse bijdrage aan de case-
load van het Hof van Justitie,163 is het toch van belang om in dit deelrapport voor
deze procedure een bescheiden plaats in te ruimen. Zoals gezegd vormt ze een
in ons land werkzaam mechanisme met als doel rechtseen heid te bevorderen en
daarom is de vergelijking ten opzichte  van de cassatierechter in strafzaken van
belang voor diens taak en positie met het oog op datzelfde doel. Verder neemt
de Hoge Raad in strafzaken in de verwijzingsregeling een bijzondere plaats in,
omdat zij valt onder de gerechten die verplicht zijn de zaak te verwijzen in het
geval van een communautaire  rechtsvraag.

Voor de eenvormige toepassing van het Gemeenschapsrecht in alle uithoeken
van de lidstaten is een verhouding tussen de nationale  gerechtelijke instanties en
het Hof van Justitie tot stand gebracht die veelal wordt aangedu id als: samenwer-
king in een complementaire  verhouding.164 Art. 234 EG Verdrag vestigt de juris-
dictie van het Hof van Justitie om prejudiciële  beslissingen te geven terzake van:
a. de uitlegging van het Verdrag;
b. de geldigheid  en de uitlegging van de handelingen van de instellingen van

de Gemeenschap en de ECB;
c. de uitlegging van de statuten van bij besluit van de Raad ingestelde organen

wanneer die statuten daarin voorzien.
Telkens wanneer een vraag die hierop betrekking heeft, in een procedure voor
een nationale  rechterlijke instantie wordt opgeworpen, heeft deze instantie de
mogelijkheid om de zaak voor een prejudiciële  uitspraak te verwijzen naar het
Hof van Justitie.

In het derde lid van dit artikel wordt dit verplichtend voorgeschreven voor
alle rechtelijke instanties waarvan de beslissing in het nationale  recht niet aan een
rechtsmiddel onderworpen is. Deze verplichting werd beschouwd als de meest
efficiënte  manier om de uniformiteit  in de toepassing van het Gemeenschapsrecht
te bevorderen, aangezien alle lagere rechter op een of andere manier gebonden
zijn aan de rechtspraak van het hoogste  gerecht. 165 Dat rechtsmiddel hoeft zeker
geen volledige heroverweging in volle omvang betekenen. Zolang bijvoorbee ld
cassatie  nog open staat is de verwijzing nog niet verplicht,  aangezien juist de
cassatierechter bij uitstek in staat is rechtsvragen te behandelen en een prejudiciële
verwijzing per definitie betrekking op een rechtsvraag heeft.166

De taakverdeling tussen de nationale  gerechten en het Hof van Justitie is in
de rechtspraak van het Hof van Justitie  nader uitgewerk t, onder meer in de
rechtspraak over de gevallen waarin verwezen kan worden en de minimum-eisen
voor een prejudiciële  vraagstelling. Het is allereerst aan de nationale  rechter te
bepalen of een vraag van gemeenschapsrecht inderdaad aan de orde is en of het
antwoord op die vraag inderdaad beslissend is voor de uitkomst van het geding.
Daartoe moet de nationale  rechter zelf de feiten vaststellen en tevens de toestand
van het nationale  recht weergeven. Terzake van deze aspecten komt het Hof van
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167 Lenaerts, a.w., p. 40-44.
168 Meij, a.w., p. 157.
169 Lenaerts, a.w., p. 126.
170 Lenaerts, a.w., p. 129.
171 Er dient rekening gehouden te worden met de verschillende vertalingen van een bepa ling; met

de verschillende invullingen van rechtsbegripp en in de nationale stelsels onderling en het
gemeenschapsrecht; met de context van de bepaling in het gehele gemeenschap srecht, het doel
daarvan en de stand van ontwik keling op dat moment. Lenaerts , a.w., p. 51.

172 Lenaerts, a.w., p. 50-52.
173 Lenaerts, a.w., p. 131.
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Justitie namelijk  geen competentie toe. Toch is het Hof van Justitie hierin niet
volledig receptief gebleven en heeft het blijk ervan gegeven niet bereid te zijn
vragen te beantwoorden, die het zelf hypothetisch of irrelevant vond. Ook vragen
in een fictief geschil,  enkel bedacht om tot een verwijzing naar het Hof te komen,
wil het niet behandelen.167 Onduid elijk geformuleerde vragen worden soms
geherformuleerd  als dat op basis van het verwijzingsdossier mogelijk  is, maar als
de verwijzing onderma ats is, wordt deze per beschikking verkort afgewezen. Dit
wordt met name gemeten naar de maatstaven van de ‘Wenken voor de indiening
van prejudiciële  verzoeken’,  die het Hof in 1996 heeft doen uitgaan.168

Aangezien het Hof de opdracht heeft de nationale  gerechten daadwe rkelijk
ter zijde te staan,169 moet het de verwijzende instantie niet als een soort verzoekende
partij behandelen. Daarom zijn er wel bepaalde manieren om een verwijzing toch
zo te verbeteren, dat de procedure bij het Hof voltooid kan worden. Naast de
herformulering op basis van het dossier kan het Hof nadere inlichtingen of
verheldering vragen aan de betrokken lidstaat. Verder blijkt dat het Hof van Justitie
bereid is toch een prejudicieel antwoord te geven ook al zijn niet alle relevante
feiten door de verwijzingsrechter vastgesteld. In zo’n geval omschrijft het Hof
in zijn beslissing welke feitelijke vaststellingen bij zijn uitleg van het recht nog
gedaan moeten worden om de zaak te kunnen afdoen.170

Van groot belang voor de matiging van de stroom zaken naar Luxemburg
is de zogenaamde acte clair-doctrine. Het Hof van Justitie wil dat de nationale
rechter van verwijzing afziet, steeds wanneer de juiste toepassing van het
gemeenschapsrecht zo duidelijk  is, dat er geen ruimte is voor redelijke twijfel.
Met die onbetwijf elbare uitleg van het toepasselijke recht moet de rechter op
nationaal niveau de zaak zelf beslissen. Dit leerstuk vormt een noodzak elijk
sluitstuk van een hanteerbare verhouding tussen het Hof en de gerechten in de
lidstaten, maar is tevens vatbaar voor misbruik. Het Hof heeft in zijn rechtspraak
nadere toetsingspunten aangegeven die de nationale  rechter bij de hantering van
deze doctrine moet nagaan.171 Een mechanisme om onjuist gebruik  ervan, en dus
een te zuinige verwijzings praktijk aan de kaak te stellen ontbreekt echter. Hieruit
blijkt dat het systeem uiteindelijk  van onderling vertrouwen uitgaat.172

Een prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie is bindend voor de  rechter
die de zaak verwezen heeft en voor alle rechters die daarna in de zaak betrokken
zijn. Dat neemt niet weg dat een herhaalde verwijzing mogelijk  is. Bijvoorbeeld,
wanneer het gerecht moeite heeft de eerder gegeven beantwoording van de vragen
te begrijpen of toe te passen, kan een verwijzing opnieuw aan de orde komen, maar
ook als er zodanig  nieuw licht op de zaak gevallen is dat een ander antwoord op
de prejudiciële  vraag mogelijk  is.173
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174 Meij, a.w., p. 160-161.
175 Meij, a.w., p. 167.
176 Van Dorst 199 8, p. 144; zie ook H R 7 mei 2002, NJ 2002, 428. Een ander geval toont HR 22

oktober 2002, NJ 2003, 7, waa rin de rechter van oordeel is, dat beantwoording van de
rechtsvraag niet noodzakelijk is voor de afhandeling van de zaak.

177 Meij, a.w., p. 142; vgl. de zaak die leidde tot HR 12  november 2002, NJ 2003, 594, waarin de
Hoge Raad bij tussenarrest van 21 November 2000 de zaak naar Luxemburg verwees en het Hof
van Justitie op 21 juni 2002 uitspraak deed. Dit in aanmerking genomen leverde de totale duur
van het geding overigens geen schending van art. 6 EVRM op.
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De procedure ex art. 234 EG-Verdrag heeft zoals gezegd enorme betekenis  gehad
voor de eenheid  en ontwikkeling van het gemeens chapsrec ht. Dat wil niet zeggen
dat er op de aard van de procedure geen verbeteringen mogelijk  zijn. Meij komt
in zijn preadvies tot de conclusie  dat een verwijzing een ‘onnatuurlijke ingreep
in het rechterlijk  besluitvormingsproces’ is. Een post-judiciële, aan cassatie
verwante  voorziening zou beter zijn. Toch acht hij het niet reëel daar nu voor te
pleiten. Ten eerste is een principieel bezwaar hiertegen, dat het Hof van Justitie
dan hiërarchisch hoger ten opzichte  van de nationale  rechters komt te staan. Een
tweede bezwaar,  meer praktisch van aard, is dat dit tot een enorme toevloed van
zaken zou kunnen leiden waarbij  het schiften op juiste criteria een lastige zaak
zal zijn.174 Voor de toekomst zou het wellicht toch vruch tbaar zijn als enkele trekken
van een cassatievoorziening in de onderhavige rechtspleging ingebouwd worden,
aldus Meij. Hij noemt de mogelijkheid dat de verwijzende rechter de zaak voltooit
met een beslissing van het geschilpu nt. Het Hof van Justitie zou zich dan kunnen
beperken tot het toetsen van de juistheid van de gegeven oplossingen. Verder zou-
den de mogelijkheden verruimd moeten worden om in zaken met een onvoldoende
feitelijke grondslag terug te wijzen  naar het nationale gerecht of nadere inlichtingen
daar omtrent te vragen.175

De strafkamer van de Hoge Raad heeft de acte clair-doctrine in de rechtspraak
tot uitdrukking gebracht.  Indien redelijkerw ijs niet getwijfeld  kan worden aan de
betekenis  van het gemeenschap srechtelijke vo orschrift verw ijst de Hoge Raad niet,
maar doet zij met inachtneming van de jurispruden tie van het Hof van Justitie de
zaak zelf gewoon af. 176 Een belangrijk argument om niet te lichtvaardig te verwijzen
kan ontleend worden aan de bescherming tegen onredelijke vertraging. De proce-
dure voor het Hof van Justitie, met de verplichting tot vertaling van alle stukken
en met de ruime mogelijkheid voor andere lidstaten om te interveniëren ongeacht
een concreet belang bij de zaak, duurt altijd erg lang.177 De inspanningsverplichting
van de nationale  strafrechter voor de naleving van art. 6 EVRM noopt er derhalve
toe de uitzonderingen op de verwijzingsplicht daadwe rkelijk toe te passen als de
zaak daartoe ruimte biedt.

4.5 De bestuursrechtelijke eenhe id in verdeeldh eid

Op het terrein van het bestuursrecht noemt men door de bank genomen vier hoogste
rechters, maar het zijn er eigenlijk  vijf: de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de Centrale  Raad
van Beroep, de belastingkamer van de Hoge Raad en de Mulderkamer van het
gerechtshof Leeuwarden. Dit is zo op het eerste oog verre van optimaal voor de
bevordering van de rechtseenheid. Hoewel er allerlei gedachten geventileerd zijn
om in het kader van de derde fase Herziening rechterlijke organisatie  bepaalde
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178 Zie onder meer Beroep in herziening, preadviezen Nederlandse Juristen-Vereniging 1997 van
R.W.L. Loeb, H.F. van den Ha ak en J.G. de Vries  Robbé, Handelingen NJV 1997-I, Deventer:
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veranderingen door te voeren178, lijkt het niet waarschijn lijk dat op dit terrein
binnenkort  grote sprongen voorwaar ts gemaakt zullen worden.179. De stand van
zaken in het bestuursprocesrecht kan ook overigens in dit deelonderzoek amper
dienen als inspiratiebron voor creatieve oplossingen, aangezien van de genoemde
hoogste  bestuursrechters  maar één, de belastingkamer van de Hoge Raad,
daadwe rkelijk als cassatierechter functionee rt. We stippen hier de toestand in het
bestuursrecht vooral aan als een schets van de achtergrond voor een discussie over
de toegang tot de cassatierechter in strafzaken.

Er bestaat namelijk verschil van mening over de uitbreiding van de categorieën
zaken, die de strafkamer van de Hoge Raad niet meer via de gewone weg zouden
kunnen bereiken. Eerder pleitten wij tegen de categorische uitbreiding van het
hoger beroep als enige en laatste voorziening. Dat pleidooi steunde met name op
de bewaking en bevordering van de rechtseenheid. Ons standpun t, dat dus voor
de strafzaken in het derde spoor, de buitengerechtelijke afdoening, cassatie  niet
integraal geblokkeerd  zou moeten worden ondervond evenwel kritiek.180 Hoger
beroep zou de voorkeur moeten krijgen boven cassatie. Dat zou naar onze mening
voor strafzaken een situatie in het leven roepen, die men voor het bestuursrecht
nu juist wil veranderen. De kennelijke onvrede met de huidige toestand in het
bestuursrecht ondersteunt onze terughou dendheid  bij het uitsluiten van cassatie.

De hoogste  bestuursrechters  hebben verschillende functies in het systeem
van rechtsmiddelen. Soms fungeren zij als eerste en hoogste  rechter, zoals het
College van Beroep voor het Bedrijfsleven in de gevallen betrekking hebbend op
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, zie art. 18 Wet bestuursrechtspraak
bedrijfsorganisatie. Voor een beperkt aantal wetten bestaat de taak van dit College
uit het behandelen van beroep tegen de beslissing van de rechtbank; art. 20 van
die Wet. De Centrale Raad van Be roep vervult eveneens de taken van appelrechter
en rechter van eerste aanleg (art. 17 en 18 Beroeps wet) hetgeen ook geldt voor
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (art. 36 en 37 Wet Raad
van State). 

Met hier en daar enige uitsluitingen is hoofdstuk 8 van de Awb op de
procedure voor deze rechters van toepassing. De basis voor het procesrecht is dus
in belangrijke mate uniform. Voor hun dagelijkse praktijk hebben de verschillende
rechterlijke colleges nadere procesregelingen vastgesteld, waarin ieder voor zich
een keur van onderwerpen behande lt, zoals de storting van het griffierecht,  het
herstel van verzuimen in het beroepss chrift, de verkorte  afwijzing, de versnelde
behandeling en dergelijke.181 Deze regelingen zijn niet gelijk, maar vertonen wel
een bepaalde graad van materiële  uniformiteit.

De belastingkamer van de Hoge Raad is wel cassatierechter, zo blijkt uit art.
28 AWR. Het beroep kan worden ingesteld tegen de uitspraken van het gerechtshof
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in belastingzaken. Ook op dit gebied vervult hoofdstuk 8 Awb een uniformerende
rol voor het procesrec ht; art. 29 AWR. Daarnaast bevat de AWR zelf nog nadere
regels.

Het spreekt vanzelf dat het materiële recht voor al deze bestuursrechters nogal
varieert. Enerzijds is daarmee een grote variëteit in de uitleg en toepassing gegeven.
Anderzijds doet zich het gemis aan rechtseenheid natuurlijk wel gevoelen, wanneer
de toepasselijke wetten met gelijke begrippen werken. In dat opzicht is het
vermeldenswaard, dat van een gelimiteerde groep uitspraken van de Centrale Raad
van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven een verzoek tot
cassatie  bij de belastingkamer van de Hoge Raad gedaan kan worden. Voor de
uitleg van een beperkte  portie begrippen heeft dit inderdaad uniformerende
werking.182

Uniformering van de toepassing van het procesrecht wordt door de diverse
deelnemers in het debat node gemist.  Met name de toegenomen betekenis  van de
grondrechten maakt niet alleen gelijkheid  in het veld van het bestuursrecht
belangrijk, ook eenheid  in vergelijking met privaat- en strafrecht is een gewichtig
punt.183 Het is echter ook op wat minder ‘moderne’ terreinen van het procesrec ht,
dat verschillen tussen de rechtscolleges optreden. De ene Awb en de gelijkheid
in de procesregels, voor zover aanwezig, hebben dat niet kunnen voorkomen.184

Als remedie  voor dit probleem wordt veelvuldig  het overleg genoemd tussen de
(plaatsvervangende) voorzitters van de betrokken colleges. Deze personen treffen
elkaar met enige regelmaat om allerlei zaken te bespreken. Niet iedereen is even
enthousiast over dit middel.  Bloembergen betoonde zich in de aangehaalde NJB-
bijdrage nogal kritisch en vroeg zich af of zaken als mensenrechten en beginselen
van behoorlijk  bestuur in het informele  circuit konden worden beslist. Vranken
noemde het overleg: ‘bloeiend’, ‘onzichtbaar’ en ‘oncontroleerbaar’ 185 en Konij-
nenbelt  gebruikte de termen ‘informeel,  maar niet ineffectief’.186 Naar onze indruk
bestaat er niettemin in ruime mate commu nis opinio , dat ondanks dit overleg een
nadere voorziening voor de bevordering van de rechtseenheid en de rechtsontwikke-
ling zeker niet overbodig  is. Aan de rechtsvormende taak komen de hoogste
bestuursrechters  sowieso al te weinig toe. Hun veelomvattende opdrach t, een
beoordeling in volle omvang, en de toestroom van zaken zal dat ook in de nabije
toekomst blijven bemoeilijken.187

We kunnen dit gedeelte  over rechtseenh eid in het administratieve recht niet
afsluiten zonder de jongste  loot aan de stam, het finale hoger beroep bij één
gerechtshof op grond van deWAHV, kort aan te stippen. Tot aan 1 januari 2000
hadden de betrokkenen in een WAHV-zaak de mogelijkheid om na het hoger beroep
op de kantonrechter188 cassatie in te stellen. Deze gewone cassatie  is op genoemde
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datum afgeschaft en vervangen door een vol beroep op het gerechtshof Leeuwar-
den.189 Art. 14 lid 1 WAHV bepaalt  nu, dat zowel de beboete  persoon, die beroep
bij de rechtbank had ingesteld, als de officier van justitie hoger beroep bij dit hof
kunnen instellen, tenzij de sanctie niet meer bedraagt dan 70 euro. Het tweede
lid van dit artikel biedt dit rechtsmiddel aan de persoon die op bepaalde gronden
bezwaar wil maken tegen een niet-ontvankelijkverklaring door de kantonrechter.

Deze wetswijziging was een voortbrengsel van de Commiss ie Werkbelasting
Strafkamer Hoge Raad (commissie  Haak), wat reeds veelzeggend is voor de
motieven. De ervaring van de Hoge Raad was niet alleen dat vrij veel gebruik werd
gemaakt van het cassatieberoep, maar ook dat het in veel gevallen gebruikt werd
voor klachten van feitelijke aard. De toestroom van zaken naar de cassatierechter
moest dalen. Bij het zoeken naar een alternatief heeft het tweede punt vervolgens
een grote rol gespeeld. Kennelijk  komt een instantie waar feitelijke klachten ook
behandeld kunnen worden, beter tegemoet aan de behoefte.190 De keuze voor beroep
op één enkel hof wordt daarbij  ingegeven door overwegingen van rechtseenheid.
De concentratie van een beoordeling in tweede instantie moet wel behouden blijven,
zo oordeelde de regering in navolging van de commissie  Haak.191

Twee bedreigingen voor de eenhe id van rechtstoepassing blijven er in het
huidige arrangement over. Op de eerste plaats geldt een drempel.  Er zullen dus
zaken zijn, waarin de rechtstoepassing door de vorige instantie niet meer getoetst
kan worden. Naar het oordeel van de regering is dat geen uitzonderlijke toestand
in het administratieve recht. In ons land geldende verdragsverplichtingen dwingen
niet tot een onbeperkt toegang tot een hogere instantie.192 Het geringe bedrag van
de sanctie rechtvaardigt in die gevallen, dat de justitiabele geen nieuwe kans krijgt.
De tweede bedreiging gaat uit van het feit, dat na de volle behandeling en beslissing
van de zaak partijen geen beroep op de Hoge Raad kunnen doen om afwijkingen
van de rechtspraak van de Hoge Raad door het hof Leeuwarden aan de kaak te
stellen. Onder meer terzake van de Wegen verkeersw et, maar ook ten aanzien van
procedu rele waarborgen bestaat de kans op een verschillende uitleg en toepassing.
Om deze reden blijft cassatie in het belang der wet van toepassing,193 een
begrijpelijke maar niettemin opmerkelijke keuze, wanneer die wordt afgezet tegen
de andere finale administratieve instanties. Verder komt cassatie  in het belang der
wet nauwelijks voor.194
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5 Enkele  aspecten van de Straatsburgse rechtspleging

5.1 De procedure voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

De oorspronkelijke procedure voor de behandeling van individuele  klachten over
schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens was verdeeld
in een voorprocedure  bij de Commiss ie en een hoofdprocedu re bij het Hof. Sinds
november 1998 geldt een vernieuwde procedure, die wel een fasering in twee en
mogelijk  zelfs drie stadia vertoont,  maar geheel bij het Hof doorlopen wordt.  Een
klacht wordt altijd eerst bestudeerd in een soort antichambre door drie leden van
het Hof met behulp  van een rapport, dat één der rechters heeft opgesteld  nadat
de klacht was ontvangen. Deze d riepersoons formatie wordt het Comité  genoemd.
Het onderzoek in deze fase van de procedure moet niet al te diepgravend zijn en
richt zich op met name de ontvankelijkheidseisen. Als een klacht ‘zonder nader
onderzoek’ niet ontvanke lijk verklaard of van de rol geschrapt kan worden, mag
het Comité  daartoe beslissen (art. 28). Het schrappen van de rol is bedoeld  voor
klachten waarvan aanstonds blijkt dat ze niet worden gehandhaafd, waarvan het
geschil is opgelost of waarvan anderszins onmidde llijk duidelijk  is dat een
behandeling niet gerechtvaardigd is. Voor de ontvanke lijkheid bevat het verdrag
in art. 35 criteria. De beslissing moet met eenparigh eid van stemmen genomen
worden en heeft volledige rechtskrac ht. De klacht is definitief verworpen. Dit is
slechts het eerste stadium in de beoordeling van het Hof. Voor dat deel van de
klachten, waarvan één of meer der Comité-leden vindt dat de test is doorstaan,
breekt de volgende fase aan: de beoordeling door de zgn. Kamer.

Klachten ten aanzien waarvan het Comité niet unaniem tot niet-ontvankelijk-
heid heeft beslist, gaan door naar een zevenkop pig onderdeel van het Hof, dat een
‘normaal’  onderzoek naar de ontvanke lijkheid en de gegrond heid van de klacht
gaat uitvoeren. Aan de behandeling in deze Kamer neemt ook steeds de rechter
deel, die is voorgedragen door de lidstaat waartegen de klacht gericht is. Allereers t
beoordeelt de Kamer nogmaals  apart de ontvanke lijkheid ( art. 29 lid 3 en 38),
maar nu dus na een volledig onderzoek. Onder de vlag van de kennelijke
ongegrondheid, die aanleiding kan vormen tot niet-ontvankelijkverklaring (art.
35 lid 3), steekt het Hof zijn neus al redelijk diep in de zaak en motiveert onder
verwijzing naar eerdere rechtspraak de (kennelijke) onhoud baarheid  van de
klacht.195 Wanneer een klacht ontvanke lijk geoorde eld wordt gaat de Kamer niet
meteen door. Tot een behandeling en beoordeling van de gegrond heid komt het
pas nadat eerst een minnelijke schikking is geprobeerd. Min of meer onder de
verhoogde druk van een ontvankelijkheidsoordeel wordt door de griffier in een
vertrouwelijke procesfase geprobeerd  de partijen tot elkaar te krijgen (art. 38 lid
2). Wanneer dat lukt wordt de zaak van de rol geschrap t. Deze beslissing van het
Hof geeft beperkte  informatie  door de feiten kort uiteen te zetten en de bereikte
oplossing te beschrijven (art. 39). Wanneer de poging tot een minnelijke schikking
vruchteloos zijn wordt de behandeling voortgezet om tot een oordeel over de
gegrond heid te komen. De Kamer hoort de partijen, die in de procedure zijn
betrokken. Veelal gaat een uitwisseling van schriftelijke standpunten vooraf aan
een openbare pleitsessie. Klagers zijn niet verplicht om zich te laten bijstaan door
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een advocaat,  maar het mag natuurlijk  wel. Advocaten uit de lidstaten hebben de
bevoegdheid om als zodanig voor het Hof te verschijnen. Er is niet een apart tableau
met bij het Hof zelf geaccrediteerde specialisten. Regeringen sturen veelal
deskundige functionarissen, die namens haar de klacht kunnen weerspreken. In
het normale  geval komt het Hof in de Kamer tot een eindoordeel en doet het de
zaak definitief af. Er zijn echter uitzonderingen.

De eerste uitzondering op de normale  gang van zaken is de afstand van
rechtsmacht door de Kamer in zaken waarvoor het verdrag dat voorschrijft. Volgens
art. 30 kunnen er twee gevallen zijn waarvoor de Kamer de zaak moet overlaten
aan de zgn. Grote Kamer, bestaande uit zeventien leden van het Hof. Ten eerste
kan er een zwaarwegende vraag betreffende de uitleg van het Verdrag of de
Protocollen aan de orde zijn. Ten tweede kan de Kamer de mening zijn toegedaan,
dat voor de afdoening van de klacht afgeweken moet worden van staande
rechtspraak van het Hof. Op het voornemen tot afstand van rechtsmacht mogen
de partijen bezwaar maken. Lichtelijk verbazend is dat het enkele  bezwaar van
één van de partijen reeds genoeg is om de Kamer van  uitvoering van zijn voornemen
tot afstand van rechtsmacht te weerhouden. Het biedt nogal wat mogelijkheden
tot vertraging in combinatie  met de hierna te bespreken mogelijkheid om na een
beslissing ten gronde van de Kamer alsnog naar de Grote Kamer te gaan.

De tweede uitzondering op de definitieve beslissing van de zaak door de
Kamer wordt gevormd door de verwijzing naar de Grote kamer op verzoek van
één van de betrokken partijen in de zin van art. 43. Na de beslissing van de Kamer
hebben de partijen nog drie maanden de tijd om een beslissing van de Grote Kamer
te vragen. Dat kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Of een geval die kwalificatie
verdient maakt de verzoekende partij niet zelf uit maar een College van de Grote
Kamer, gevormd door vijf rechters. Dezen fungeren als een soort verlofinstantie.
Alleen wanneer zij van oordeel zijn dat er een zwaarwegende vraag betreffende
de interpretatie van het verdrag speelt of een ernstige kwestie  van algemeen belang
beslist moet worden, zal de Grote Kamer zich tot een heroverweging van de zaak
zetten. De verwerping door het College is definitief, dus de oorspronkelijke
uitspraak van de Kamer wordt daarmee de einduitspraak in de zaak.

5.2 De artikelen 13 en 35 EVRM

In verband met de vraag, waartoe het rechtsmiddel van cassatie zou moeten dienen
en wat met het oog daarop de mogelijkheden van de cassatierechter moeten zijn,
besteden we hier aandacht aan nog twee bepalingen uit het verdrag, de artikelen
13 en 35 lid 1 EVRM. Men zou deze als spiegelbeeldige voorzieningen kunnen
bestempelen. Het eerste artikel verplicht de partijen bij het EVRM te voorzien
in een nationale  mogelijkheid om effectief verdragsschendingen aan de orde te
stellen, het tweede bindt individuen eraan om de nationale  mogelijkheden ook
te gebruiken. Deze verplichting tot uitputting van de nationale  rechtsmiddelen is
in art. 35 lid 1 EVRM geformuleerd als een ontvankelijkheidsvoorwaarde voor
een individuele  klacht bij het Hof in Straatsburg.

Art. 13 EVRM wordt over het algemeen niet zo opgevat,  dat daardoor een
zelfstandig rechtsmiddel in het leven geroepen is. Het recht van een hogere
voorziening in strafzaken is pas in art. 2 van het zevende Protocol nader geregeld,
maar ook daarvan wordt aangenomen, dat het niet als zodanig  een rechtsgang
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creëert.196 Ook een eventuele  stapeling van rechtsmiddelen wordt door dit artikel
niet rechtstreeks bestreken. Het valt bijvoorbee ld niet aan te nemen, dat van een
hoogste  instantie altijd nog weer een rechtsgang mogelijk  moet zijn. Een hoger
beroep is al een vorm van heroverweging, ook als dat een volledige nieuwe feitelijke
behandeling inhoudt. Deze instantie zou niet op zichzelf  beschouwd nog weer
opnieuw heroverwogen moet kunnen worden.197

Wel kunnen we ervan uitgaan, dat art. 13 EVRM kwaliteitseisen bevat voor
de instanties, die de nationale rechtstelsels voor individuen bevatten. Toetsing van
de aangevallen beslissing aan de maatstaven van het verdrag moet open staan en
een passende compens atie voor een eventuele  verdragsschending moet tot de
mogelijkheden behoren. Het nationale  rechtsmiddel moet toestaan; ‘both to deal
with the substance of the relevant Convention complaint and to grant appropr iate
relief in meritorious cases’; complaint later aangevuld met het adjectief
‘arguable’.198 Barkhuysen geeft een bevestigend antwoord op de vraag of een
rechtsgang voldoende binnen deze termen valt, wanneer de hogere rechter zich
tot rechtsvragen beperkt en voornamelijk in de vorm van vernietigen en verwijzen
ingrijpt in de aangevochten beslissing. De verwijzingsrechter moet dan wel de
mogelijkheid hebben om aanvullend voldoende rechtsherstel voor de gevonden
schending te bieden.199 Een bevestiging van dit standpunt vinden we in de
rechtspraak van het Europese Hof. Daarin valt te zien, dat het Hof betekenis toekent
aan het al of niet toepassen van het vernietigingsrecht om een bepaalde verdrags-
schending te redresseren.200 Dit brengt overigens wel met zich mee, dat cassatie
niet als een effectief rechtsmiddel zou gelden, wanneer met een beroep op de
grenzen van het cassatiegeding geen onderzoek naar verdragsschendingen gedaan
zou worden. Dan kan de inhoud van een klacht over de gebrekkige eerbiediging
van de verdragsrechten immers niet meer behande ld worden.

Gegeven de verplichting om aan individuen een mogelijkheid tot klacht en
herstel te bieden, is het logisch dat nationale  instanties ook in de gelegenheid
moeten zijn geweest om een schending van het EVRM ongedaan te maken. Een
burger die met voorbijgaan daaraan de Straatsburgse arena wil betreden, komt
te vroeg, zo bepaalt art. 35 lid 1 EVRM. Daarbij  valt aan te tekenen, dat deze
verplichting alleen geldt voor effectieve rechtsgangen.201 Daarmee  is de verbind ing
met de norm van art. 13 EVRM gelegd. Zowel hoger beroep als cassatie  kunnen
in het algemeen binnen deze norm vallen.

Niet alleen het uitputten van nationale  rechtsmiddelen is een voorwaarde,
ook het zo vroeg mogelijk  aan de orde stellen van de beweerde verdragsschending
vormt een aspect van de hier besproken toelatingseis. Spronken verwijst op de
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reeds aangehaalde plaats naar relevante  rechtspraak van het Europese Hof. In
Cardot overweegt het Hof: ‘Art. 26 (de toen geldende bepaling terzake van de
uitputting van nationale  rechtsmiddelen; efs) must be applied with some degree
of flexibility and without excessive formalism(…).  It requires (….) further, that
any procedural means which might prevent a breach of the Convention should
have been used.’202 De nationale  rechters zijn hiermee nog niet ontslagen van hun
verantwoo rdelijkheid  om in hun instantie op de naleving van de mensenrechtencon-
ventie toe te zien.203 Niettemin  valt hierin wel te herkennen, dat aan het stilzwijgen
over een schending op een moment dat het opwerpen daarvan redelijkerw ijs wel
mogelijk  was, bepaalde consequenties verbonden worden. In die zin vormt de
ontvankelijkheidsvoorwaarde van art. 35 lid 1 EVRM een afspiegeling van het
principe dat gedrag van een individu onder bepaalde voorwaarden opgevat kan
worden als het prijsgeven van een procedur ele waarborg.

5.3 Just satisfaction ex art. 41 EVRM

Tenslotte  besteden we aandacht aan aspecten van de toepassing van art. 41 EVRM
(in oorspronkelijke nummering art. 50) in verband met de vraag hoe te handelen
nadat een procedurele fou t door de Hoge Raad in rechterlijke uitspraak aangetroffen
is. De genoemde verdragsbepaling geeft het Europese Hof voor de Rechten van
de Mens de bevoegd heid billijke genoegdoening te geven aan de persoon die met
succes bij het Hof geklaagd heeft. Nu is het zo dat de mogelijkheden van het Hof
beperkt zijn tot het toekennen van financiële  compensatie. Het kan een uitspraak,
tot stand gekomen met schending van het verdrag, niet vernietigen. Evenmin  kan
een order tot heropening gegeven worden.204 De grote lijnen in de rechtspraak van
het Europese Ho f geven ons niettemin nuttige info rmatie over de manier van kijken
en de relevante  factoren. We maken hiervoor gebruik  van de studie die Van
Emmerik  van de rechtspraak gemaakt heeft.205

Het Hof blijkt een grote variëteit in beslissingen aan de dag te leggen, inc lusief
het oordeel dat géén schadevergoeding wordt toegekend ondanks de verdragsschen-
ding. Eén van de handicaps bij het achterhalen van de bepalende factoren vormt
het gebrek aan motivering bij de uitspraken waarin geen schadevergoeding
toegekend wordt. 206 Het Hof geeft dan als declatoire uitspraak, dat het verdrag
geschonden is en dat de vaststelling daarvan voor de klager voldoende genoegdoe-
ning betekent.  Niettemin  heeft Van Emmerik  uit de rechtspraak diverse factoren
afgeleid, die blijkbaar meetellen bij de beslissing tot het enkel geven van een
declaratoire uitspraak.207 Het gaat om de volgende:
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– de klager heeft niet meer gevraagd dan de vaststelling van een verdragsschen-
ding;

– de schade of de inbreuk op verdragsrechten is zéér gering;
– de schade is reeds (gedeeltelijk) gecompenseerd  door andere maatregelen;
– er is geen causaal verband aan te nemen tussen de schade en de verdragsschen-

ding;
– werkelijke schade is niet aangetoond;
– de verdragsschending is slechts potentieel aanwezig;
– de klager heeft zelf een eigen bijdrage aan het ontstaan van de schade

geleverd;
– de schade is niet door de klager zelf geleden;
– de klacht is slechts ten dele gegrond bevonden.

Het Hof laat hiermee in zijn rechtspraak zien, dat het zoveel mogelijk  op maat
gesneden toepassing geeft aan zijn bevoegdh eid ex art. 41 EVRM. In elk geval
is duidelijk uit de rechtspraak, dat het aannemen van een inbreuk op  verdragsrechten
niet automatisch leidt tot de vaststelling, dat verdere tenuitvoerlegging van de
gewraak te uitspraak onrechtmatige schade veroorzaakt. Het EHRM zegt dat in
de zaak Bunkate teg en Nederland208 ook explic iet (par. 25): ‘The app licant’s claim s
are based on the assumption that a finding by the Court that a criminal charge
was not decided within a reasona ble time automa tically results in the extinction
of the right to execute  the sentence and that consequently, if the sentence has
already been executed when the Court gives judgme nt, such execution becomes
unlawful with retroactive effect. That assumption is, however, incorrect.’ Er wordt
kennelijk  verschil  gemaakt bij de bepaling van het vervolg al naar gelang de ernst
van de schending. Geringe inbreuken tasten de strafoplegging niet aan en vragen
verder niet om een of ander vervolg. Dat neemt niet weg, dat de strafrechtspleging
wel zo ingericht moet zijn, dat aan de eisen van art. 6 EVRM wordt voldaan (par.
23).209 Ook geringe inbreuken mogen niet een endemisch karakter krijgen.

Hiermee staat in rechtstreeks verband, dat nooit gezegd kan worden, dat met
inachtneming van de verdragswaarborgen de uitspraak anders uitgevallen was.
Daardoor is moeilijk vast te stellen wat nu werkelijk  de schade bij de klager is.
Het Hof koestert weliswaar een voorkeur voor herstel van de toestand zoals die
zou zijn geweest als het verdrag niet geschonden was, maar ondervindt dus grote
beperkingen omdat een andere uitkomst veelal uiterst speculatief is. Men kan bij
voorbeeld  denken aan schendingen van onpartijdigh eid of openbaarheid. Het valt
nooit met zekerheid  te zeggen of de uitspraak na inachtneming van de verdragswaar-
borgen in het voordeel van de klagende verdachte  uitgevallen zou zijn.210

Het verloop van de zaak Windisch211 laat zien hoe het Hof soms deze voorkeur
weet te bereiken zonder zelf te gaan speculeren.212 Na de constatering dat het ver-
drag geschonden is door het gebruik van een anonieme getuige, word t de beslissing
over schadevergoeding aangehouden. De Oostenrijkse autoriteiten hebben de
mogelijkheid om de zaak te heropenen en maken daar ook gebruik  van. De klager
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wordt met inachtneming van het verdrag (de getuige is niet langer anoniem) op-
nieuw veroordeeld. Daarna wijst het Straatsburgse Hof de schadeco mpensatie  af.

Het Hof, zo va tten wij samen, geeft in zijn billijkheidsoordelen zoveel moge-
lijk weer wat de concrete  belangen van de klager zijn, die door de verdragsschen-
ding geschaad zijn. Alleen daarin kan de genoegdoening compens atie bieden. Er
zijn daarbij  inbreuken op het verdrag, waarvan niet vastgesteld  kan worden of ze
de uitkomst van de strafzaak ten nadele van de verdachte  beïnvloed hebben en
het Hof wil daarover niet speculeren. Daarnaast zijn er inbreuken, die zo’n geringe
schending van het belang van de verdediging opleveren dat de billijkheid  niet tot
een verdere compensatie dwingt dan de enkele vaststelling dat het verdrag geschon-
den is.

6 Empirische gegevens

Naar aanleiding van het voornemen uit het derde onderzoeksjaar om ook enige
empirische data in de discussie  in te brengen is gedurende een beperkte  periode
een onderzoek gedaan naar de instroom bij de strafkamer van de Hoge Raad.
Gebleken was namelijk  dat men bij de Hoge Raad zelf niet over de gegevens
beschikte, die voor de rechtspolitieke afweging van de voorstellen voor het
rechtsmiddel cassatie  van belang zouden kunnen zijn. Deze afweging zou dan
betrekking hebben op de combinatie  van de resultaten van het derde en het laatste
onderzoeksjaar.

Wilden we dit empirisch onderzoek binnen de proporties van het project
houden, dan moest in belangrijke mate ingespeeld  worden op de administratieve
processen bij de Hoge Raad. Onderzoek aan de poort van de Hoge Raad is
natuurlijk het meest geschikt om de instroom van de strafkamer empirisch in beeld
te kunnen krijgen. Het bleek echter niet mogelijk  om meteen bij binnenkomst een
betrouwbare  bron te lokaliseren waaru it de instroom gegevens te halen waren.
Er wordt weliswaar meteen een blad opgemaakt met daarop bepaalde kenmerken
van de zaak, maar dat stuk wordt later nog door juridisch geschoo ld personeel
gecontroleerd  en regelmatig  verbeterd. Om die reden is pas een betrouwbare
‘meting’ te verrichten aan het einde van het traject, dat wil zeggen bij de uitspraak.

Het instroomonderzoek is om de geschetste  reden uitgevoerd aan de hand
van de gegevens die op het voorblad van de uitspraken van de strafkamer van de
Hoge Raad vermeld staan. Het nadeel daarvan was, dat in de gekozen periode van
drie maanden niet de instroom van dat tijdvak, maar de uitstroom is onderzo cht.
Het spreekt vanzelf  dat deze zaken ongelijke doorloop tijden bij de Hoge Raad
hebben doorgemaakt. Niettemin meenden we te mogen aannemen dat deze uitstroom
een representatief beeld vormt van de instroom van de Hoge Raad. Over de
werkelijke omvang van de instroom in drie maanden doen wij in ons onderzoek
geen uitspraken, maar dat is bij de Hoge Raad zelf wel bekend. Het gaat ons om
inhoudelijke kenmerken van de zaken. We hebben de uitspraken gedaan van 15
maart tot en met 11 juni 2003, in het totaal 796 zaken, onderzocht.213 Daaruit  bleek
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dat qua productie  deze periode een normaal tot productief kwartaal was. In de
afgelopen jaren deed de strafkamer van de Hoge Raad per jaar in ruim 3000 zaken
een uitspraak. De instroom ligt iets lager.214

Van elke uitspraak werd een kopie van het voorblad bestudeerd op
verschillende variabelen. De keuze van de variabelen was overigens een combinatie
van wat naar onze inschatting voor onze voorstellen relevant was en wat in
gesprekken met leden van de strafkamer en het parket als wetenswaard ig naar voren
kwam. De volgende variabelen werden per uitspraak gescoord en vervolgens in
een databestand verwerkt:
– het griffienummer van de zaak bij de Hoge Raad;
– de aard van de aangevallen beslissing: gewone einduitspraak, beschikking,

herzieningsbeslissing, uitleveringsuitspraak, aparte ontnemingsmaatregel
of WOTS-zaak;

– aangevallen beslissing gewezen b ij verstek of op tegenspraak, of niet relevant;
– iudex a quo;
– vermelding over detentie  in de loop van het cassatiegeding: gedetineerd in

de zaak, uit anderen hoofde of op vrije voeten;
– de kwalificatie van het feit; in voorkomende gevallen van het tweede en de rde

feit;
– de strafoplegging met verschillende strafsoorten in verschillende variabelen

ingedeeld;
– eventuele  taakstraffen, onbetaalde arbeid naar oud recht of maatregelen ook

weer in diverse variabelen;
– bijkomende tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.
Om het een en ander in een bewerkbaar bestand te kunnen verwerken werd
uiteindelijk  op veertien variabelen gescoord. Het aldus verkregen databestand was
geschikt om met behulp  van het programma SPSS bevraagd te worden op
verschillende frequenties, zowel per categorie als in een combinatie  van categorieën.
Alleen die resultaten zullen hier gepresenteerd  worden, die naar onze inschatting
bijdragen aan het debat over onze voorstellen. Andere uitkomsten zijn anderszins
relevant voor de rechtspleging en zullen elders gebruikt worden.

Van de 796 uitspraken was 44,5 % een peek, dat wil zeggen een uitspraak
tot niet-ontvank elijkheid  wegens het verzuim een schriftuur met middelen in te
dienen. Deze uitspraken worden sinds 1 januari 2003 gedaan door de tweede
enkelvoudige strafkamer. In 55,5 % had de Hoge Raad wel middelen ontvangen
en werd een beoordeling van de zaak gegeven.
Wanneer we de peken als afzonder lijke groep nader uitsplitsen dan blijkt het
volgende. Van deze groep behoort 89,5 % tot de gewone einduitspraken, 2 % tot
de uitleveringszaken, 5,6 % tot de beschikkingzaken en 2,8 % Plukze zaken. Van
de tengevolge van de peek in stand gebleven beslissingen was 41,5 % bij verstek
en 48,9 % op tegenspraak gewezen Voor een restgroep van 9,3 % was het niet
relevant. Deze gegevens luiden voor de niet peken als volgt: gewone einduitspraken
67,4 %, uitleveringszaken 6,8 %, beschikkingen 12,2 %, herzieningen 7 %215,
plukze-zaken 6,3 % en 0,2 %, dat is 1 zaak, een WOTS-beslissing. In 9 % van
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de gewone zaken was de beslissing a quo bij verstek gewezen en 61,8 op
tegenspraak. Van 29,2 procent was dat niet relevant,  bijvoorbee ld bij beklag ex
art. 552a Sv, en dus niet op het voorblad vermeld. Bij de peken nemen verstekzaken
dus een aanzienlijk  groter aandeel dan bij de niet-peken. Dat geeft voeding aan
de veronderstelling, dat aan de peken de verdachten bijdragen, die zich al eerder
weinig inspanning getroostten om tegen de vervolging op te komen.

Wat de strafoplegging betreft zien we in tabel I, dat de lage straffen in de
pekenkolom sterker vertegenwoordigd zijn dan onder de gewone uitspraken. Een
niet nader bepaald deel van de 35 % in de eerste groep geldboetes wordt ingenomen
door de zaken, die onder de cassatiegrens (250 euro geldboete voor een overtreding;
art. 427 lid 2 Sv) vallen en die onder het oude recht op die grond niet-ontvank elijk
verklaard zouden worden. De overtredingen van art. 30 WAM en de zwartrijders
in het openbaar vervoer zijn oververtegenwoordigd in de pekenkolom. Een deel
daarvan valt ongetwijfeld in deze groep, maar nu de Hoge Raad de ontvankelijkheid
wegens schriftuurverplichting eerder toetst dan die op andere gronden is dat deel
niet meer te onderscheiden.

Tabel I: trafoplegging vergeleken: peekzaken en gewone uitspraken
Getallen geven percentages.

Straf Peken Gewone uitspraken
Geldbo ete – 4e categorie 35 13,1
Geldbo ete 5e, 6e categorie 0,3 2,0 
Geldbo ete geheel voorw. 2 1,4
Vrijheidsstraf – 6 mnd 25,1 15,6
Vrijheidsstraf 6-12 mnd 7,3 7,5
Vrijheidsstraf 12-36 mnd 7,3 9,5
Vrijheidsstraf vanaf 36 mnd 2,5 11,5
Vrijheidsstraf geheel vv 8,2 12,4

N.B. Nu de strafvariaties geen onderling exclusieve categorieën zijn, terwijl de
maatregelen en andere beslissingen niet opgenomen zijn, is de optelling van de
kolommen niet 100. Het gaat er echter om de onderlinge verhouding tussen de
percentages zichtbaar te maken.

Voordat we nader naar de einduitspraken gaan kijken formuleren we eerst een
tussencon clusie ten aanzien van de peken, waarvan we in het laatste hoofdstuk
zullen voorstellen dat ze bij de appelrechter zullen eindigen. De relatief lichte
strafzaken vormen een flinke portie van deze groep gevallen. Bovendien zijn de
bij verstek veroordeelden in grotere getale aanwezig  dan bij de zaken waarin wel
middelen van cassatie  worden ingediend. Nu verdient dat laatste punt enige
aandach t. Men zou daaraan namelijk  een argument kunnen ontlenen om juist wél
controle  door een volgende instantie overeind te houden. Wie kijkt er anders nog
naar de betekening van de appeldagvaarding en dus naar de eerbiediging van het
aanwezig heidsrech t? Daarop hebben we twee dingen te zeggen. Ten eerste is het
nu al zo, dat bij de peken de Hoge Raad geen controle  meer uitoefent op de
betekening van de appeldagvaarding. Ten opzichte van de bestaande toestand levert
een afdoening van de peken op Hof-niveau wat dat betreft geen verslechtering
op. Ten tweede was het al eerder ons voorstel om de controle op het aanwezigheids-
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recht te laten plaatsvinden via het opnieuw vorm te geven rechtsmiddel verzet.
In het Derde  interimrapport laten wij zien op welke manier het verzet na de hoogste
feitelijke aanleg ingepast zou kunnen worden. Daarmee zou onder bepaalde
voorwaarden aan sommige bij verstek veroordeelden nog een ingang geboden
worden om het aanwezigheidsrecht te kunnen uitoefenen. Ook daarvoor zou dan
een inspanning van de zijde van de veroordeelde moeten komen. Hij moet
omstandigheden aanvoeren, die de stelling onderbouwen dat hij niet eerder van
het onderhavige recht gebruik  had kunnen maken.

Vervolgens willen we nog aandacht besteden aan de vraag of de gegevensver-
zameling informatie  oplevert voor de verdeling van de zaken over de drie sporen.
Met name het debat over wat in het derde spoor het finale rechtsmiddel zou moeten
zijn: cassatie  dan wel hoger beroep, is in volle gang. We verwijzen voor de
verschillende standpunten naar het slothoofdstuk en beperken ons hier tot een
onderzoek naar de zaken, in het derde spoor afgedaan. In ons stelsel zouden die
de Hoge Raad in zijn algemeen heid wel kunnen bereiken, zij het dat bepaalde
drempels toegepast worden. Andere deelnemers in het debat pleiten voor een
beperking tot het hoger beroep bij één gerechtshof. Hier moet toegegeven worden
dat met ons empirisch onderzoek alleen maar grove lijnen geschetst kunnen worden.
De aanknopingspunten strafoplegging en aard van de feiten, die we hieronder zullen
behandelen, zullen namelijk  onvoldoende precisie hebben om gedetailleerde
voorspellingen te doen.

Hoe de binnengekomen zaken verdeeld  kunnen worden qua strafoplegging
door de iudex a quo is dus van be lang voor de gevolgen van indeling in drie sporen.
Daarbij moet echter een heel belangrijke reservering gemaakt worden. De
strafoplegging is alleen in afgeleide zin representatief voor de verdeling van zaken
over de drie sporen. Met name voor de verdeling tussen het tweede en het derde
spoor wordt het criterium: ernst van het feit (en dus de weerspiegeling daarvan
in de straftoemeting) belangrijk aangevu ld door maatstaf: eenvoud van de zaak.216

We kunnen dus niet simpelweg zeggen dat alle geldboetezaken in ons derde spoor
terecht zouden komen. Ook in het tweede en eerste spoor is het mogelijk, hoewel
minder waarschijnlijk, dat de zaak eindigt met enkel een geldboete. De zaken
daarentegen, die eindigen in een vrijheidstraf, zijn zeker niet in het derde spoor
afgedaan.

Aangezien de verdeling over de sporen in eerste aanleg alleen betekenis heeft
voor de einduitspraken hebben we die categorie  apart onderzo cht. Van de 796
gescoorde zaken vielen 615, dat is 77,3 % van het totaal, in deze categorie. Van
deze 615 hebben we strafoplegging in tabel II gezet.
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Tabel II: Strafoplegging einduitspraken
Getallen geven percentages.

Geldbo ete geheel voorwaar delijk 2,1
Geldbo ete – 4e categorie 28
Geldbo ete 5e, 6e categorie 1,6
Vrijheidsstraf geheel voorwaar delijk 13,2
Vrijheidsstraf – 6 mnd 23,9
Vrijheidsstraf 6 – 12 mnd 9,4
Vrijheidsstraf 12 – 36 mnd 10,9
Vrijheidsstraf vanaf 36 mnd 9,1
Terbeschikkingstelling 0,8
Taakstraf en onbetaalde arbeid (oud) 11,4

N.B. Doordat de strafvariaties geen onderling exclusieve categorieën zijn en niet alle
maatregelen opgenomen zijn, komt de optelling van de kolom niet op 100.

Deze tabel laat zien dat de lage straffen in de cassatiepra ktijk nog steeds een
behoorlijk  aandeel opeisen. Een vergelijking met de output statistieken van de
hoogste  feitenrechters zou moeten plaatsvinden voordat uitspraken gedaan kunnen
worden over een eventueel verloop hierin  gedurende de verschillende stadia van
het geding. Is een relatief geringe straf een indicatie voor het gebruik  van het
rechtsmiddel cassatie  of niet? Daarover valt op dit moment niets te zeggen. Uit
tabel I bleek al wel, dat bij een geringe straf in minder gevallen middelen worden
ingediend dan bij de zwaardere straffen, aangezien deze lage strafcategorieën in
de peken meer voorkwamen dan bij de gewone zaken. Maar op zichzelf beschouwd
is het dus niet zo, dat de Hoge Raad zich in de meerderh eid van de gevallen
bezighoudt met strafzaken met een groot belang, puur gemeten naar de opgelegde
straf.

Deze getallen kunnen wellicht nog enig reliëf krijgen als we het beeld
weergeven van de aard in juridische zin van de feiten die in de werklast van de
Hoge Raad vertegenwoordigd zijn.217 We kunnen daar met de gegevens uit ons
onderzoek enige opmerkingen over maken. We doen dat aan de hand van de
gescoorde eerste kwalificaties bij de einduitspraken. Daarbij moet vermeld worden,
dat in ongeveer 35 % van de zaken nog een tweede en in ruim 16 % nog een derde
kwalificatie  aangetroffen werd. De eerst gegeven kwalificatie  vertegenwoordigt
zeker niet altijd het centrale  of het zwaarste  feit in de concrete  zaak, maar vaak
wel. Om echter dubbeltellingen te vermijden beperken we ons tot het eerste
strafbare feit. Verder hebben we de feiten enigszins gegroepeerd, teneinde een
al te gedetailleerde beschrijving te vermijden. De feiten die maar een enkele  keer
voorkwamen laten we ongenoemd.

Van de strafbare feiten uit het Wetboek van Strafrecht – het zal velen niet
verbazen – komen de vermogensdelicten het meeste in de door ons onderzo chte
zakenstroom voor. We denken daarbij  aan feiten strafbaar gesteld in de artikelen
310 tot en met 326c Sr. In het totaal 117 zaken kregen een kwalificatie  uit deze
groep artikelen. Daarvan waren er 21 met een geweldsc ompone nt, dat wil zeggen
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een kwalificatie als diefstal met geweld of een poging daartoe. Mishandeling kwam
in de verschillende varianten (art. 300-303 Sr) in het totaal 31 keer voor. De
zedendelicten uit titel XIV hebben we ook samengenomen. Van deze delicten
troffen we 31 gevallen aan. Een kwalificatie als art. 289 Sr was in 11 gevallen
gegeven; in 2 zaken was poging tot moord aangenomen. Doodslag kwam 4 keer
voor en 13 keer in de pogingsv ariant. In 34 gevallen was de kwalificatie  valsheid
in geschrift,  terwijl verder nog de 12 gevallen van bedreiging in de zin van art.
285 Sr opvielen.

Van het bijzondere strafrecht noemen we de ruim 30 zaken die onder de
economische criminaliteit vielen en 25 onder de Opiumwet. Uit de Wegenverk eers-
wet was vooral art. 107, de schending van de rijbewijsplicht (een overtreding),
met 13 zaken opmerkelijk aanwezig. In dezelfde hoek kunnen we de 43 overtreding-
en van art. 30 WAM lokaliseren, ook een overtreding. Van de zwartrijders in het
openbaar vervoer troffen we 12 gevallen aan (art. 30 WPV).  Tenslotte is nog
vermeldenswaard, dat 18 zaken betrekking hadden op overtreding van een APV-
bepaling. Voor deze zaken geldt de drempel van 250 euro niet; zie art. 427 lid 3
Sv. Niettemin  eindigden ze alle in een niet-ontvankelijkheid, aangezien geen der
requiranten middelen ingediend had. Dit gold overigens ook voor alle zwartrijders
en voor 90 % van de overtredingen van de WAM.

Concluderend voor dit gedeelte  menen we te kunnen stellen, dat er uit ons
onderzoek geen duidelijke indicatie  naar voren komt over de gevolgen, die de
verschillende opties zullen hebben  voor de werklast van de strafkamer van de Hoge
Raad. Zowel de uitsluiting van cassatie in het derde spoor als een eventuele
verhoging van de drempel voor toegang tot de hoogste  rechter, in termen van
opgelegde straf, kan tot een aanmerkelijke verlaging van de instroom leiden. Het
eerstgenoemde instrument zal een gehele kolom (het derde spoor) bij de Hoge
Raad vandaan halen, het tweede zal het onderste  segment van zowel het tweede
als het derde spoor treffen en wellicht zelf een enkel geval dat in het eerste spoor
berecht was. De discussie  zal zich naar ons oordeel minder op de effectiviteit  van
het middel en meer op de consequenties in juridische zin moeten blijven richten,
zoals wij ook hebben beoogd in de afweging van de schriftuurverplichting in het
derde onderzoeksjaar en in de beschouwingen over de toeg ang tot de cassatierech ter
in dit en het vorige rapport.

7 Schets van een stelsel

7.1 De taak van de cassatierechter

De bestudering van de ‘prehistorie’ van ons cassatie-instituut heeft ons geleerd,
dat dit fenomeen sterk wortelt in het streven naar rechtseenheid. De wet of het
recht moest uniform worden toegepast en uitgelegd. Afwijkingen van de juiste
toepassing moesten blootgelegd w orden en de goede weg moest gewezen worden.
Voor zover er daarvoor diverse mogelijkheden waren, was het de taak van de
cassatierechter om, als hoogste  rechter, te bepalen wat het beste was. Dat gold
zowel voor het mate riële recht als het procesrec ht. Deze taak voor de rechtseenheid
is nog steeds zeer belangrijk  en heeft zelfs door bepaalde ontwikkelingen in het
recht aan gewicht alleen maar gewonnen. Nog steeds eisen legaliteit en rechtszeker-
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heid een uniforme uitleg en toepassing van het materiële  recht, welke door het
toetsend toezicht van één centrale  hoogs te rechter kan en moet worden bevorderd.
Dat is in wezen niet veranderd. Het is naar ons oordeel ook niet zo, dat recentelijk
in meer of mindere mate vaagheid  in de strafwet aanwezig  is, waardoor de
wenselijkh eid van uniforme uitleg zou toe- of afnemen. Relatief vage delictsom-
schrijvingen kennen we al heel lang en wij zien daarin geen variatie optreden, welke
een vermindering van de behoefte  aan een cassatierechter tengevolge zou kunnen
hebben.

Ook voor de toepassing van de strafuitsluitingsgronden blijft de inschakeling
van één hoogste  rechter van wezenlijke betekenis. Niet alleen is de erkenning van
buitenwettelijke strafuitsluitingsgronden hier het vermelden waard, ook het vrijwel
ontbreken van nadere definities van de wettelijke strafuitsluitingsgronden geeft
aan dat de rechtspleging de leiding behoeft van een centraal gerecht.  Het
uitgangspunt van de wetgever van 1886 wordt nog steeds gehuldigd: op de rechter
rust de taak op dit stuk de nadere invulling te geven. Hoewel de rechtspraak reeds
op vele punten duidelijkheid verschaft heeft, is die nadere ontwikkeling van de
strafuitsluitingsgronden nooit af. De voortdurend veranderende omstandigheden
en verhoudingen in de samenleving reflecteren in nieuwe vragen over de u itsluiting
van strafrechtelijke aansprakelijkheid, die in de rechtszalen verspreid over het land
aan de orde gesteld worden De noodzaak van uniformiteit  en voorspelb aarheid
door middel van cassatierechtspraak is nog onverminderd  aanwezig.

Voor de toepassing van het procesrecht is er wel veel veranderd, welke
ontwikkeling wij vooral duiden a ls een toegenomen no odzaak to t leiding en stu ring
door de cassatierechter. De opkomst van buitenwette lijk procesrecht is onstuitbaar
gebleken. In de dominan te legistische visie was de toepassing van het procesrecht
eerst, dat wil zeggen in ruwweg de eerste eeuw na het ontstaan van het Koninkrijk
der Nederlanden, uitsluitend toepassing van de wet. Substantië le nietigheden, dat
wil zeggen vormen waarvan de naleving niet door de wet met nietigheid  bedreigd
is, maar waarvan de schending toch nietigheid  oplevert,  werden lange tijd
afgewezen. Toch kwamen ze in de rechtspraak tot ontwikkeling, ook al waren ze
als zodanig  in het wetboek van 1926 niet erkend. Op den duur kwam die wettelijke
erkenning bij de herformulering van de cassatiegronden in 1963. Dat is het eerste
punt dat we hier als van betekenis  willen vermelden voor de aanvullende sturing
door de rechter, in het bijzonder de Hoge Raad, van de inhoud en het gewicht van
regels van procesrec ht.

Belangrijker is de opkomst van de beginselen van behoorlijke procesorde.
Sedert het einde van de zeven tiger jaren van  de twintigste eeuw is in de jurispruden-
tie erkend en sindsdien alleen maar uitgebreid  en verfijnd, dat het handelen van
de strafvorderlijke autoriteiten genormeerd wordt niet alleen door geschreven recht,
maar eveneens door ongeschreven beginselen. Op de aard en inhoud van deze
beginselen kunnen we hier niet nader ingaan, maar het verschijnsel is duidelijk.
Steeds opnieuw is te zien, dat bij de toepassing van deze naar inhoud uiteraard
vage beginselen de leiding van de Hoge Raad van groot gewicht is. Dat gaat tevens
op voor het bepalen van de consequenties, wanneer het strafvorderlijk  handelen
in strijd geoorde eld wordt met de genoemde beginselen.

Het hiervoor beschrevene valt samen te vatten als de relativering van de
alleenheerschappij  van de geschreven wet voor de rechtspraktijk. Van groot belang
is eveneens de relativering van de nationale  territoriale grenzen voor de inhoud
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218 Zie ook het WRR-rapport De toekomst van de nationale rechtsstaat, Den Haag: Sdu Uitgevers
2002, p. 79.

219 Meij, a.w., p. 147.
220 Zie G.J.M. Corstens en M.I. Veldt-Foglia, ‘Communautisering van het straf- en strafproces-

recht’, DD 2003, p. 103-177.
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van het recht. Voor het procesrec ht, maar daarvoor niet alleen, is de betekenis  van
tamelijk abstracte  normen uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
enorm groot geworden. Deze no rmen behoeven echte r een voortdurende vertaling
naar de nationale  procespraktijk. We willen daarvoor twee oorzaken aanwijzen.
Ten eerste bevat het verdrag containerbegrippen, men denke aan fair trial of private
life, waaraan in een dynamische interpretatie  steeds opnieuw aspecten worden
toegevoegd. Het is bijvoorbee ld heersende opvatting, dat de verdedigingsrechten
van art. 6 lid 3 EVRM geen dekkende uitwerking geven van het begrip fair trial
van lid 1 van datzelfde verdragsartikel. Ten tweede geldt voor het strafprocesrecht,
dat de verdragswaarborgen niet steeds ontwikke ld worden vanuit een visie op het
strafproces, die aansluit  bij ons nationale  procesrecht en onze eigen procescultuur.
Dat in het verdrag een groter gewicht toegekend wordt aan het onderzoek ter
terechtzitting dan ten onzent gebruikelijk, is genoegzaam bekend. Het Europese
Hof voor de Rechten van de Mens past bovendien het verdrag steeds toe in
individuele  zaken en geeft zijn oordeel veelal toegesneden op de omstandigheden
van het geval. Vanzelfsprekend kan men de gevolgen voor onze strafrechtspleging
van een bepaalde verdragsuitleg in een zaak tegen een collega-lidstaat pas
vaststellen, als de toepassing daarvan in ons nationale  recht vertaald is door de
wetgever of de rechter. Tot die tijd blijft dat speculeren. Aangezien veelal de
wetgever geen aanleiding ziet om in te grijpen en, zo de wetgever al in beweging
komt, legislatieve actie ook niet prompt kán volgen, blijft hier een belangrijke rol
voor de rechtspraak weggelegd. In dit opzicht bevindt de rechter zich op het
kruispunt van de internationale en nationale rechtsbedeling.218 In die cruciale positie
is de sturing vanuit een centraal hoogste  gerecht onmisbaar.

Bij de genoemde bemiddelingsfunctie tussen internationaal en nationaal recht
kan de rechtsontwikkeling binnen de Europese Unie natuurlijk  niet ongenoemd
blijven. In dat kader wordt de rechter de juridische interface tussen Europa en
nationale  rechtsorde genoemd.219 Hoewel er op dit punt al diverse ontwikkelingen
te noemen zijn220 is de frequentie  van strafzaken met een Europese dimensie  nog
relatief gering. Niettemin  is ook op dit stuk van het transnation ale recht uniforme-
ring door de rechtspraak een belangrijk  streven. Weliswaar is het Luxemburgse
Hof van Justitie de aangewezen instantie  om aan deze uniformering te werken,
maar zijn werkter rein is vooral de gelijkheid  tussen de lidstaten onderling. Wanneer
dit gerecht ook nog op grote schaal zou moeten werken aan de uniformiteit  tussen
de diverse feitelijke gerechten binnen de nationale  strafrechtspleging, zou het
verkrijgen van een beslissing binnen een redelijke termijn al helemaal geen haalbare
kaart meer zijn.221 Aan de top van de nationale  rechtspleging moet één instantie
zorgen voor de stroomlijning, enerzijds door zelf voor te gaan in de uitleg van
Europees recht, zich natuurlijk  oriënterend op de jurisprude ntie van het Hof van
Justitie, anderzijds door als trechter te functioneren voor het doorsturen van
prejudiciële  vragen naar Luxemburgse Hof. Daartoe is de verplichting pas als er,
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derde is een luxe, die alleen door uniformering van rechtstoepassing en ontwikkeling
gelegitimeerd is. Logisch is dan het voorschakelen van een verlofinstantie. Zie ook N.Keijzer,
‘Het “Leave to appeal” systeem van het Finse Hooggerechtshof’, NJB 1991, p. 136-139 en de
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mede gelet op reeds bekende rechtsp raak van he t Hof van Justitie en de Hoge Raad,
redelijkerw ijs ruimte voor twijfel bestaat over de uitleg van een bepaling van
Europees recht.222

Tenslotte  willen we op de ruimte wijzen, die de wetgever aan de rechter
overgelaten heeft voor de beoordeling en sanctionering van verzuimen. Hiermee
bedoelen we niet de ruimte, die voor de toepassing van substantiële  nietigheden
gelaten is223, maar denken vooral aan de keuzemogelijkheden die in art. 359a Sv
aan de rechters in feitelijke instantie aangereikt zijn om op schending van een
voorschrift te reageren. De invoering van deze bepaling mag dan de codificatie
van een jurisprude ntiële ontwikkeling gewees t zijn, tevens vormt zij het beginpunt
van nieuwe lijnen van ontwikkeling, die voorheen nog onbekend waren.
Voorbeelden van recente kwesties zijn de toepassing van de strafkorting als sanctie
op schending van regels of beginselen in het vooronderzoek en de criteria voor
het verval van het recht tot strafvordering wegens schending van ongeschreven
beginselen. De strafrechtspleging kan het zonder de uniformerende werking van
de rechtspraak van de hoogste  rechter niet stellen om een bepaald niveau aan
gelijkheid  en voorspelbaarheid in de toepassing van ook dit aspect van het
procesrecht te waarborgen.

Deze stand van zaken rechtvaardigt naar ons oordeel een krachtig  pleidooi
voor de taak van de cassatierechter ten behoeve van de rechtseenheid. Met het
instrument van de gemotiveerde vernietiging respectieve lijk verwerping van het
beroep geeft de Hoge Raad leiding aan de feitenrechters en deelt hij zijn
standpunten mee aan de overige participanten in de rechtspleging, die daarop in
het vervolg zullen anticiperen. De ontwikkeling van de laatste tijd, dat de Hoge
Raad meer inzicht verschaft in zijn argumentatie, is als winst te beschouwen voor
deze functie van de cassatierechtspraak. Telkens wanneer gecasseerd wordt heeft
dat als gevolg dat in een concrete  casus onjuiste rechtstoepassing wordt weggeno-
men, hetgeen ten voordele strekt van de procesdeelnemer wiens belang geschonden
was. Dat is echter in het licht van de rechtseenh eid een bijwerking.224 Datzelfde
geldt voor de verwerping van het beroep, die een bevestigende uitwerking voor
de rechtstoepassing door de feitenrechter heeft, ook al kennen wij als zodanig  niet
de bevestiging door de Hoge Raad van de uitspraak van de feitenrechter.

Men zou de taak van de cassatierechter tot de bevordering van de rechtseen-
heid kunnen beperken. De cassatieberoepen die geen vragen van rechtseen heid
aan de orde stellen worden dan niet ontvankelijk  verklaard. Toepassing van een
dergelijk  criterium zou dan prima aan een verlofrechter toevertrouwd kunnen
worden.225 Wij willen dat beperkende standpunt hier echter niet verdedigen, maar
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de taak van onze cassatierechter als: de hoogste  rechter in de casus eveneens als
een wezenlijke karaktertrek van de Nederlandse strafvordering handhaven.

Verschillende kenmerken van het cassatieberoep wijzen uit, dat er sprake
is van een volgende rechtsgang; veelal als derde rechtsgang aangeduid. We noemen
de suspensieve werking en de bevoegd heid om ten principale  recht te doen. De
dubbelrol van de Hoge Raad is daarmee echter nog niet voorzien van een fundering.
Wat hierboven als bijwerking werd gekwalificeerd verdient juist een zelfstandige
plaats in de afwegingen. Vanwege de toegenomen flexibiliteit – en dus onzekerheid
– op het gebied van het procesrecht verdient een claim van één der procespartijen,
dat zijn recht op een fair proces door de feitenrechter geschonden is, behandeling
van een hogere rechter. Telkens moet een forum geboden worden om deze
beweringen te toetsen. Dat is de keerzijde van de toekenning van processu ele
rechten, zo blijkt ook uit art. 13 EVRM. Binnen het nationale  kader eindigt deze
toetsing bij de hoogste  rechter, de cassatierechter. Zo vervult de cassatierechter
een belangrijke rol als toezichthouder op de feitelijke rechtspraak in het concrete
geval. De controle  van de feitelijke aanleg biedt een belangrijke waarborg aan
de justitiabelen voor de kwaliteit  van de berechting, waarbij  de verdachte  én het
slachtoffer in de kring van justitiabelen betrokken zijn. Deze waarborg is overigens
eveneens relevant voor de toepassing van het materiële  recht. Het gegeven dat
de feitelijke instanties daadwe rkelijk gecontroleerd worden en in ieder geval
gecontroleerd kúnnen worden voegt bovendien toe aan de kwaliteit van de uitspraak
van de feitenrechter.. In tijden waarin de vragen bij de legitimatie van het gezag
van de rechter niet zijn verstomd226 is dat niet zonder betekenis.

Wanneer de naleving van procedu rele waarborgen in feitelijke aanleg nog
eens aan één centrale nationale instantie  voorgelegd kan worden gaat daarvan
tegelijk een afslankende invloed uit op de doorstroming naar internationale fora,
met name het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Uit het EVRM vloeit
immers voort, dat op het nationale  niveau zoveel mogelijk  gedaan moet worden
om de fairness in het concrete  geval te waarborgen en dat de beschikbare
mogelijkheden daartoe daadwe rkelijk gebruikt moeten worden. Beperking of
teloorgang van deze rol voor de cassatierechter zou tot gevolg kunnen hebben dat
men van de appelrechters direct voor het EHRM kan procederen.

De gesignaleerde flexibiliteit en vaagheid van de processuele normering draagt
ook nog anderszins bij aan de argumen tatie voor behoud van een dubbelrol voor
onze hoogste  nationale  rechter. De vragen van rechtseen heid op het gebied van
processu ele verzuimen laten zich veel moeilijker in abstracto  isoleren van de
(feitelijke) context van het geval. Of in een bepaalde zaak inderdaad een kwestie
van uniforme toepassing van het procesrecht speelt vraagt al gauw om een vrij
nauwkeurige beoordeling van de voorafgaande procedure alsmede van wat in de
cassatiefase nog geboden kan worden. De klassieke grenzen van cassatierechtspraak
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pur sang vervagen dan en dat neemt toe als de norm minder welomschreven is.227

Het EHRM neemt die grenzen niet in acht, omdat die aan dat Hof ook nooit gesteld
zijn. De hoogste  nationale  rechter, die op het gebied van de verdragsnormen de
voorpost van het EHRM is, kan amper anders dan in dat voetspoor volgen. Pure
toetsing op rechtsvragen zonder een of ander onderzoek van de feitelijke gang
van zaken is dat kader moeilijk voorstelbaar.228

Een scheiding van feit en recht in de klassieke opvatting over cassatie  is dus
met de opkomst van beoordelingscriteria  van het type fairness nog veel minder
overeind te houden dan voorheen. Maar niet alleen bij procesrechtelijke kwesties
vervaagt deze scheiding. Ook bij de toetsing van materieelrechtelijke oordelen
van de (hoogste) feitenrechter zien we deze al vervagen.229 In zijn algemeen heid
is het in deze zaken misschien voorstelbaar dat de Hoge Raad een puur juridisch
abstract oordeel geeft. Wij achten het echter goed verenigbaar met de functie van
de cassatierechtspraak in de toekomst,  dat de Hoge Raad toch niet abstineert van
een geconcretiseerd oordeel, voorzover zijn beperkte middelen hem hiertoe in staat
stellen. Op het aspect van de bevestiging van het gezag van de lagere rechtspraak
wijzen we in dit verband met name alsmede op de straks te bespreken afweging
van belangen die vooraf gaat aan de bepaling van de consequ entie van een
schending van het recht.

Wat hier wordt gezien als een logisch gevolg van de ontwikkelingen heeft
wel een bepaalde keerzijde. De uitkomst in een concrete  zaak kan dermate  het
resultaat zijn van wikken en wegen van de omstandigheden van het onderhavige
geval, dat de bijdrage aan de uniforme rechtstoepassing en rechtsontwikkeling
van uitspraken van de Hoge Raad gaat afnemen.230 Er zijn echter vele voorbeelden
van uitspraken van de Hoge Raad, die laten zien hoe dat kan worden opgevangen,
zodat een sluipende uitholling van het cassatie-instituut231 voorkomen wordt.  De
Hoge Raad combineert in die uitspraken zijn beide taken door voorafgaand aan
de bespreking van het geval zijn visie op het toepasselijke recht weer te geven
in een algemene beschouwing. Zodoende geeft de Hoge Raad leiding aan de
feitelijke instanties bij de toepassing van nieuw  recht of de uitwerking van bepaalde
beginselen.232 Vervolgens wordt in  de overwegingen na ar aanleiding van het middel
en/of ambtshalve het concrete  oordeel weergegeven. In dit verband is een
waarschuwing voor een al te voortvarende strafkamer op zijn plaats, namelijk
wanneer in de algemene overwegingen passages voorkomen, die noch uit de zaak
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zelf noch uit eerdere rechtspraak voortkomen.233 De Hoge Raad zou dan licht op
de stoel van de wetgever kunnen terechtkomen. De behoefte  aan algemene
overwegingen zal zich echter met name doen gevoelen op een terrein waarin de
wetgever moeilijk in alle gevallen kan voorzien, zoals de implementa tie van
verdragswaarborgen. Bovendien, niets in de constitution ele verhoudingen
weerhoudt de wetgever ervan om met behulp van nadere regelgeving de rechtspraak
terug te fluiten. Daarbij  doet de wetgever er verstandig  aan zich te beperken tot
algemene regels en open criteria (zie hierover het Algemeen Deel).234

Onze conclusie is dat er goede redenen zijn om in de taak van de cassatierech-
ter geen wezenlijke wijzigingen aan te brengen. De ontwikke ling, dat de klassieke
scheiding tussen feiten en recht vervaagt, wordt door ons niet afgewezen. Dat moet
evenwel niet gezien worden als een pleidooi om in de cassatiefase het feitelijk
onderzoek uit te breiden. De fasering in het rechtsmiddelensysteem moet overein d
blijven, om welke reden de Hoge Raad ‘de feiten en omstandigheden, waarvan
in cassatie  moet worden uitgegaan’ als uitgangspunt dient te nemen. De papieren
muur is reeds lang doorbroken, hetgeen algemeen als winst beschouwd wordt.
Echter, een hernieuwd onderzoek ter terechtzitting is naar ons oordeel niet op zijn
plaats. In die zin moet de Hoge Raad ook in de toekomst cassatierechter blijven.

Aan het slot van de ze paragraaf besteden we aandacht aan de kritiek, die onze
keuze voor de rol van de cassatierechter ten deel gevallen is.235 Ons uitgangspunt
werd weliswaar gedeeld, maar met name de uitwerking in het drie-sporenmodel
(grotende els te vinden in het Derde interimrapport,  zie de samenvatting op p. 328)
zou anders moeten. We begrijpen de strekking van het betoog zo, dat de
rechtsbeschermingsfunctie van de cassatie in de zaken van het derde spoor te weinig
gewicht in de schaal legt om de toegang tot de Hoge Raad (op termijn) te
handhaven. Deze zaken zouden ook wel bij één Hof neergelegd kunnen worden,
tengevolge waarvan de Hoge Raad zijn rol als hoogste  interpretator van het recht
beter zou kunnen vervullen. Nu is het zo, dat onze onderbouwing van de cassatie
in het derde spoor nu juist niet ontleend was aan de rechtsbeschermende maar aan
de uniformerende functie van cassatierechtspraak. Het gaat in het derde spoor nie t
over een buitenplaats  van de strafrechtspleging (zoals de andere terreinen waarnaar
verwezen wordt:  uitlevering en Lex Mulder) maar over één van de beddingen van
de hoofdstroom. Voor de bevordering van de rechtseen heid achten wij het een
te grote bedreiging, wanneer deze afgeleid zou worden en zou eindigen in een
stuwmeer bij een gerechtshof,  waaruit  alleen in het belang der wet ingestelde
cassaties nog doorstromen. Ons lijkt dat middel in zijn bestaande vorm ongeschikt
om te compenseren, dat de grote meerderhe id van zaken, die in een geldboete  of
een taakstraf eindigden, voor de Hoge Raad niet meer bereikbaar zouden zijn.236
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rechtseenheid zou kunnen hebben. Het betoog van de spreker resulteert onzes inziens in een
beperking in de toegang tot de cassatierechter in beide aspecten van zijn rol. Dat hier mee meer
ruimte zou ontstaan voor uniforme rechtstoepassing en  rechtsontwikkeling spreekt niet vanzelf,
omdat de rechtsbescherming in zwaardere zaken juis t veel aandacht vraagt. Over het principe
bestaat er wel overeenstemming, aangezien ook wij voor het derde en het tweede spoor de
toegang tot de cassatierechter  aan drempels zouden willen binden; Derde interimrapport a.w.,
p. 278-281. Zie over  de ontoereikendheid van het middel cassatie in het belang der w et Vranken
2000, a.w., p. 4 en N. Keijzer in het interview in Trema 1997 nr. 4, p. 143.

237 Daarnaast achten wij het twijfelachtig of de ruimere rechtsbescherming, die het beroep op een
gerechtshof zou bieden, de juiste uitkomst van de afweging van alle belangen is. In het derde
spoor liggen de feiten in principe eenvoudig en dus is het de vraag of de kosten van controle van
de feitelijke oordelen wel opweegt tegen de baten.

238 Bijvoorbeeld: alleen wanneer het bewijsoordeel van  de eerste aanleg door de verdediging
aangevochten is, worden de feiten ter zitting behandeld en komt in het app elarrest een
uitgewerkte bewijsmotivering voor.

239 W.H. Vellinga, Het voortbouwend hoger beroep volgens Strafvordering 2001, DD 2003, p.
1092, meent dat dit per saldo weinig substantie zal hebben.
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De eenheid  in de rechtstoepassing loopt gevaar wanneer bovendien voor een flink
aantal delictsomschrijvingen twee hoogste  rechters ieder hun eigen uitleg kunnen
hanteren. Het spreekt niet vanzelf, dat een gerechtshof,  dat zelf de top van een
piramide is, zich voegt naar de jurispruden tie van de Hoge Raad. In de normale
situatie berust een dergelijke binding op de mogelijkheid van beroep op de hoogste
rechter en in voorkomende gevallen op de inhoud van de verwijzingsopdracht na
cassatie. Deze factoren zijn in het voorgestelde alternatief van het finale hoger
beroep afwezig.237

7.2 De toetsing in cassatie

Nu in paragraaf 1 onze keuze over de basis is aangeduid, komen we toe aan het
doortrekken van enkele lijnen uit dit rapport en an dere deelstudies van dit of eerdere
jaren. Daarbij  geen we in op de aard en het bereik van de toetsing in cassatie  (deze
paragraaf) en op het scala van de beslissingen in cassatie  (paragraaf 3). Voor onze
reactie op de kritiek die op onze gedachten over de verhouding tussen hoger beroep
en cassatie  uitgeoefend is, verwijzen we in hoofdzaak naar het Algemeen deel.
We zetten in dit deelrapport de hoofdlijnen uiteen.

Een van onze uitgangspunten is steeds geweest, da t een strafvord erlijk stelsel
een weerspiegeling moet zijn van een redelijke verdeling van inspanningsverplich-
tingen bij de vormgeving van het geding. Daarom werd op diverse plaatsen de
processu ele verplichting voor partijen geformuleerd om zelf die punten aan te
dragen waarvoor men de bijzondere aandacht van de rechter wil. Op die aspecten
moet de aandacht van de rechter zich vervolgens volop concentreren, zowel qua
behandeling als qua beslissing en motivering. Voor het hoger beroep is dat
vervolgens uitgewerkt in die zin, dat de punten die door de procesactoren als
problematisch aan de orde gesteld zijn, in het brandpunt van de behandeling en
beslissing staan,238 eventueel aangevu ld met een door de rechter aangedragen
kwestie. Deze beperking in de verplichtingen in hoger beroep heeft automatisch
een beperking van de controle in cassatie tot gevolg.239 Voor klachten is bij de
Hoge Raad alleen ruimte, als die betrekking hebben op een punt wat bij de
appelrechter aan de orde geweest is. De betrokken beslissing is evenwel niet
onaantastbaar.  Samen met de andere beslissingen van de hoogste  feitenrechter
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240 De Hoge Raad kan in onze benadering beslissingen alleen maar op begrijpelijkheid toetsen,
wanneer het beslispunt in hoger beroep aan de orde gesteld is. Wanneer daaromtrent niets
aangevoerd, vastgesteld of gemotiveerd is, heeft de Hoge Raad immers weinig houvast voor
deze toetsing.

241  Zie hoofdstuk  IV par. 3 voor Duitsland en Frankrijk. Het EHRM werkt onder art. 35 EVRM
met dit principe (zie hoofdstuk  V van dit deelrapport). Ook  het US Supreme Court toetst aan
dit beginsel; Van der Does, a.w., p. 21.
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is die vatbaar voor toetsing in cassatie wanneer daartegen klachten worden
aangevoerd.240

Een en ander resulteert naar ons oordeel niet in de introductie  van een nieuw
principe voor rechtsverwerking, dat het strafgeding progressief als een fuik vorm
zou geven. We houden hier enkel vast aan een bekend beginsel.  In een proces dat
meer fasen beslaat,  dienen kwesties aan de orde gesteld te worden op het moment
dat zij zich voordoen. We zien dat in de huidige rechtspraak van de Hoge Raad
terug. Bepaalde kwesties kunnen niet voor het eerst in cassatie  aan de orde gesteld
worden. Ook elders treffen we dit basale  uitgangspunt aan.241 Concreet kan dat
betekenen dat voor procedu rele kwesties de verdediging in een hogere instantie,
bijvoorbee ld in cassatie, met enige beperking van zijn mogelijkheden te maken
krijgt, maar dan alleen wanneer hij die mogelijkheden in een eerdere fase heeft
laten liggen.Voor bijvoorbeeld  schendingen van het materiële  recht is dat moeilijk
voorstelbaar. Onjuiste materieelrechtelijke uitspraken van de rechter in ee rste aanleg
zijn in de regel irrelevant omdat ze door de appeloordelen vervangen worden. De
beslissingen van de appelrechter zijn door ons niet als onaantastbaar voorgesteld.
Bovendien blijken deze pas uit de uitspraak en is er dus geen eerdere gelegenh eid
geweest.  In welke mate er in de motivering van de oordelen van de appelrechter
cassatiewaardige schendingen van het recht opgespoord  kunnen worden is echter
afhankelijk  van de verplichting tot motivering. Die kan in ons stelsel variëren.

Voor de cassatierechte r in het bijzonder komt daar nog bij , dat controle  alleen
mogelijk  is als daarvoor de feitelijke basis gelegd is door de feitenrechter. In onze
gedachtegang wordt vastgehouden aan de beperkingen van het doen van feitelijk
onderzoek. Daar is cassatie  niet voor bedoeld. Het gevolg is dat de beslissingen
van de feitenrechter, in het bijzonder die welke toepassing geven aan het
procesrec ht, alleen controleerbaar zijn voor de cassatierechter wanneer de feiten
toeganke lijk zijn. Dat geldt zowel voor de inhoud als voor de onderbouwing van
die beslissing. Nu de appelrechter in ons systeem alleen expliciet en onderbouwd
met feiten ingaat op de punten die door de partijen of door hemzelf zijn aangedragen
heeft dat eveneens een inperkende werking tot gevolg voor de toetsing in cassatie.

Samenvattend op dit onderdeel zien wij dus twee samenstellende bestanddelen
voor de gedachte, dat in ons systeem de controle  in cassatie  in zekere mate een
omvorming zal ondergaan. Op de eerste plaats vloeit dat voort uit de toepassing
van het principe van de opeenvolgende procesfasen zoals hierboven uiteengez et.
Ten tweede is dat het gevolg van de bijzondere positie van de Hoge Raad als
cassatierechter ten opzichte  van de feiten.

In het verlengde van de genoemde uitgangspunten zou men kunnen overwegen
de toetsing van de procedure te concentreren op de middelen. Procesdeelnem ers
die zich benadeeld vinden door de feitenrechter, moeten zelf onderbouwen op  welke
punten dat dan het geval zou zijn. Waar dat niet is aangegeven, mag de Hoge Raad
in beginsel ervan uitgaan, dat er geen schending van belangen heeft plaatsgevonden.
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242 De toepassing van art. 81 RO wordt wel een ‘verkapt verlofstelsel’ genoemd; zie bijvoorbeeld
Jaarverslag Hoge Raad a.w., p. 6. Een wezenlijk verschil met een verlofstelsel moet daarbij niet
uit het oog verloren worden. In de gevallen van toepassing van dit a rtikel wordt wél een
inhoudelijke toetsing uitgevoerd naar de maatstaven die gelden voor alle zaken. Er wordt alleen
geen nadere verant woording geg even van de negatie ve eindconclusie omdat die passages toch
niets zouden toevoegen aan de rechtseenheid en rechtsontwikkeling. Voor de rechtsbescherming
is dit een relevant verschil met een verlofstelsel.

243 Gelet op de integratie van de belangen in de fairness is de kans op een verzuim van deze ernst
buiten de aangevoerde klachten als klein te kwalificeren.

244 Ongeacht of dat gepaard gaat met da adwerkelijke vernietiging; zie HR  6 november 2001, NJ
2002, 186.

245 Van Dorst 1998, a.w., p. 92; HR 11 s eptember 2001, NJ 2002, 218; aanvullende overwegingen
met het zelfde doel in HR 20 mei 2 003, NJ 2003, 672.
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Een controle  van de behandeling en beslissing in zijn geheel zou dan achterwege
kunnen blijven. Op elk middel krijgt de indiener ook een reactie. Dat hoeft niet
altijd een uitvoerig gemotiveerde reactie zijn. Wel dient steeds duidelijk  te zijn
of een middel gegrond is of niet. Dat kan naar ons oordeel goed gecombineerd
worden met een afweging van het belang bij een uitgebreide motivering. Op
gronden zoals thans verwoord in art. 81 RO kan wat ons betreft de Hoge Raad
daarvan afzien.242

Toch willen we de mogelijkheid van ambtshalve cassatie  wel behouden. De
rechter behoudt altijd een eigen verantwoo rdelijkheid  voor de uitkomst van het
strafgeding. Voor de cassatierechter betekent dat de noodzaak van een vangnet.
Met enige regelmaat treft de Hoge Raad ambtshalve evidente  schendingen van
het materiële recht aan. Het zou met die eigen verantwoordelijkheid onverenigbaar
zijn als die in cassatie  onaantastbaar zouden zijn, enkel omdat er daarover geen
middel ingediend is. Datzelfde principe geldt ook voor het formele recht. Als de
Hoge Raad een fundame ntele unfairness ziet kan dat tot ingrijpen nopen.243

Dit alles laat zien dat in ons voorstel de Hoge Raad de mogelijkheid heeft
in zijn beleid de bevordering van de rechtseenh eid en rechtsontwikkeling voorop
te zetten. Wij stellen voor de ambtshalve bevoegd heid op procesrec htelijk terrein
met name in te zetten voor de vragen van rechtseenheid.244 Het al eerder genoemde
vangnet voor de fundamentele unfairness kan net zo werken. Gelet op de fundamen-
tele aard van het verzuim zal cassatie  immers in veel gevallen tegelijk een bijdrage
leveren aan de rechtseen heid en rechtsontwikkeling. Hiermee verwant is de thans
reeds gangbare praktijk om, daartoe aangezet door motieven van rechtseenheid,
na gegrondbevinding van één of meer middelen ook nog een ander middel te
bespreken en ongegrond te verklaren. Cassatietechnisch is dat eigenlijk  onnodig,
maar het geeft wel leiding aan de rechtstoepassing in feitelijke aanleg.245

Deze handelwijze van de strafkamer brengt ons terug bij de vraag of de Hoge
Raad zo wel voldoende ins trumenten  heeft om in een concreet geval de feitenrech ter
leiding te geven bij de beslissing van de zaak. In het vorige deelrapport hebben
we het stellen van een of meer prejud iciële vragen aan de Hoge Raad na afweging
van voor- en nadelen afgewezen. Heroverweging van een en ander leidt thans niet
tot een andere conclusie. Hetgeen Meij ten aanzien van het systeem van het
Europese Hof van Justitie aangevoerd heeft (zie hoofdstuk IV, par. 4 van dit
deelrappo rt) voegt daaraan alleen maar toe. Dat het een bijdrage kán leveren aan
de uniformiteit van rechtstoepassing en -ontwikkeling lijkt ons onomstreden, maar
het betekent een onnatuurlijke knip in het geding en resulteert in vertraging en
mogelijk  zelfs in herhaling van zetten. Alles afwegende menen wij dat bij een
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246 Al of niet in het belang der  wet; zie HR 22 oktober 1 996, NJ 1998, 462 (Knesevic) en HR 18
september 2001 , NJ 2002, 559 (Bouterse).

481

vrijmoedige toepassing van het hierboven g eschetste beleid, waar nodig nadat een
zaak om deze reden is aangevangen met een beschikking waartegen cassatie
ingesteld  kan worden246, de wettelijke regeling van nieuwe middelen voorlopig
niet geïndiceerd is.

7.3 De beslissingen in cassatie  en de sturing door de wetgever

Het systeem van het huidige wetboek is ten aanzien van de beslissingen in cassatie
al in hoge mate geliberaliseerd. Wij wezen in hoofdstuk III al op de recente
wijziging van art. 440 Sv, waardoor er een grote mate van flexibiliteit  mogelijk
is in de beslissingen van de strafkamer nadat tot vernietiging beslist is. In deze
flexibiliteit zouden wij geen wijzigingen willen aanbrengen omdat zij goed aansluit
op onze gedachte  dat de uitkomst van een belangenafweging in concreto  de
beslissingen van de rechter moet bepalen, ook van de cassatierechter. Regelingen
die zouden dwingen tot een hervatting van het geding in feitelijke instantie, zelfs
wanneer de cassatierechter ook binnen zijn eigen grenzen prima in staat is zelf
de juiste beslissing te geven, achten wij daarmee moeilijk te verenigen. Zoals de
Hoge Raad nu ook al praktiseert ten aanzien van bepaalde verzuimen staat de
constatering van een fout, of dat nu naar aanleiding van een middel of ambtshalve
is, los van de vraag of een vervolg in de zin van verwijzing of terugwijzing op
zijn plaats is. Men zou kunnen denken aan de vaststelling dat er een verzuim
geweest is, maar dat het cassatieberoep toch wordt verworpen omdat alles in
aanmerking genomen deze constatering voldoende is en met een vernietiging voor
de relevante  belangen van de requirant niets te winnen valt.

Anders dan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens moet de Hoge
Raad dergelijke just satisfaction-oordelen inkaderen in een beslissing, dat van
vernietiging wordt afgezien. Voor het Straatsburgse Hof geldt immers een afwijkend
beslissingsm odel, waarin aan dat Hof geen competentie is toegekend om door
middel van vernietiging in de rechtskracht van een nationale rechterlijke beslissing
in te grijpen. De cassatiefase bij de Hoge Raad daarentegen maakt deel uit van
het lopende geding en heeft suspensieve werking op de rechtskracht van de
uitspraak. Om die reden moet de Hoge Raad zich steeds uitlaten over het
bestaansrecht van de aangevallen uitspraak. Hiermee willen we overigens niet
zeggen dat we een  voorstander zijn van he t bevestigen van de aangevallen uitspraak,
wat de Hoge Raad nu niet doet. Het blijft ook voor ons: vernietigen of het beroep
verwerpen.

De stand van zaken zoals beschreven in hoofdstuk III en de hier n ader beple ite
flexibiliteit  heeft ook consequenties voor de status van wettelijke nietigheden.
Daarover wordt in het Algemeen Deel van dit deelrapport al het nodige gezegd.
Het in de wet opnemen van de nietigheid als gevolg van het schenden van bepaalde
voorschriften richt zich steeds tot een ander dan de autoriteit  die het voorschrift
moet naleven of daarvoor de verantwoordelijkheid draagt.  In die zin heeft het maar
een beperkte betekenis voor het inprenten van het voorschrift. Het is een misvatting,
dat een strafvorderlijke autoriteit een verschil zou mogen maken tussen wettelijke
normen die zij te allen tijde en normen die zij alleen bij voorkeur zou moeten
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247 Een mooi voorbeeld vormen schendingen van de redelijke termijn in de cassatiefase. De Hoge
Raad gaat over tot partiële vernietiging en legt vervolgens zelf een nieuwe straf op met
toepassing van de juiste strafk orting; HR 22 oktob er 2002, NJ 2003, 155.
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naleven; al naar gelang de dreiging met nietigheid. Deze overweging heeft echter
wel bij de Wet Vormverzuimen een rol heeft gespeeld  om bepaalde nietigheden
te schrappen of juist te handhaven. Opname van een voorschrift in het wetboek
betekent altijd de plicht tot naleving. Daarmee is echter nog niets gezegd over het
gevolg, dat aan een verzuim moet worden verbonden, wanneer in een latere fase
een gebrek in de naleving geconstateerd  wordt.  Met het stellen van het voorschrift
stuurt de wetgever het gedrag van de handelende autoriteit,  met het stellen van
de nietigheid vervolgens het gedrag van de autoriteit die late r een verzuim  vaststelt.
In diens gedrag kan zeker variatie aangebracht worden, maar daarbij  staan de
afwegingen van de wetgever naast die van de rechter in het concrete  geval.

Formele nietigheden kunnen wel een plaats hebben in het wetboek. Daarmee
drukt de wetgever dan uit, dat schending van het voorschrift de rechtskracht van
de verrichte handeling aantastbaar maakt. Men moet er echter op verdacht blijven,
dat met de nietigheid het gedrag van (onder meer) de cassatierechter gestuurd wordt.
Bij de bepaling van het gevolg dat de cassatierechter aan een verzuim gaat geven,
is in het bestaande stelsel ruimte gekomen voor een belangenafweging, ook bij
formele nietigheden. Wil men die behouden en wellicht nog wat groter maken,
dan is het onvermijde lijk het begrip ‘absolute’ nietigheden te laten varen. De
gewenste  flexibiliteit zal in de wettelijke formulering tot uitdrukking moeten komen.
In onze gedachte gang betekent de keuze voor een wettelijke nietigheid, dat in
cassatie  tot vernietiging wordt overgegaan tenzij gelet op de omstandigheden van
het geval een ander oordeel op zijn plaats is. Van vernietiging kan worden afgezien
als daarmee geen relevan t belang gediend is. Wanneer de wetgever die geconcreti-
seerde belangenafweging nader wil sturen, kan hij ervoor kiezen de criteria te
benoemen, die de cassatierechter in zijn oordeel mag/moet betrekken. Een terugkeer
naar een strak en voorspelbaar systeem van nietigheden te allen tijde wijzen wij
van de hand en wordt ook door niemand verdedigd. Voor de cassatierechter geldt
immers ook nog, dat in de rechtspraak veel voorbeelden van het spiegelbeeld
ontwikke ld zijn: de substantiële  nietigheden. Ondanks dat de wetgever het
voorschrift niet met nietigheid  bedreigd heeft, is cassatie  toch aan de orde. Ook
hier zijn echter uitzonderingen mogelijk, nam elijk in die gevallen dat een concrete
afweging tot een ander oordeel voert.

Samenvattend kan gezegd worden dat wij streven naar een systeem, waarin
aan de cassatierechter voor het dictum optimale flexibiliteit  geboden wordt.  De
wettelijke regels moeten hem niet dwingen tot vernie tiging wanneer daarmee geen
belang gediend. Evenzeer moet hij ruimte houden om een he rvatting van het geding
in feitelijke aanleg achterwege te laten als het zelf afdoen mogelijk en op zijn plaats
is. Zoals al geconstateerd  in de rechtsvergelijking (zie paragraaf 3 van hoofdstuk
IV) is uiteindelijk  de procedu rele inbedding van deze gewenste  flexibiliteit
ondergeschikt aan de gedachte  dat de wet geen dwang moet inhouden voor de
cassatierechter om datgene te doen wat na een concrete belangenafweging nagelaten
zou kunnen worden. Dat kan via souplesse in de plicht tot vernietiging of in het
verwijzingsregime. Wij bepleiten het gebruik  van de combinatie  van beide
instrumenten, zoals dat in de huidige praktijk ook te zien is.247
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248 Het is door Haak, a.w., p. 720 n. 28, kennelijk anders opgevat.
249 Zie onder andere de bespreking van kritiek op het eerste interimrapport in: M .S. Groenhuijsen

& G. Knigge (red.), Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede Interimrapport strafvordering
2001 (Algemeen deel) , Deventer: Gouda Quint 2001, p. 74-75.
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7.4 Slot: het stelsel in reprise

Ter afsluiting van dit hoofdstuk komen we nog eens terug op het stelsel van
rechtsmiddelen, in het bijzonder in  verband me t het onderw erp van dit de elrapport:
de cassatie. We doen dit om nog twee kleine deelonderwerpen te behandelen. Het
ene gaat over de voorwaarden voor toegang tot de cassatierechter en het andere
over de handvatten die in ons stelsel ingebouwd zijn om in de toekomst eventuele
lastenverlichting bij de strafkamer te realiseren. Het zij hie r nog maar  eens herhaald:
voor een reductie  van die last hebben wij ons onderzoek niet ingezet.  Eventuele
kritiek dat onze voorstellen geen soelaas voor de overbelaste  strafkamer bieden
raakt onze voorstellen nauwelijks. Ze zijn er niet voor bedoeld. De vraag is wel
gerechtvaardigd of we in onze voorstellen ook gedacht hebben aan de mogelijkheid
om, als dat nodig mocht worden, met behoud van de grondtrekken van het stelsel,
een oplossing te bieden voor overbelastingsverschijnselen. We komen daarop aan
het eind van deze paragraaf terug.

In een eerder deelonderzoek werd reeds betoogd, dat de schriftelijke weergave
van de uitspraak, onderbouwd volgens de in ons stelsel nadrukkelijk beperkte eisen,
in beginsel beschikbaar moet zijn op het tijdstip van uitspreken. Daarvoor werden
diverse argumenten aangevoerd. Het belang van de zelfcontro le door de rechter
is ermee gediend, dat hij volledige versie van de uitspraak gereed heeft op het
moment dat die wordt uitgesproken. Dat belang staat of valt niet met het instellen
van een rechtsmidd el. De verdachte  heeft bovendien recht op een afschrift op het
moment van uitspreken, omdat dat de explicatiefunctie van de motivering
ondersteu nt. Dit voorstel reflecteert ogensch ijnlijk niet de huidige tijdgeest,  zelfs
niet als het alleen voor de appelfase zou gelden, maar wordt hier nog eens naar
voren gehaald  omdat het aangevu ld zou kunnen worden met een voorstel voor
de cassatiefase, dat bepaalde aantrekkeli jke kanten heeft. Het voorstel omtrent
de uitwerking van de uitspraken staat overigens geheel los van de gedachten over
de cassatiefase.248 Wij bepleitten dat voor alle procesfasen. Voor de uitwerking
werden overigens in de loop van ons onderzoek wel andere eisen geformuleerd
dan thans gelden. Zonder deze veranderingen oogt een voorstel tot integrale
uitwerking inderdaad als een pure werklastverzwaring. Naar ons oordeel ligt dat
dus genuanceerde r.249

Om toegang te krijgen tot de cassatierechter moet de requirant aan diverse
formaliteiten voldoen. Onder meer moet hij een termijn in acht nemen voor het
instellen van het beroep. Bovendien geldt de verplichting dat binnen twee maanden
na aanzegging van die termijn bij de Hoge Raad een schriftuur met middelen
afkomstig van een advocaat ingediend moet worden. Niet naleving van deze formele
voorwaarden betekent dat de toegang ontzegd wordt,  resulterend in een niet-
ontvanke lijk verklaring van het beroep. In navolging van het D uitse recht zou men
kunnen overwegen de toetsing van deze formele voorwaarden bij het gerecht neer
te leggen, dat de gewraak te uitspraak gewezen heeft. Invoering van de eis om op
de dag van de uitspraak een schriftelijke versie daarvan beschikbaar te hebben
is wel een voorwaarde hiervoor. Als daartoe geen bereidheid  bestaat komt het
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verplaatsen van de ontvankelijkheidstoetsing helemaal niet aan de orde. We werken
deze gedachte  niettemin nader uit.

Met name moet gedacht worden aan de gevallen van het verzuim van de
schriftuurverplichting, maar ook de termijn voor het instellen van het beroep zelf
kan hierin betrokken worden. Wij stellen ons de gang van zaken als volgt voor.
De persoon die tijdig beroep heeft ingesteld  krijgt meteen een schriftelijk stuk mee
van de griffie met de mededeling, dat hij twee maanden de tijd heeft om aan de
schriftuurverplichting te voldoen. Aan personen die schriftelijk cassatie aantekenen,
wordt dit stuk toegezonden op het adres dat zij daarvoor moeten opgeven. Een
vergelijkbaar bericht wordt thans door de Hoge Raad verzonden op grond van art.
435 lid 1 Sv. Wanneer na afloop van de termijn niets ontvangen is, wordt aan het
cassatieberoep verder geen gevolg gegeven. Op dat moment staat vast dat de
uitspraak onherroe pelijk is. Een bericht van deze afloop wordt aan de insteller
van het beroep (en eventueel de wederpa rtij) verzonden op het opgegeven adres.
Wanneer de insteller toch nog reageert met de gefundeerde mededeling dat hij
wel tijdig een schriftuur heeft ingediend ontstaat er twijfel en is het beter de zaak
uit te zoeken en door te sturen naar het cassatiegerecht. Ook eventuele twijfelgeval-
len of het ingediende stuk wel aan de minimumeisen voor een schriftuur voldoet,
zouden door de Hoge Raad en niet bij het gerecht a quo beslisst moeten worden.

De gang van zaken bij de toetsing van de termijn zou vergelijkbaar kunnen
zijn. Aan zaken waarin na afloop van de cassatietermijn  niets vernomen is, wordt
verder geen gevolg gegeven, net als nu het geval is. Veroordeelden die wel van
zich laten horen maar volgens het aanvankelijke oordeel van de griffier te laat zijn,
wordt dienovere enkomstig  bericht gezonden; opnieuw op het opgegeven adres.
Volgt daarop geen reactie, dan houdt alle activiteit op en  staat vast dat de uitspraak
onherroe pelijk is. Protesteert de veroordeelde door feiten aan te voeren die het
aanvankelijke oordeel van de griffie bestrijden, dan gaat de zaak alsnog naar het
cassatiege recht. De huidige praktijk is dat de zaken waarvan men verwacht dat
cassatie tardief geoorde eld zal worden, in onuitgew erkte vorm naar de Hoge Raad
gaan. Wanneer het parket bij de Hoge Raad twijfelt aan de tardiviteit wordt het
appelgerecht verzocht om een uitgewerk te zaak. Hetzelfde is het gevolg als de
strafkamer een voorlopig oordeel heeft dat gunstig is voor de requirant. Het verschil
in ons voorstel zou zijn, dat het bericht niet naar Den Haag, maar naar de requirant
gezonden wordt.

Aan cassatieberoepen die wat deze twee formele vereisten betreft onder de
maat zijn, zou in ons voorstel door de hoogste  feitelijke instantie dus geen gevolg
gegeven worden. In bepaalde gevallen krijgt de insteller van het beroep een bericht
op het adres dat hij bij het instellen van het beroep voor dat doel aangegeven heeft.
Doordat de uitspraak beschikbaar is, kan geëist worden dat binnen twee maanden
na afloop van de termijn voor cassatie  de schriftuur daadwe rkelijk ingediend is.
De sporadische gevallen waarin twijfel over de nakoming van de formaliteiten
bestaat,  welke twijfel in onze gedachtegang pas zal rijzen als de insteller reageert
op het bericht van verzuim, worden wel doorgezonden naar de Hoge Raad voor
beoordeling van de ontvanke lijkheid in het geheel van de toetsing in cassatie.

Voor het stelsel van rechtsmiddelen zou met deze aanpak op twee punten
winst geboekt worden. Ten eerste neemt in alle zaken, die sinds 1 januari 2003
door de enkelvoudige kamer van de Hoge Raad definitief afgedaan worden, de
duur van het suspensieve effect aanzienlijk  af. Met andere woorden, de uitspraak
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is veel eerder vatbaar voor tenuitvoerlegging. Met name de  periode die nu verstrijkt
voordat het appelgerecht een uitgewerk te zaak bij de Hoge Raad heeft doen
binnenkomen, maar ook de tijd voor de Hoge Raad zelf, ook al is die beperkt,
vervalt.250 Qua administratie ve belasting vindt er een verschuiving, maar zeker
geen verzwaring plaats.

Ten tweede wordt het verstrijken van de redelijke termijn vóór de indiening
van de cassatieschriftuur voorkomen. Het is niet ongewoon, dat het appelgerecht
zoveel tijd nodig heeft om een de zaak in de vereiste vorm bij de Hoge Raad te
krijgen, dat al van een schending van de redelijke termijn sprake is op het moment
dat de stukken bij het cassatiegerecht binnen komen. Dan heeft, zonder dat de
verdachte  ook maar één enkele  grief tegen de uitspraak heeft aangevoerd, het
systeem al een cassatiegrond gegenereerd. De huidige rechtspraak accepteert het
enkel klagen ove r de vertraging na appe l.251 Hoewel dat in de bestaande procesgang
moeilijk anders kan, willen we hiertegen toch aanvoeren dat het ongericht schieten
zo beloond wordt.  Het ware beter daaraan een einde te maken. Zonder dat de
veroordeelde enige consultatie  met een raadsman heeft gehad en zonder dat er
enig bezwaar tegen de uitspraak is geformuleerd kan hij cassatie  instellen. Dan
begint de klok te tikken met soms het geschetste  gevolg. Eén enkel middel terzake
van schending van de redelijke termijn is dan al voldoende. Nu kan ter relativering
gesteld worden dat cassatie alleen op deze grond ook geen ernstige gevolgen heeft.
De veroordeelde krijgt van de Hoge Raad een bepaalde korting op zijn straf.
Niettemin  zouden we van een misstand willen spreken, die zou worden weggeno-
men als de uitspraak eerder definitief wordt.

Aan het einde gekomen van het deelrapport over cassatie rest ons nog de vraag
wat ons stelsel te bieden heeft in het geval dat overbelasting van de strafkamer
tot ingrijpen noodzaa kt. Als antwoord hierop zouden we willen benadrukken dat
wij in een versmalling van de taak van de Hoge Raad meer nadelen dan voordelen
zien. Belangrijker is, dat onze gedachten over de toegang tot de cassatierechter,
geventileerd in het Derde interimrapp ort, de uitkomst zijn van een belangenafwe-
ging. Daarin  ligt de remedie  voor het geval de strafkamer haar werk niet meer aan
zou kunnen. Zoals toen opgemer kt, is het openstellen c.q. het uitsluiten van een
volgende procesfase de uitkomst van een afweging van alle relevante  belangen.
Voor de individuele  justitiabele  is in dat kader doorslaggevend wat voor hem op
het spel staat in termen van rechtsgevolgen van de zaak, ook al kunnen andere
overwegingen meespelen. Terecht drukt het huidig recht de cassatiedre mpels uit
in termen van de opgelegde straf. Als de toestand van de rechtspleging daartoe
dwingt kan de afweging opnieuw gemaakt worden en anders uitvallen. Drempelver-
hoging zou daarvan het gevolg kunnen zijn.

Een verhoging van de cassatiedre mpels geniet onze voorkeur boven de
categorische uitsluiting van cassatie  voor de buitengerechtelijke afdoening, ons
derde spoor. Hoewel stevig bekritiseerd houden we dat standpunt toch overeind.
We hebben dat in paragraaf 1 van dit hoofdstuk reeds toegelicht.  Ook een
drempelverhoging is een keuze ‘met het pistool op de borst’, maar daaraan kleeft
minder het bezwaar dat de rechtseenheid  onder druk komt te staan. Zowel het
materiële  recht als het toepasselijke procesrecht blijft voor een belangrijk  deel
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nog wel bereikbaar voor de Hoge Raad. Aan de werkzaa mheid van het buiteng-
ewoon rechtsmiddel cassatie in het belang der wet blijven wij met anderen twijfelen.
Het zal onvoldoende beschikbaar zijn om de lacune te vullen.


