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Voorwoord bij de tweede druk

Dit cahier bevat een uiteen zetting ove r de hoofd lijnen van het rechtsmiddelen-
recht in strafzaken. De beschouwing is geschreven voor onderwijsdoeleinden.
Het is voor ons dan ook een groot genoegen te kunnen vaststellen dat het cahier
zijn weg gevonden heeft in het curriculum van verschillende juridische facultei-
ten. 
In vergelijking met de eerste druk is de inhoud op enkele plaatsen gewijzigd.
Uiteraard is nieuwe literatuur en recente jurisprudentie in de teks t verwerkt.
Hetzelfde geldt voor de wetswijzigingen, die in het strafprocesrecht aan de orde
van de dag zijn. Hoofdstuk 8 is ingrijpender veranderd; met name de ontwikke-
lingen ten aanzien van de herziening van de rechterlijke organisatie noopten
daartoe.

Voor opmerkingen van gebruikers van dit cahier houden wij ons van harte
aanbevolen. 

Tilburg, augustus 1992

M.S. Groenhuijsen
J. de Hullu
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1. J.M. van Bemmelen, Is wijziging van de regeling betreffende de hoogere voorziening
in strafzaken gewenscht, en zoo ja, in welken zin, preadvies Nederlandse Juristenve-
reniging, Handelingen NJV 1938, p. 6.

2. Zie § 3 van de Memorie van Toelichting op het Wetboek van Strafvordering, ing-
evoerd per 1 januari 1926, ook voor het direct navolgende.
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HOOFDSTUK 1

Inleiding en begripsbepaling

1.1. Waarom rechtsmiddelen?

Gelet op de belangen die er in de strafrechtspleging op het spel staan, is het
onaanvaardbaar wanneer een rechterlijke beslissing zou berusten op vergissing-
en of op een w illekeurige toepassing v an rechtsregels. Zowel een veroordeling
als een voor d e verdach te bevrijdende uitspraak is maatschappelijk een zodanig
ingrijpende beslissing, dat er binnen het stelsel van strafprocesrecht voorzie-
ningen moeten bestaan die een behoorlijke kwaliteit van zo'n oordeel waarbor-
gen. 

Rechtsmiddelen zijn in dit verband belangrijke waarborgen. Wanneer we
iets langer stilstaan bij de betekenis van deze voorzieningen, dan k unnen zij
met verschillende a rgumenten worden ondersteund. In een  bekend p readvies u it
1938 noemt Van Bemmelen vier redenen waarom in een strafproces rechtsmid-
delen beschikbaar worden gesteld. Die vier redenen zijn:

a. de behoefte aan eenheid in de rechtspraak;
b. de behoefte aan  bescherming teg en willekeur van d e rechter;
c. de behoefte aan correctie op vergissingen;
d. de behoefte, die zowel het OM als de verdachte kunnen hebben om na de

eerste uitspraak hun stellingen nog eens opnieuw voor een rechter te breng-
en, omdat zij de eerste maal niet voldoende hadden gezien waar eigenlijk de
quintessence van de zaak lag.1

Deze argumenten liggen nogal voor de  hand. Rechtsmiddelen moeten imm ers
steeds worden bezien in relatie tot de meer algemene kenmerken van de
strafvordering. Wat dat betreft vestigen wij aanstonds de aandacht op het
voornaamste beginsel dat de wetgever in 1926 aan het Wetboek van Strafvorde-
ring ten grondslag heeft gelegd: "Een goed ingericht strafproces moet zooveel
mogelijk  bevorderen de toepassing van de strafwet op den werkelijk schuldige
en tevens de veroordeling, kan het zijn, de vervolging van den niet-schuldige
naar vermogen verhinderen."2 Dit doel werd nagestreefd door in het wetboek
aan politie en justitie "ruime rechten" toe te kennen, maar tegelijk wilde men de



3. Th.W. van Veen in diens bewerking van J.M. van Bemmelen, Ons strafrecht. Deel 4
Strafprocesrecht, 10e druk, Alphen aan den Rijn 1989, §§ 2 en 3. Zie ook Th.W. van
Veen, De betekenis van het strafproces voor onze samenleving, TvS 1969, p. 121-
147.

4. Zie onder andere HR 25 oktober 1983, NJ 1984, 132 m.n A.C. 't Hart.
5. Zie E. Schmidthäuser, Zur Frage nach dem Ziel des Strafprozesses, in: Festschrift für

Eb. Schmidt, Göttingen 1961, p. 511-524.
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uitoefening ervan "stellen onder de controle van den onafhankelijken rechter,
tegen de beslissing van den lageren beroep openstellen op den hoogeren
rechter, er voor zorgen, dat iedere betrokkene in zijne  belangen door den
rechter kan worden gehoord, hem voor de behartiging van die belangen toe-
staan zich ten allen  tijde met een raadsman te beraden." Met andere woorden:
men heeft aan de vervolging alle rechten gegeven, die zij voor haar taak
behoeft,  aan de verdachte en de verdediging alle bevoegdheden, welke met het
doel van het strafproces niet in strijd komen.

Aan welk doel v an het strafp roces moet daarbij worden gedacht, afgezien
van het reeds genoem de oogmerk  om de strafwet toe te passen op de schuldige
en de onschuldige ongemoeid te laten?

Een strafgeding  heeft vele functies. Van  Veen noemt als hoofdfunctie dat er
tijdig en met inachtneming van de vereiste 'checkpoints' een definitief oordeel
tot stand komt over de strafzaak. Als nevenfuncties merkt hij aan het handha-
ven van het bestaande recht, het waarmaken van de bedreiging met straf, het
tegengaan van wraakneming door of namens het slachtoffer, en het confronte-
ren van de daders met hun verantwoordelijkheid tegenover anderen en de
gemeenschap waarin zij  leven.3 Wij willen daar - vanuit het perspectief van de
rechtsmiddelen - nog enkele opmerkingen aan toevoegen. In een strafgeding
gaat het voor een belangrijk deel om waarheidsvinding.4 Dit is echter geen doel
op zichzelf, maar meer een voorwaarde, een middel, om een rechtvaardige
beslissing te kunnen nemen. Is de rechtvaardigheid dan de eigenlijke doelstel-
ling van het proces? Wij denken van niet, aangezien mensen zeer verschillend
over de inhoud van dit abstracte begrip oordelen. Als gevolg daarvan worden er
dagelijks rechterlijke beslissingen gewezen, waarvan het rechtvaardigheidsge-
halte in de samenleving sterk  ter discussie staat. Er is op grond daarvan wel
geopperd dat de rechtszekerheid die voortvloeit uit het in kracht van gewijsde
gaan van vonnissen de enige reële doelstelling is. Maar daartegen pleit weer dat
de buitengewone rechtsmiddelen de onherroepelijke beslissingen alsnog
kunnen aantasten. Om nu niet in een woordenspel te vervallen stellen wij voor
om het herstellen van de rechtsvrede aan te merken als de overkoepelende
doelstelling van ieder strafproces.5 Een strafgeding beoo gt primair om de door
het delict ontstane onrust in de samenleving weg te nemen . Er moet een situatie
ontstaan waarin de betrokkenen en de overige rechtsgenoten de overtuiging
krijgen dat er op een adequate wijze  is gereageerd op het strafbare feit. Op een
adequate  wijze, dat wil zeggen: niet willekeurig, niet disproportioneel, niet met
veronachtzaming van de ind ividuele en  collectieve b elangen van degenen die
bij het proces zijn betrokken. 
 



6. Zie A.L. Melai, Het strafgeding: polariteit en tegenspraak, Inleiding op de losbladige
commentaar op het Wetboek van Strafvordering, aant. 7.9., die benadrukt dat de
rechter en de officier van justitie wèl loyaliteit verschuldigd zijn aan de uitgangspun-
ten van het wettelijk stelsel van strafrechtsbedeling, maar dat een dergelijke solidari-
teit niet mag worden gevergd van de verdachte.

7. Vergelijk H.G.M. Krabbe, Verzet en hoger beroep in strafzaken, Alphen aan den Rijn
1983, p. 28.
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1.2. Tegenspraak als beginsel van strafvordering

De overtuiging  dat er op een adequa te manier is gereageerd  op het delic t, kan
mede worden gevoed door de gedachte dat de verdachte in het geding een
eerlijke kans heeft gekregen. Hij mag in vrijheid zelf een processuele tactiek
kiezen. Hij mag nooit worden gedwongen om verklaringen af te leggen die hem
in de strafzaak kunnen  schaden (art. 29 Sv). D e verdachte is weliswaar ver-
plicht om toepassing van allerlei overheidsdwang te dulden - denk aan de
dwangmiddelen - maar van hem kan nooit worden gevergd dat hij ook instemt
met de bedoelingen van de functionarissen van het strafrechtelijk systeem.
Kortom: de verdachte behoudt gedurende de loop van de strafzaak zijn intellec-
tuele autonomie.6 Daaruit vloeit onder andere voort dat hij alles naar voren
moet kunnen brengen wat tot zijn verdediging kan bijdragen, en hij mag er
aanspraak op maken dat hij redelijk antwoord krijgt op datgene wat hij te berde
brengt.  De tegenspraak - men zegt ook wel: de contradictoire behandeling - is
het ordenend principe v an het strafgeding. Dit b lijkt zowel uit de regeling van
de berechting in eerste aanleg alsook uit de vormgeving van de rechtsmiddelen.

Ten eerste waarborgt het vragenschema van de artt. 348 en 35 0 Sv in
verbinding met de voorschriften van de artt. 358 en 359  Sv dat iede r gemoti-
veerd verweer van de verdachte hetzij wordt aanvaard, hetzij op de een of
andere manier 'met redenen omkleed' in het vonnis wordt weerlegd. Voor de
zgn. exceptieve verweren volgt dit uit de bepalingen van art. 358 lid 3 jo. 359
lid 2 Sv; voor de bewijs- en de strafmaatverweren kan dit worden afgeleid u it
art. 358 lid 2 jo. 359 leden 1  t/m 8 Sv en de jurisprudentie daaromtrent. 

Dat ook de rechtsmidd elen berusten op de gedachte van een georganiseerde
tegenspraak, kan vanuit verschillende gezichtspunten aannemelijk worden
gemaakt. Verzet, hoger beroep en beroep in cassatie vormen een soort boven-
bouw op de berechting in ee rste (resp. tweede) aanleg.7 Er zijn daarom nogal
wat bepalingen die de strekking hebben het debat in tweede instantie vooral te
concentreren op grieven die tegen de eerste beslissing zijn aan te voeren of op
punten die bij de eerste behandeling ten onrechte onderbelicht zijn gebleven of
onvoldoende op waarde zijn geschat. In feite vormt het enkele bestaan van het
rechtsmiddel verzet al een duidelijke aanwijzing in deze richting: de daaraan
ten grondslag liggende gedachte is namelijk dat het verloop of de uitkomst van
het geding anders zou kunnen zijn vanwege de inbreng door de verdachte die
bij de eerdere verstekbehandeling werd gemist. In relatie tot het hoger beroep
en het cassatieberoep kan onder andere worden gewezen op de bepalingen van
de artt. 410, 416, 433 en 434 lid 2 Sv, waarin de verdachte en het OM de
mogelijkheid wordt geboden  om concrete bezwaren op te geven tegen de



8. Daaraan doet niet af dat volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad de appelrechter
niet verplicht is om apart te responderen op klachten die ingevolge art. 410 of art. 416
Sv naar voren zijn gebracht (uiteraard voorzover de opmerkingen buiten het bereik
van art. 358 lid 3 jo. 415 Sv vallen). Zie o.a. HR 16 oktober 1962, NJ 1963, 7; HR 14
september 1981, NJ 1981, 666; en Melai c.s., aant. 3 op art. 410. Op de inhoud van
cassatieschrifturen wordt in de praktijk doorgaans wel gereageerd.

9. J.M. van Bemmelen, a.w., p. 4.
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bestreden beslissing. D e principiële betekenis van deze voorschriften is dat de
kwaliteit van de rechtsstrijd w ordt bevorderd door een kritische  discussie uit te
lokken om trent het eerder gegeven rechterlijke  oordeel. 8 

Het deelnemen aan zo'n debat is voor de verdachte natuurlijk geheel anders
van aard dan voor het OM. Voor de verdachte staan strikt persoonlijke belang-
en op het spel, terwijl de vertegenwoordiger van het OM qualitate qua optreedt.
Hij dient vooral algemene belangen in het oog te houden . Hij moet bijvoorbeeld
speciaal letten op he t handhaven van eenheid in de rechtspraak, het corrigeren
van vergissingen, en het bevorderen van de overtuiging bij de rechtsgenoten dat
er op een adequate wijze recht wordt gesproken. Nu de - onderling niet verwis-
selbare -  bijdrage van de procesdeelnemers aan de discussie in het geding hier
in algemene termen is aangestipt, zal in de navolgende hoofdstukken vooral de
rol van de verdachte verder word en belicht.

Discussie  is mooi, maar er moet op een gegeven moment wel een eind aan
komen. De grondigheid van de besluitvorming is immers niet het enige belang
dat in de procedure moet worden bewaakt. Het gaat er bijvoorbeeld evenzeer
om dat er binnen een afzienbare termijn een bindende beslissing wordt genomen.
Tegen de achterg rond van  deze concurrerende belangen  formuleer t Van
Bemmelen het centrale probleem waarvoor de wetgever staat  bij de regeling
van de hogere voorziening in strafzaken aldus: "Hoe is te bereiken, dat met een
minimum van instanties, liefst slechts twee, de beide groote doeleinden en
functies van de hoogere voorziening in strafzaken, nl. herstel van vergissingen
van den rechter in eers ten aanleg  en het bewaren van de eenheid  in de recht-
spraak worden verwezenlijkt?"9

In dit inleidende hoofdstuk  zullen wij nu  eerst enige hoofdlijnen aanstippen  die
in de geldende regeling van het Wetboek van Strafvordering te herkennen zijn;
daarop kan dan la ter bij de besp reking van  de afzonderlijke rechtsmiddelen
worden teruggegrepen. Vervolgens zal nog een omschrijving worden gegeven
van de belangrijkste begrippen die voor ons onderwerp van belang zijn.

1.3. Gesloten stelsel van rechtsmiddelen

Er zijn twee algemene voorzieningen getroffen die de duur van een strafgeding
beperken en waarborgen dat de daarin genomen beslissingen in principe
definitief en bindend zijn. 



10. HR 4 maart 1975, NJ 1975, 241; zie ook HR 25 november 1988, NJ 1989, 136.
11. Zie onder andere HR 18 december 1933, NJ 1934, 298.
12. Vergelijk ook HR 5 januari 1990, NJ 1990, 313, waarin wordt overwogen "dat

deze (straf)vonnissen door de burgerlijke rechter niet op hun juistheid kunnen
worden getoetst, omdat het gesloten stelsel van gewone en buitengewone rechts-
middelen, als neergelegd in het Derde Boek van het Wetboek van Strafvordering,
daaraan in de weg staat." Zie de boeiende conclusie van advocaat-generaal

9

Ten eerste wordt het uitgangspunt gehanteerd dat een rechterlijke beslissing
in een strafzaak in beginsel alleen kan worden aangetast indien de wetgever
daartegen een rechtsmiddel heeft toegelaten. Voorzover het om vonnissen of
arresten gaat, waarin einduitspraken zijn gegeven, bepaalt de wet in de artt. 44,
56, 68, 95 en 96 RO welk rechtsmiddel kan worden aangewend. Het Wetboek
van Strafvordering geeft aanvullende voorschriften, bijvoorbeeld in de artt. 399,
404, 426 en 430  Sv. Voor  beschikk ingen zijn de hoofdreg els neerge legd in de
artt. 445-448 Sv. 

Wij geven een voo rbeeld om de betekenis van dit uitgangspun t toe te
lichten. Wanneer een rechter-commissaris in strijd met geldende rechtsregels de
bewaring beveelt, is deze beslissing niet vatbaar voor enige hogere voorziening
(vergelijk  art. 445 Sv). In dergelijke gevallen mag de raadkamer van de recht-
bank, die vervolgens over de gevangenhouding moet oordelen, niet beslissen
dat de desbetreffende vordering van het OM moet worden afgewezen op de
enkele grond dat de bewaring materieel gezien onrechtmatig was en dus
onvoldoende grondslag biedt voor een voortzetting van de voorlopige hechte-
nis. De Hoge Raad overwoog in zo'n geval: "dat een rechterlijke beslissing  in
het algemeen alleen door vernietiging door een hogere rechter haar kracht kan
verliezen en een beslissing waartegen door de we t geen hogere voorz iening is
toegelaten daarom in het algemeen niet op grond van daaraan mogelijk kleven-
de gebreken van formele of materiële aard als van onwaarde mag worden
beschouwd..." 10 Of, in de woorden van de advocaat-generaal Kist in diens
conclusie  voorafgaand aan hetzelfde arrest: "Het systeem van ons wetboek
brengt immers mede dat een rechterlijke beslissing niet van rechtswege  nietig
is, maar gezag en uitwerking heeft, en dus bestaat, zolang daartegen niet met
enig door de wet aangegeven rechtsmiddel is opgekomen en die beslissing niet
door een hogere  rechter is vernietigd."

Rechterlijke beslissingen zijn in beginsel nooit nietig, hooguit vernietigbaar.
Een praktische  consequentie hiervan kwam naar voren  in de zaak d ie leidde tot
het arrest HR 16 oktober 1987, NJ 1988, 841 m.n. C. In dit geval had een
politierechter de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden,
waarvan 2 voorwaardelijk. Dat mag niet. Art. 376 Sv bepaalt immers dat de
politierechter maximaal 6 maanden vrijheidsstraf mag oplegge n, waarbij
ingevolge vaste jurispru dentie geen verschil wordt gemaakt tussen de voor-
waardelijke of de onvoorwaardelijke variant.11 De veroordeelde trok het door
hem ingestelde hoger beroep in, en probeerde executie van de opgelegde straf
te verhinderen door bij de civiele rechter een kort geding aan te spann en. Hij
kreeg in drie instantie s nul op he t rekest, waarbij alle rechters zich beriepen op
het gesloten stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken.12 Dat wil zegg en: in



Leijten bij NJ 1988, 841 omtrent mogelijke uitzonderingen op deze hoofdregel.
Overigens komt de plaats van het kort geding in strafzaken nog ten principale aan
de orde in hoofdstuk 8.

13. Zie de Memorie van Toelichting, BHTK 1913-1914, 286, nr. 3, pp. 150 en 153.
14. Noot van A.L. Melai onder HR 14 mei 1974, NJ 1974, 468, waarin wordt

gesproken over het "in het bewustzijn van de rechter liefst niet verbleekte
onderzoek ter terechtzitting".
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dergelijke gevallen kan de civie le rechter niet worden ingeschakeld om de
gevolgen van een inhoudelijk evident onjuist strafvonnis ongedaan te maken.
De enige mogelijkheid die  dan nog re st, is het verzoeken van  gratie (zie
daarover paragraa f 6.4.).

Een andere consequentie van het genoemde uitgangspunt is dat moet
worden voorkomen dat na het aanwenden van een rechtsmiddel er twee beslis-
singen bestaan over één strafzaak. Daartoe is in de wet voorgeschreven dat de
bestreden beslissing altijd op de een of andere manier moet worden 'verwerkt'
in de nieuwe beslissing. Dit kan onder andere plaatshebben door die bestreden
beslissing te vernietigen, te bekrachtigen of te bevestigen, of door het ingestelde
beroep te verwerpen (vergelijk de artt. 403, 423, 441 Sv). Deze bepalingen
worden in  de navolgende hoo fdstukken  nog toege licht.

1.4. Het concentratiebeginsel

De tweede, meer toegespitste voorziening ter beperking van de duur van een
strafgeding is gelegen in het zogenaamde 'concentratiebeginsel'. Ingevolge de
artt. 406 en 428 Sv is hoger beroep en beroep in cassatie tegen vonnissen die
geen einduitspraken inhouden alleen mogelijk gelijktijdig met een appel resp.
een cassatieberoep tegen de einduitspraak. Uit de wetsgesch iedenis blijk t dat dit
berust op de overweg ing dat het m et de behoorlijke procesorde in strijd  zou zijn
de gang van het onderzoek te belemmeren of te vertragen, door telkens tegen de
ter terechtzitting gegeven beslissingen onmiddellijk rechtsmiddelen op en te
stellen.13 Melai wijst er daarenboven nog op dat het concentratiebeginsel beoogt
desintegratie van het onderzoek ter terechtzitting te voorkom en. Dit is van groot
belang, aangezien de vragen van de  artt. 348 en 350 Sv naa r aanleiding  van dit
onderzoek moeten worden beantwoord, zodat alles wat daar is voorgevallen de
rechter nog scherp voor de geest moet staan.14 Ook hier zien we derhalve weer
een nauwe samenhang tussen de regeling van de berechting in eerste aanleg en
de voorschriften om trent de rechtsmiddelen . 

En een behoorlijk strafgeding laat zich in de praktijk in feite niet eens
denken zonder concentratiebeginsel. Stel dat de verdachte hoger beroep en
vervolgens beroep in cassatie kon instellen tegen de beslissing om  een wijzi-
ging van de telastelegging toe te laten ; en dat hij wederom in appel en in
cassatie zou kunnen gaan indien een getuige wordt toegestaan om zich op het
verschoningsrecht te beroepen. Alleen al op grond van deze s impele voorbeel-



15. Vergelijk H.G.M. Krabbe, a.w., p. 56.
16. A.J. Blok, L.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafproces, Haarlem 1925, deel II,

p. 309.
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den is duidelijk dat zonder de artt. 406 en 428 Sv het tempo en de overzichte-
lijkheid van de zaak niet in de hand te houden zouden zijn.15

Rechtsmiddelen worden in dit cahier bezien in het spanningsveld tussen een
vlotte en een grondige a fdoening van strafzaken. Enerzijds wordt ge streefd naar
een adequate en foutloze beslissing, anderzijds mag het niet te lang duren
voordat iedereen w eet waar hij aan toe is. Deze aanduiding vormt het perspec-
tief van waaruit de navolgende onderdelen en hoofdstukken zijn geschreven.
Wij zullen eerst nagaan hoe de belangrijkste begrippen in dit verband kunnen
worden omschreven.

1.5. Begripsomschrijving

Rechtsmiddelen omschrijven wij in het voetspoor van Blok en Besier als "de
middelen, die aan de daarbij betrokken personen, met name aan het O.M. en
den verdachte, doch ook aan andere belanghebbenden (...) ten dienste staan om
op te komen tegen eene beslissing of eene handeling gedurende het strafproces
door een der daarbij betrokken autoriteiten gegeven of ondernomen".16 Om
praktische redenen (vooral om de omvang van dit cahier binnen redelijke
grenzen te houden) zal daarbij de nadruk worden gelegd op voorzieningen
waarmee beslissingen van de rechter kunnen worden aangevochten. Buiten het
bereik van deze beschouwing liggen derhalve de mogelijkheden om op te
komen tegen beslissingen van  het OM of van bijvoorbeeld gevangenisdirecteu-
ren, alsmede de wijze waarop handelingen van rechters kunnen worden aang-
evochten.

Voor een goed begrip van de rechtsmiddelen is voorts de inhoud van art. 138
Sv van belang. Daarin wordt ondersche id gemaakt tussen uitspraken, dat zijn de
op de terechtzitting gegeven beslissingen, en beschikkingen, de niet op de
terechtzitting gegeven beslissingen. Bovendien wordt in deze bepaling aang-
egeven wat moet worden verstaan onder de term einduitspraken, te weten de
uitspraken tot schorsing van de vervolging of tot verklaring van onbevoegd-
heid, niet-ontvankelijkheid van het OM in de vervolging of nietigheid van de
dagvaarding, en de vrijspraak, het ontslag van rechtsvervolging en de veroorde-
ling. Wanneer het gaat om een zaak die in tweede of hogere aanleg wordt
berecht,  zijn er nog meer mogelijke einduitspraken. De  belangrijkste daarvan
zijn: de niet-ontv ankelijkheid in het aangewende rechtsmiddel, de bevestiging
of bekrachtiging van de bestreden uitspraak, de vervallenverklaring van het
verzet, de verwerping van het cassatieberoep en de afwijzing van de herzie-
ningsaanvraag.
Er zijn gewone rechtsmiddelen en buitengewone rechtsmiddelen. Deze onder-
scheiding hangt samen met de rechtskracht van de beslissing waartegen wordt
geopponeerd. In art. 557 Sv is namelijk bepaald dat, behoudens uitzonderingen,



17. Dat het hier slechts gaat om een sterk gecondenseerde weergave van het beschik-
bare materiaal blijkt o.a. uit het omvangrijke proefschrift van J. de Hullu, Over
rechtsmiddelen in strafzaken, diss. Groningen, Arnhem 1989. Voor nadere
informatie omtrent de hier behandelde onderwerpen verwijzen we dan ook naar
deze studie.
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geen beslissing ten uitvoer mag worden gelegd zolang daartegen nog een
gewoon rechtsmiddel openstaat en, indien dit is aangewend, totdat het is
ingetrokken of daarop is beslist. En uit de artt. 456 e.v. Sv blijkt dat de buiteng-
ewone rechtsmiddelen alleen kunnen worden aangewend tegen beslissingen d ie
reeds 'definitief' zijn geworden: art. 456 Sv spreekt over gevallen waarin 'geen
gewoon rechtsmiddel meer openstaat', terwijl art. 457 Sv gewag maakt van
'eene in kracht van gewijsde gegane einduitspraak'. 

De gewone rechtsmiddelen zijn:
- verzet (artt. 399-403 Sv)
- hoger beroep (artt. 44, 56 RO; artt. 404-426e en 445-448 Sv)
- beroep in cassatie (artt. 92-102 RO; 427-444 en 445-448 Sv)
- bezwaarschrift (artt. 445-448 Sv)

De buitengewone rechtsmiddelen zijn:
- cassatie in het belang der wet (art. 98 RO, art. 456 Sv)
- herziening (artt. 457-481 Sv)

Tot zover onze inleidende beschouwingen. In de navolgende hoofdstukken zal
er naar worden gestreefd in kort bestek de belangrijkste positiefrechtelijke
informatie  te presenteren omtren t de rechtsmiddelen in strafzaken.17 Daarbij
zullen de geldende regels - en de jurisprudentie daaromtrent - zoveel mogelijk
worden geschetst in hun onderlinge samenhang en in het verband van de
uitgangspunten en doelstellingen waarop het vigerende stelsel berust. Juist deze
systematische benadering kan ook de aanknopingspunten verschaffen voor ons
slothoofdstuk, waarin een beschouwing is opgenomen omtrent toekomstige
ontwikkelingen op dit gebied.



18. BHTK 1913-1914, 286, nr. 3, p. 148.
19. Vergelijk art. 44 lid 2 RO, artt. 425 e.v. Sv. Voor economische en belastingover-

tredingen, die in eerste aanleg altijd door de rechtbank worden berecht, geldt een
vergelijkbare regeling met een iets andere invulling (art. 51 WED, art. 77 lid 3
AWR en art. 198 lid 3 AWDA). In deze zaken wordt het hoger beroep aang-
ebracht bij het gerechtshof.
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HOOFDSTUK 2

Hoger beroep

2.1. Inleiding

In verreweg de meeste strafzaken, waarin de rechter in eerste aanleg een
einduitspraak doet, kan hoger beroep worden ingesteld, zowel door de verdach-
te als door het Openbaar Ministerie. Deze prominente plaats van het hoger
beroep is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Vooral in de vorige eeuw kende
dit rechtsmiddel veel tegenstanders, die verschillende bezwaren naar voren
brachten zoals de langere duur van de berechting en het verminderen van de
kwaliteit van het bewijsmateriaa l. Maar bij de invoering van het huidige
Wetboek van Strafvordering was de discussie beslecht. Het hoger beroep  werd
in de Memorie van Toelichting betiteld als "een eisch van praktische noodzake-
lijkheid (...); de ondervinding heeft geleerd dat dikwijls herstel van fouten
noodig blijkt, en waar het doel van het strafproces is, dat de schuldige worde
gestraft, met inach tneming v an alle voo rzorgen, en dat onschuldige verdachten
niet ten onrechte worden getroffen, moet de gelegenheid niet worden afgesloten
om de juistheid en volledigh eid van eene beslissing des rechters nog in eene
tweede instantie te doen overwegen".18

Slechts in uitzonderingsgevallen staat geen hoger beroep open tegen de
einduitspraak van de strafrechter in eerste aanleg. Het gaat hierbij om zaken,
waarin het belang bij het hoger beroep gering werd geacht. In het bijzonder kan
hierbij aan 'bagatelzaken' worden gedacht, waaronder meestal worden verstaan:
overtredingen die voor de  kantonrec hter dienen , en waarvo or geen of  slechts
een zeer geringe sanctie is op gelegd. Ook het Openbaar Ministerie heeft in
dergelijke bagatelzaken geen  recht op hoger beroep, maar hie rbij is in plaats
van de beslissing van de strafrechter de eigen vordering beslissend. Het OM
heeft het dus in eigen hand. In de kantonrechter-zaken die niet als bagatel
worden aangemerkt, fungeert de rech tbank als appelrechter. 19 

Door deze regeling kan het gebeuren dat in dezelfde zaak de ene procespar-
tij hoger beroep kan instellen, terwijl de andere partij dat niet kan, maar deze
wel verzet of beroep in cassatie mag aanwenden. Het hoger beroep gaat dan -



20. Artt. 399 lid 2 en 427 lid 2 Sv.
21. Art. 56 lid 5 RO. We gaan hier uit van een enkelvoudige of cumulatieve telaste-

legging. De verdachte kan deze consequentie overigens vermijden door zich op
de onbevoegdheid van de rechtbank te beroepen - vergelijk art. 349 lid 2 Sv. Bij
een subsidiaire telastelegging is al hoger beroep mogelijk op grond van art. 407
lid 1 Sv, wanneer hoger beroep mogelijk is voor één van de in de telastelegging
verwerkte feiten.

22. BHTK 1913-1914, 286, nr. 3, p. 150. Vergelijk ook art. 430 Sv over de uitslui-
ting van het cassatieberoep tegen een vrijspraak. Voorzover die uitsluiting de
verdachte betreft, stoelt deze op dezelfde gedachtengang.

23. BHTK 1913-1914, 286, nr. 3, p. 150.
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als centraal rechtsmiddel - voor.20 Commune overtredingen, die door de recht-
bank in eerste aanleg zijn berecht, zijn onafhankelijk van de opgelegde of
gevorderde sanctie niet vatbaar voor hoger beroep21, ook al vallen hieronder
bijvoorbeeld tevens de overtredingen uit de Opiumwet, die meestal niet als
bagatel worden aangemerkt. Tenslotte kan een verdachte die "van de geheele
telastelegging is vrijgesproken" evenmin in hoger beroep gaan, waarbij niet
terzake doet om welk feit het gaat (art. 404 Sv); "alsdan toch mist de verdachte
elk belang" volgens de Memorie van Toelichting.22

Het hoger beroep is derhalve een betrekkelijk algemeen rechtsmiddel, dat
noodzak elijk kan zijn voor herstel en aanvulling van de gebeurtenissen uit de
eerste aanleg. Hieronder komen enkele aspecten van dit rechtsmiddel aan de
orde, zoals de kwestie van het partiële appel, de procedure in hoger beroep en
de beslissing van de ap pelrechter.

2.2. Partieel appel

Art. 407 lid 1 Sv  bevat een  duidelijke hoofdregel: "het hooger beroep kan
slechts tegen het vonnis in zijn geheel worden ingesteld". In hoger beroep staat
de gehele eerste aanleg opnieuw ter discussie. De procespartijen kunnen
derhalve bepaalde voor hen gunstige beslissingen uit de eerste aanleg niet
'veilig' stellen in hoger beroep. 

In de wet zelf is een uitzondering op het verbod van partieel appel geformu-
leerd in art. 407 lid 2 Sv. Wanneer er gevoegde (dat wil zeggen: cumulatief
telastegelegde) zaken zijn, dan mag het hoger beroep worden beperkt tot één of
meer van deze zaken . Maar binnen elke  zaak is de appelrechter weer volledig
vrij.

Het is niet moge lijk het hoge r beroep te beperken to t bijvoorbeeld de
strafmaat,  ook al heeft men alleen daartegen bezwaren. "Waar de  strafvervol-
ging ten doel heeft het vinden der materieele waarheid, kan de hoogere rechter
die de zaak onderzoekt, niet gebonden worden door beslissingen die hij onjuist
acht", werd in de Memorie van Toelichting onder meer gesteld.23

De Hoge Raad houdt streng aan het voorschrift vast, zo bleek in HR 29
maart 1988, NJ 1988, 878. De verdachte werd hier vervolgd voor illegaal



24. Art. 424 Sv biedt de verdachte enige bescherming; zie hierover nader paragraaf 4
van dit hoofdstuk.

25. Met als uitzondering de cumulatieregeling uit bijvoorbeeld art. 44 lid 2 RO.
Indien een verdachte bijvoorbeeld wegens twee cumulatief telastegelegde
overtredingen wordt veroordeeld tot twee geldboetes van f 30,-, is hij gerechtigd
om tegen het vonnis in z'n geheel hoger beroep aan te wenden (het totaal van de
boetes is immers hoger dan f 50,-). Ingevolge art. 407 lid 2 Sv is hij dan evenwel
ook bevoegd om het appel alleen in te stellen terzake van één van de feiten
waarvoor hij werd veroordeeld.
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zenden. De rechter in eerste aanleg had veroordeeld, maar had ook enk ele
inbeslaggenomen goederen teruggegeven. Zelfs de 'kleine' door de v erdachte
aangebra chte beperking "dat het appel zich niet uitstrekt tot de gelaste terugga-
ve" werd niet aanvaardbaar gevonden.

Overigens is de regeling van art. 407 Sv ook van belang voor de vraag óf er
hoger beroep op enstaat. Wanneer bijvo orbeeld pr imair een misdrijf is telastege-
legd en subsidiair een overtreding, dan is mede op grond van art. 407 lid 1 Sv
het gehele vonnis vatba ar voor hoger beroep, ook al zou er op g rond van art. 56
lid 5 RO geen  hoger beroep mogelijk zijn, indien in eerste aanleg uitsluitend de
overtreding aan de rechtbank zou zijn  voorgeleg d. Dat kan w el eens tot moeilij-
ke keuzes leiden, bijvoorbeeld voor de verdachte die wordt vrijgesproken van
het primair telastegelegde misdrijf, maar naar zijn mening ten onrechte wordt
veroordeeld voor de subsidiair telastegeleg de overtreding. Als hij appelleer t,
stelt hij ook de vrijspraak in de waagschaal. Dat hoort bij het hoger beroep: men
bewerkstelligt een nieuwe behandeling van de zaak, de naar de materiële
waarheid  zoekende appelrechter beslist vervolgens zelfstandig, en dat kan
gunstig of ongunstig uitvallen.24 Bij een cumulatieve telastelegging moet de
ontvankelijkheid per cumulatief telastegelegd onderdeel worden beantwoord.25

2.3. De procedure in hoger beroep

Ook uit de wettelijke regeling blijkt dat het hoger beroep een geheel nieuwe
behandeling van de strafzaak me t zich meebrengt. Art. 415  Sv is hier het meest
illustratief: bijna alle procedurevoorschriften uit de eerste aanleg worden voor
het hoger beroep "van  overeenk omstige toe passing" verklaard. Alleen de
wijziging van de telastelegging volgens art. 313 Sv is in hoger beroep niet meer
mogelijk, hetgeen past bij het hoger beroep als tweede instantie waarbij de
grondslag van het geding niet anders kan zijn dan in eerste aanleg. Het karakter
van het hoger beroep als herkansing brengt wel met zich mee dat in appel
nieuwe gegevens naar voren kunnen worden gebracht (art. 414 Sv). Dat geldt
niet alleen ten behoeve van de verdachte. "H et Openbaar Ministerie  handelt
geenszins in strijd met en ig beginse l van behoorlijke strafrechtspleging door na
een vrijspraak, gegrond op het ontbreken van een bepaald bewijsstuk, hoger
beroep in te stellen en dat bewijsmiddel alsnog aan het dossier toe te voegen",
zo overwoog de Hoge Raad over de klach t van de teleurgestelde verdach te, die



26. HR 9 april 1985, NJ 1985, 776.
27. BHTK 1913-1914, 286, nr. 3, p. 149.
28. Zo kan bijvoorbeeld bij verstek in eerste aanleg niet worden gezegd dat gebleken

is van niet-betwisting (HR 22 november 1966, NJ 1967, 100). Bij verstek in
hoger beroep is de regeling overigens niet van toepassing, zie het derde lid van
art. 422 Sv. Zeker nu sinds 1935 in dergelijke zaken geen verzet meer openstaat,
wordt door deze bepaling aan de principiële achtergrond van de regeling weinig
recht gedaan.

29. In zijn noot onder HR 17 mei 1983, NJ 1983, 601.
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in hoger beroep alsnog was veroordeeld.26

Maar de eerste aanleg word t in hoger be roep niet uit het oog verloren. Zo
mag de appellerende procespartij in een schriftuur zijn bezwaren tegen de gang
van zaken of de beslissing in eerste instantie uiteenzetten (art. 410 Sv), en mag
in ieder geva l de appelle rende verdachte da t ook mondeling doe n tijdens de
zitting in hoger beroep (art. 416 Sv). Het verbod van partieel appel staat er niet
aan in de weg dat de appelrechter zich op deze omstreden punten wat sterker
concentre ert. Het belangrijkste voorschrift in dit verband is te vinden in art. 422
lid 1 Sv. De appelrechter mag zijn besluitvorming uiteindelijk mede baseren op
de zitting in eerste aanleg, zoals die blijkens het proces-verbaal is verlopen.

De enige uitzondering op art. 422 lid 1 Sv betreft de zogenaamde "betwiste"
getuigen en deskundigen. Dat wil zeggen: in eerste aanleg afgelegde verkla-
ringen van getuigen en deskundigen mogen door de appelrechter alleen voor
het bewijs worden gebruikt, indien uit het proces-verbaal van de terechtzitting
blijkt dat deze verklaringen in eerste aanleg niet werden betwist door de
verdachte  (zie art. 422 lid 2 Sv). Bij de totstandkom ing van he t huidige wet-
boek werd dit een fundamentele regeling gev onden. Zo  werd in de  Memor ie
van Toelichting gesteld: "De eerste en voornaamste waarborg voor een goed
onderzoek in strafzaken is ongetwijfeld te vinden in eene mondelinge behande-
ling, in het horen van getuigen en deskund igen door  den rechte r." Daarbij is
niet alleen va n belang w at iemand  zegt, maar  ook hoe h ij iets zegt.27

Maar getuigen en deskundigen spelen tegenwoordig ter terechtzitting geen
grote rol meer. Het meeste bewijs wordt in het voorbereidend onderzoek
verzameld en fungeert ter zitting als schriftelijk stuk. Daarop heeft art. 422 lid 2
Sv echter geen betrekk ing. De appelrechter mag zelfs, wanneer een getuige ter
zitting in eerste aanleg is gehoord, gebruik maken van de verklaring van
dezelfde getuige, voorzover die in een schriftelijk stuk is terug te vinden.
Bovendien mogen in voorkomende gevallen nog betrekkelijk veel verklaringen
uit de eerste aanleg worden beschouwd alsof ze ook in hoger beroep zijn
afgelegd (zie de gevallen genoemd in a rt. 418 jo. art. 322 lid 2 Sv).

Het praktische belang van de regeling over de betwiste getuigen en deskun-
digen is tegenwoordig dus zeer beperkt, ook al hanteert de Hoge Raad deze op
zichzelf wel strikt.28 Van Veen noemde het voorschrift dan ook "van twijfelach-
tig nut", maar gaf tevens aan dat er wel een aansporing in besloten ligt om in
appel zo mogelijk omstreden getuigen en deskundigen te horen.29 In dat
perspectief hoeft niet alleen aan verklaringen voor het bewijs te worden ge-
dacht, maar kan ook worden gewezen op ve rklaringen, die voor verweren of



30. Zie HR 29 oktober 1991, NJ 1992, 199.
31. HR 27 oktober 1930, NJ 1931, 304. Zie voor de verdere vereisten, die veel lijken

op de voorschriften voor de dagvaarding in eerste aanleg, de artt. 412 en 413 Sv;
een speciaal voorschrift staat nog in art. 409 leden 2 en 3 Sv voor het geval
waarin alleen het Openbaar Ministerie heeft geappelleerd.
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voor de straftoemeting belangrijk zijn. Het gaat bij het hoger beroep immers
mede om een herkansing. Nu het hoger beroep bovendien de laatste feitelijke
herkansing biedt (in beginsel rest daarna nog slechts het cassatieberoep),
verdient de regeling van de betwiste verklaringen op zichzelf een extensieve
uitleg en een ruimhartige toepassing. De argumenten uit de Memorie van
Toelichting spreken nog steeds aan, voora l ook in het licht van het in hoofdstuk
1 besproken beginsel van tegenspraak als o rdenend principe binnen de strafvor-
dering. Daarbij komt dat vooral onde r invloed van het EVRM en de - daarop
gebaseerde - Straatsburgse jurisprudentie de positie van de getuige ter terecht-
zitting van toenemend belang wordt geacht. Dat heeft ook zijn weerslag op de
positie van de getuige in de fase van het hoger beroep.30

2.4. De beslissing in hoger beroep

Het hoger beroep is gericht tegen een einduitspraak van de strafrechter in eerste
aanleg. De appelrechter moet over deze einduitspraak in ieder geval een oordeel
vellen. Voor de appelrechter gelden echter nog drie extra vragen, die moeten
worden beantwoord voordat er over de bestreden einduitspraak mag worden
geoordeeld. Het betreft ten eerste de vraag naar de ontvankelijkheid van het
hoger beroep. Daarna rijst nog de vraag naar de geldigheid van de appeldag-
vaarding en die naar de bevoegdheid van de appelrechter. Vooral de als tweede
genoemde vraag is belangrijk, omdat er op dit punt in de praktijk nogal eens
iets mis gaat (denk aan de betekeningsvoorschriften!). In de appeldagvaarding
mag worden verwezen  naar de telas telegging in eerste aanleg (deze hoeft dus
niet letterlijk te worden herhaald). He t gaat erom dat verdach te niet in onzeker-
heid verkeert, waarover hij zich in appel moet verantwoorden.31

Art. 423 lid 1 Sv geeft de appelrechter twee mogelijkheden: bevestigen óf
(geheel of gedeeltelijk) vernietigen en d oen wat de rechter in eerste aanleg "had
behooren te doen". Bij bevestiging maakt de appelrechter de uitspraak in eerste
aanleg tot de zijne. De motivering van deze beslissing ("de gronden" uit art. 423
lid 1 Sv) mag daarbij worden overgenomen van de rechter in eerste aanleg,
maar kan ook worden verbeterd. Ook wanneer de appelrechter vernietigt, mag
hij 'correcte' onderdelen van de beslissing uit de eerste aanleg overnemen,
hetgeen de doelm atigheid bevordert (art. 423  lid 3 Sv).

Er mag in beginsel alleen worden bevestigd, wanneer in eerste aanleg geen op
straffe van nietigheid gestelde vormvoorschriften zijn geschonden, hetzij in de
procedure, hetzij in de be slissing. Door te beves tigen maak t de appelrechter
zich kwetsbaar in cassatie, want hij neem t de eerste aan leg dan voor zijn
rekening. Daarom vernietigen sommige appelrechters in de praktijk de aan hen
voorgelegde uitspraken  'automatisch'. De beslis sing van de  appelrech ter om te



32. Zie voor andere besluitvormingsregels art. 424 lid 3 en art. 426c lid 2 Sv.
33. Memorie van Toelichting bij de Bezuinigingswet, BHTK 1934-1935, 362, nr. 3,

p. 16.
34. Zie bijvoorbeeld HR 10 januari 1938, NJ 1938, 572 m.n. T.
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bevestigen of te vernietigen behoeft niet te worden gemotiveerd, en in de
praktijk komen uitvoerige motiveringen ook zelden voor. Dit alles betekent wel
dat de praktische betekenis van deze beslissing gering is. Potentieel zou deze
betekenis  groot kunnen zijn, doordat de appelrechter als hogere rechterlijke
instantie zo duidelijk  zou kunn en controle ren en de rechtseenhe id door sturing
zou kunnen bevorderen. Deze controle en de bevordering van de rechtseenheid
behoren tot de taken van de appelrechter en tot de belangrijke functies van
rechtsmiddelen in het algemeen. Daarom past het 'automa tisch' vernietigen op
zichzelf slecht bij de appelrechtspraak.

Ook al vernietigt de appelrechter in de praktijk meestal, daarmee kan niet
worden volstaan. Er moet een n ieuwe eind uitspraak worden gegeven op  basis
van het beslissingsschem a van de a rtt. 348 en 350 Sv. Al m eerdere malen is
benadrukt dat de appelrechter in beginsel vrij is in z ijn beslissing en niet is
gebonden aan de uitspraken van de rechter in eerste aanleg. Deze vrijheid wordt
enigszins beperkt door bepaalde besluitvormingsregels, waarvan de belangrijk-
ste in art. 424 Sv staan. In lid 1 wordt eenparigheid van stemmen vereist voor
de veroorde ling van een verdachte die in eerste aanleg is vrijgesproken. In lid 2
wordt - indien alleen de verdachte heeft geappe lleerd - eenze lfde eenpa righeid
vereist, wanneer de appelrechter de verdachte tot een zwaardere straf wil
veroordelen dan in eerste aanleg is opgelegd.32 Tot 1935 gold overigens de
regeling dat een verdachte in dergelijke gevallen helemaal niet zwaarder kon
worden gestraft. Dat strookte echter niet "met den publiekrechtelijken aard van
het strafproces", zo betoogde de wetgever toen.33 Waarom de eenparigheidsre-
gel daarvoor in de plaats kwam, werd  niet echt du idelijk. Het illustreert overi-
gens wel dat het Openbaar Ministerie en de verdachte als procespartij niet op
één lijn kunnen worden gesteld. De verdachte verdient een zekere bescherming,
zo zal ook bij de bespreking van de overige rechtsmiddelen blijken. De eenpa-
righeid van stemm en in het appelcollege  hoeft niet expliciet uit de beslissing  te
blijken.34 

Een andere kwestie die in de jurisprudentie ter sprake is gekomen , betreft
het zogenaamde volgappel. He t gaat dan om he t aanwenden van hoger beroep
door het Openbaar Min isterie, nadat de verdachte heeft geappelleerd teneinde
de eenparigh eidsregel voor de zwaardere stra f buiten werking te stellen.
Wanneer dat vaststaat, moet het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in het
hoger beroep worden verklaard wegens "strijd met een fundamenteel beginsel
van behoorlijke procesorde", omdat de bevoegdheid tot appelleren  dan wordt
aangewend voor een ander doe l dan waarv oor zij is gegeven, zo besliste de
Hoge Raad in HR  22 jun i 1982, NJ 1983, 73. In datzelfde arrest werd echter
tevens overwogen "dat uit de omstandigheden dat (a) het vonnis is gewezen
overeenk omstig de eis van de OvJ en (b) de PG bij het hof geen argumenten
heeft aangevoerd welke dat hoger beroep rechtvaardigen" niet zonder meer kan



35. Memorie van Toelichting bij het Wetboek van Strafvordering uit 1886, BHTK
1883-1884, 114, nr. 3, p. 42.

36. Zie echter ook art. 422a Sv.
37. Zie ook HR 24 oktober 1989, NJ 1990, 256, waarin de Hoge Raad de regeling

zelf zo toepast en de zaak naar de rechter in eerste aanleg stuurt, en HR 5 maart
1991, NJ 1991, 546.
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worden afgeleid "dat de OvJ in hoger be roep is gekomen enkel met het d oel"
om art. 424 lid 2 Sv buiten werk ing te stellen. De toetsing blijft dus bijzonder
beperkt.

De appelrechter heeft de gehele strafzaak opnieuw onderzocht en moet daarom
in beginsel de zaak zelf afdoen, ook al kleven er aan de eerste aanleg grote
gebreken. Maar in uitzonderingsgevallen moet de appe lrechter de za ak "verwij-
zen" naar de rechter in eerste  aanleg. Art. 423 lid 2 Sv schrijft dit voor wanneer
de rechter in eerste aanleg - naar de mening van d e appelrech ter - ten onrechte
is blijven steken in de voorvragen van art. 348 Sv. D it doet zich bijvoorbeeld
voor wanneer in eerste aanleg de dagvaarding ten onrechte nietig is verklaard.
De verwijzing vindt overigens niet plaats wanneer de verdachte en het Open-
baar Ministerie afhandeling door de appelrechter verlangen. Als toelichting op
art. 423 lid 2 Sv werd indertijd gewezen op "het  belang da t de hoofdzaak in
twee instantiën worde onderzocht".35

Met een vergelijkbare redengeving heeft de Hoge Raad de werk ing van art.
423 lid 2 Sv uitgebreid tot gevallen, waarin de rechter in eerste aanleg in de
voorvragen had moeten blijven steken in plaats van de hoofdzaak te beslissen.
Meestal kan de appelrechter dan zelf een einduitspraak ex art. 349 lid 1 Sv
geven, bijvoorbeeld nietigheid  van de inleidende dagvaarding.36 Hierdoor wordt
bewerkstelligd dat de zaak weer voor de rechter in eerste aanleg moet worden
aangebra cht. Maar om dit resultaat te bereiken is soms een extensieve interpre-
tatie van art. 423 lid 2 Sv nodig, zoals de Hoge Raad die een aantal malen heeft
gegeven. Dat speelde bijvoorbeeld in HR 6 december 1983, NJ 1984, 390 m.n.
Th.W.v.V. De verdachte had in deze zaak een nadere oproeping gekregen voor
de zitting van de politierechter. Deze zitting vond echter een week eerder plaats
dan in de oproeping was vermeld, "kennelijk als gevolg van een administratieve
vergissing". De politierechter deed bij verstek recht, en vervolgens paste de
appelrechter art. 423 lid 1 Sv toe. "Ten onrechte", volgens de Hoge Raad,
"immers, nu de Politierechter over de hoofdzaak heeft beslist, terwijl hij aan de
beraadslaging en de beslissing als omschreven in art 350 Sv niet had mogen
toekomen omdat de verdachte niet is opgeroepen o m te versch ijnen ter terecht-
zitting van de Politierechter, brengt het in het tweede lid van art. 423 besloten
beginsel,  dat een verdachte in aan hoger beroep onderworpen zaken recht heeft
op berechting in twee feitelijke instanties met zich mee" dat art. 423 lid 2 Sv
moet worden toegepast.37

Als duidelijk beginsel komt zo nog eens naar voren dat het hoger beroep een
tweede beoordeling van de belangrijkste aspecten van een strafzaak met zich
meebrengt. Het hoger beroep staat meestal open tegen een in eerste aanleg
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gegeven einduitspraak. De redenen, die in de inleiding voor rechtsmiddelen  in
het algemeen werden genoemd, komen alle vier bij het hoger beroep naar
voren. Daarmee neemt het hoger beroep een centrale plaats in het stelsel van
rechtsmiddelen in. Pas wanneer geen hoger beroep (meer) openstaat, komen
andere rechtsmiddelen in beeld.



38. Zie art. 399 lid 1 Sv; ingevolge dit artikel is verzet ook niet mogelijk wanneer
geheel of gedeeltelijk aan het vonnis is voldaan.

39. BHTK 1913-1914, 286, nr. 3, p. 148.
40. Memorie van Toelichting, BHTK 1934-1935, 362, nr. 3, p. 15.
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HOOFDSTUK 3

Verzet

3.1. Inleiding

Het verzet neemt in het geldende stelsel van rechtsmiddelen een vrij onbelang-
rijke plaats in. Het verzet staat enkel aan de verdachte ter beschikking, maar
uitsluitend wanneer aan de volgende voorwaarden  is voldaan: 
1) de aan te vechten beslissing betreft een einduitspraak in eerste aanleg, die 
2) bij verstek is gewezen, en
3) waartegen geen  hoger beroep op enstaat (art. 399 leden 1 en 2  Sv). 

Vooral aan de laatste voorwaarde wordt niet vaak voldaan, zoals in het
vorige hoofdstuk bleek. Alleen in 'bagatelzaken' is soms geen hoger beroep
mogelijk. Net als bij het hoger beroep staat overigens tegen een vrijspraak
evenmin verzet open voor de verdachte.38  

Dat was voor 1935 (toen bij de zogenaamde Bezuinigingswet de huidige
regeling tot stand kwam) geheel anders. Tot dat jaar was verzet steeds het
aangewezen rechtsmiddel voor de bij verstek berechte verdachte, zowel na de
eerste als na de tweede aan leg. De belangrijkste bestaansgrond voor het verzet
werd gevormd doo r het problematische ka rakter van de berechting bij verstek.
Een verdachte  kan zo "ongehoord" worden veroordeeld, en het v erzet diende er
toe om "onder alle omstandigheden aan den verdachte met behoud van de
gewone instantiën eene contradictoire behandeling zijner zaak te waarborgen",
zoals het in de Memorie van Toelichting bij het Wetboek van 1926  werd
uitgedrukt.39 Maar het berechten bij verstek werd langzamerhand normaler
gevonden en het 'populaire' rechtsmiddel verzet (men sprak wel over de
"verzetplaag") moest het ontgelden bij de al genoemde Bezuinigingswet van
1935. "De gedachte dat het aantal malen, dat een zaak aan het oordeel van den
feitelijken rechter kan worden onderworpen, behoudens bijzondere gevallen
twee niet moet overschrijden" werd toen door de wetgever vooropgesteld.40 Die
tweede feitelijke instantie werd in hoofdzaak het hoger beroep. In bagatelzaken
heeft de bij verstek veroordeelde echter soms het rechtsmiddel verzet. Hieron-
der volgen de hoofdlijnen van de procedure en van de beslissing na het aanwen-
den van verzet.



41. Art. 322 lid 2 Sv wordt daar van overeenkomstige toepassing verklaard; dit
artikel is overigens vrij ruim geredigeerd, en is ook van toepassing voor getuigen
en deskundigen, die met instemming van verdachte en Openbaar Ministerie niet
opnieuw worden gehoord.

42. Vergelijk voor hoger beroep bijvoorbeeld art. 418 Sv.
43. Vergelijk art. 400 lid 3 Sv.
44. Hierbij moet ook de aandacht worden gevestigd op een belangrijk arrest van het

Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak-Hauschildt van 24 mei
1989, NJ 1990, 627 m.n. PvD waarin de rechterlijke onpartijdigheid in het
geding was. Het Hof sprak uit dat daarbij ook moet worden gelet op de eventuele
schijn van partijdigheid. Daar mag geen gerechtvaardigde twijfel over bestaan
vanwege het vertrouwen dat de rechtsprekende organen in een democratische
samenleving het publiek moeten inboezemen. Over dit arrest schreven J.B.H.M.
Simmelink en W.E.C.A. Valkenburg, Wederrechte(r)lijk bevooroordeeld, DD
1990, p. 103-117.

45. In art. 400 leden 1 en 2 Sv wordt de aanzegging voor het verzet geregeld.
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3.2. De procedure en de beslissing na verzet

Het verzet wordt in slechts vijf wetsartikelen gerege ld. Dat is vooral mogelijk
door de bepaling van art. 403 lid 1 Sv: de strafzaak wordt, indien de zich
verzettende verdachte tenminste verschijnt, behandeld volgens de voor de
eerste aanleg geldende voorschriften "als ware het rechtsgeding bij verstek niet
voorafgegaan". Alles moet opnieuw, de berech ting bij verstek lijkt te worden
'vergeten'. Alleen voor getuigen en deskundigen, die na het verzet niet meer
kúnnen worden gehoord, is in art. 403 lid 1 Sv een voorziening getroffen.41 Dat
past bij de gedachte dat door de toepassing van rechtsmiddelen geen 'onder-
zoeksmateriaal' verloren mag gaan.42

Dit werkelijk opn ieuw behandelen levert - in theorie  - een belangrijk
verschil  op met het hoger beroep. De appelrechter mag zich immers in beginsel
mede baseren op de p rocesgang in eerste aanleg, en som s moet hij daar zelfs
rekening mee houden (denk bijvoorbeeld aan het buiten toepassing laten van
art. 313 Sv en  aan de een parigheidsregels). Dit geldt niet voor het verzet,
hetgeen te begrijpen  is uit de oorsp ronkelijke  grondslag  van dit rech tsmiddel:
de berechting bij verstek is prob lematisch en wanneer daartegen bezwaar wordt
gemaak t, moet de berechting opnieuw plaatsvinden. Daarom dient het verzet
ook bij dezelfde rechterlijke instantie, die al in eerste aanleg heeft rechtgespro-
ken.43 Het is in de wettelijke regeling niet uitgesloten dat het verzet door
dezelfde rechters wordt behandeld. Of dat laatste overigens wenselijk is, kan
worden betwijfeld: een goede, o nafhankelijke en onbevooroordeelde in druk
maakt het niet, terwijl ook de opdracht om de berechting bij verstek te 'verge-
ten' dan moeilijk lijkt te volbrengen.44

De procedure voor het verzet is dus bijzonder eenvoudig.45 Hetzelfde geldt
voor de beslissing over het verzet (art. 403 lid 2 Sv). Om redenen van doelma-
tigheid mag de rechter de bij verstek gewezen uitspraak "bekrachtigen". De
rechter mag ook met gehele of gedeeltelijke vernietiging opnieuw rechtdoen.



46. Hieraan vooraf gaat nog de vraag of de aanzegging voor de behandeling van het
verzet goed is betekend.

47. Voorstanders van afschaffing bleken onder meer Th.W. van Veen, Het verzet,
een rechtsmiddel dat beter kan worden gemist, DD 1979, p. 372-382, en R. de
Waard, Stroomlijning van het strafproces, in: Strafrechtspleging onder spanning,
Arnhem 1981, p. 80-82.

48. Zie hierover ook noot 41.
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Dat kan oo k inhouden dat de rechter een hogere straf oplegt.

Er moet echter aan één voorwaarde zijn voldaan, voordat het verzet wordt
behandeld: de verdachte dient nu wel ter zitting te verschijnen.46 Wanneer hij
wederom verstek laat gaan, geldt een andere regeling dan hierboven werd
geschetst:  het verzet wordt dan "vervallen verklaard", hetgeen inhoudt dat de
bestreden einduitspraak blijft bestaan (art. 402 Sv). De procedure is dan
goeddee ls beëindigd, want de verdachte kan alleen nog tegen de vervallenver-
klaring in cassatie gaan. De bestreden einduitspraak zelf blijft daarbij buiten
beeld.

De rechter die over het verzet oordeelt, mag de beslissing tot ve rvallenver-
klaring voor zich u itschuiven . Hij kan het onderzoek ter zitting "eens of mee r-
malen" schorsen o m de verdachte "ind ien hij verhinderd was het onderzoek bij
te wonen, daartoe alsnog in de gelegenheid te stellen" (art. 402 lid 2 Sv). Het
gaat hier om een vrije (discre tionaire) bev oegdheid , waarvan  het gebruik  in
cassatie nauwelijks kan word en getoetst.  Enige consideratie voo r de afwez ige
verdachte  is hierbij misschien wel op zijn plaats, ook vanuit het besef dat de
bestreden einduitspraak door een  vervallenv erklaring van het verze t in feite
definitief wordt.

3.3. Slotopmerking

Het verzet staat slechts in een beperkt aantal gevallen open. Dat heeft de vraag
opgeroepen, of het verzet niet beter kan worden afgescha ft.47 Daarvoor in de
plaats zou dan het hoger beroep nog iets ruimer moeten worden opengesteld.
Aan de gedachte van de wetgever over de wenselijkheid van twee feitelijke
instanties zou dan goed recht worden gedaan. Het stelsel van de rechtsmiddelen
zou er ook eenvoudiger en overzichtelijker van worden. Dat kan de doelmatig-
heid ten goede komen. Ook wanneer de redenen voor rechtsmidde len in
algemene zin en het vertrouwen in de rechtspraak worden benadrukt, kan het
verzet misschien beter worden vervangen door hoger beroep: door het instellen
van een rechtsmiddel wordt de zaak dan voorgelegd aan een andere (en 'hoge-
re') rechter, die de zaak 'onbevangen' onderzoekt en beslist. 48 Bovendien is de
vraag opgeworpen of het juist is om in het bijzonder de verdachte, die opzette-
lijk verstek laat gaan, te bevoordelen boven de verschijnende verdachte (de
afwezige verdachte heeft immers in de beschreven gevallen een 'extra' rechts-
middel).

Anderen hebben daarentegen juist uitbreiding van het verzet ten koste van



49. Zie Th.W. van Veen, De unus iudex in appel bij strafzaken, Trema 1983, p. 7, 8,
en L.C.M. Meijers, Boekbespreking van H.G.M. Krabbe, Verzet en hoger beroep
in strafzaken, DD 1985, p. 447.
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het hoger beroep beple it.49 Dat het verzet door dezelfde rechte rlijke instantie en
misschien wel door dezelfde rechter wordt behandeld, kan efficiënt en bezuini-
gend werken.

Deze discussie is nog niet afgerond, maar vast staat wel dat het verzet
fundamenteel wordt bekritiseerd. Ook in dit opzicht neemt het verzet een
uitzonderlijke positie in, want de discussies over de andere rechtsmiddelen
betreffen veel meer de nadere regeling van op zichzelf wenselijk geoordeelde
rechtsmiddelen.



50. Zie omtrent de andere taken van de Hoge Raad, vooral in Antilliaanse strafzaken,
in militaire en economische zaken, in Rijnvaartzaken, in de bijzondere rechtsple-
ging of in uitleveringszaken E.P. von Brucken Fock, A.J.A. van Dorst, Cassatie
in strafzaken, tweede druk Zwolle 1988, p. 26 e.v. Zie omtrent de taak van de
Hoge Raad als adviseur van de wetgever (art. 22 RO) - een functie die overigens
dikwijls over het hoofd wordt gezien - S.K. Martens, De Hoge Raad als adviseur,
in: De Hoge Raad der Nederlanden. 1838-1988. Een portret, Zwolle 1988, p. 141
e.v.

51. HR 26 juni 1962, NJ 1963, 12 en 43 (Kousen en Sokken-arrest).
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HOOFDSTUK 4

Beroep in cassatie

4.1. De taak van de Hoge Raad

De voornaamste wettelijke regels omtrent de plaats van de Hoge Raad in de
strafrechtsbedeling staan in de artt. 83-107 RO en de artt. 427-448 Sv. Uit deze
bepalingen blijkt dat het college in sommige uitzonderlijke gevallen oord eelt
als forum in eerste aanleg (jurisdictiegeschillen, berechting van ambtsdelicten)
doch dat de belangrijkste taak is de kennisneming van "de eis tot cassatie tegen
de handelingen van  de hoven, arrondissementsrechtbanken en kantongerechten
en tegen derzelver arre sten, vonnissen en beschikkingen" (art. 95 R O).50 

Wanneer beroep in cassatie is ingesteld, moet de Hoge Raad nagaan of de
lagere rechter het geldende recht goed heeft toegepast en of het geding bij deze
instantie volgens de daarvoor geldende procedureregels is afgewikkeld (verge-
lijk art. 99 RO). Maar er is méér aan de hand. Zelfs indien de feitenrechter
onberispe lijk heeft gehandeld en geoordeeld, kan er toch nog reden zijn om tot
cassatie over te gaan. Wij geven twee voor de praktijk belangrijke voorbeelden.

Ten eerste kan de situatie zich voordoen dat de wet in het voord eel van de
verdachte  wordt gewijzigd op een moment nadat de hoogste feitenrechter een
beslissing heeft gegeven. In dergelijke gevallen kan in beginsel een beroep
worden gedaan op art. 1 lid 2 Sr,  omdat: "in  afwijking van de oorspronkelijke
opzet van het cassatiestelsel zoals het in Frankrijk werd ingevoerd, (...) de taak
van de Hoge Raad (...) niet zozeer (is) om te controleren of de lagere rechter
een fout heeft gemaakt bij de wetstoepass ing, maar veeleer om er voor te
waken, dat in het geding, waarin hij de hoogste rechter is voor wat de door het
cassatieberoep opgeworpen rechtsvragen betre ft, de beslissing  met de we t in
overeenstemm ing is."51

Daarnaast moet worden gedacht aan de gevallen waarin er een te  grote
vertraging in de behandeling van de zaak is opgetreden na het instellen van



52. Zie o.a. HR 29 maart 1988, NJ 1988, 813 m.n. ThWvV. In extreme gevallen doet
de Hoge Raad de zaak zelf af door het OM niet-ontvankelijk te verklaren.

53. E.P. von Brucken Fock, A.J.A. van Dorst, a.w., p. 57, waarin ook de gang van
zaken na het instellen van cassatieberoep wordt belicht.

54. Zie de noot van Melai onder HR 14 mei 1974, NJ 1974, 468.
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cassatieberoep. Wanneer bijvoorbeeld meer dan twee jaar verstrijken voordat
de terechtzitting bij de Hoge Raad plaatsheeft, zal veelal worden aangenomen
dat de in art. 6 EVRM bedoelde rede lijke termijn is overschreden. Als gevolg
daarvan zal het bestreden vonnis of arrest worden vernietigd wegens schending
van het recht, en zal de zaak worden teruggewezen teneinde de rechtsgevolgen
van de vertraging te doen vaststellen.52

De Nederlandse Hoge Raad fungeert dus niet alleen als typische cassatie-
rechter, maar spee lt tevens - binnen de grenzen van de toetsing die in art. 99
RO wordt voorgesch reven - een rol als hoogste rechter in het strafgeding.
Daarbij moet wel worden opgemerkt da t de verdachte niet in de gelegenhe id is
om ter terechtzitting van de Hoge Raad persoonlijk het woord te voeren. Alleen
zijn raadsman  krijgt daartoe  de kans (ar t. 439 Sv). D e reden daarvoor is da t in
deze instantie alleen nog rechtsvragen aan de orde kunnen komen, zodat het
minder wenselijk zou zijn als de verdachte zelf met allerlei (feitelijke) betogen
zijn belangen zou proberen te behartigen.53 In de praktijk verloopt de cassatie-
procedure dan ook grotendeels schriftelijk. 

4.2. Limitatiebeginsel

Een belangrijk verschil met het hoger beroep en het verzet is dat een cassatiebe-
roep kan worden beperkt tot een gedeelte van het bestreden vonnis of arrest
(art. 429 Sv). M en noemt dit het limitatiebeginsel.54 De achtergrond van dit
beginsel is gelegen in de toegesp itste belangstelling van de Hoge Raad. Anders
dan bijvoorbeeld de appelrechter is de raad niet geroepen om een nieuw oordeel
te geven over alle strafrechtelijke merites van het geval: hij doet geen nieuw
onderzoek naar de feiten - is daartoe zelfs niet bevoegd - maar hij gaat na of de
in aanmerk ing komende (formele en mate riële) rechtsregels goed zijn toege-
past. Vanuit dit  oogpunt kunnen bepaalde onderdelen van het geding, of van het
bestreden vonnis, in cassatie geïsoleerd aan de orde worden gesteld.

De volgende vraag is dan op welke wijze duidelijk moet worden gemaakt
welke omvang het cassatieberoep heeft. Hoofdregel daarbij is dat de opgemaak-
te cassatieakte uitsluitsel geeft, met dien verstande dat er van wordt uitgegaan
dat het beroep  tegen het gehele vonnis of arrest is gericht, tenzij er aanwijzing-
en zijn voor het tegendeel. Omdat dit uitgangspunt in sommige situaties voor de
verdachte  nadelige consequenties kon hebben, is de Hoge Raad sedert enige
jaren bereid gebleken om eigener beweging het door de verdachte ingestelde
beroep beperkt op te vatten. Thans worden de voor de verdachte  gunstige
beslissingen van art. 349 lid 1 Sv, alsmede de vrijspraak en het ontslag van
rechtsvervolging alleen in cassatie getoetst als de verdachte expliciet kenbaar



55. Zie onder andere D.H. de Jong, De positie van de verdachte in de cassatiefase,
DD 1988, p. 979-990. Zie omtrent verwante vragen ook paragraaf 7.2. hieronder,
waarin het aanwenden van rechtsmiddelen tegen tussenuitspraken ter sprake
komt.

56. Zie hieromtrent J. Remmelink, Plaats en taak van het openbaar ministerie bij de
Hoge Raad in strafzaken, in: Beginselen, Arnhem 1981, met name p. 296, die
nog meer voorbeelden noemt dan in onze tekst worden besproken.

57. Dit gaat zelfs zo ver dat een beroep wordt verworpen wanneer het OM klaagt
over een bepaalde fout die het als een vormverzuim aanmerkt, terwijl de Hoge
Raad diezelfde fout beschouwt als een schending van het recht. Zie HR 22
december 1981, NJ 1982, 233 m.n. ThWvV.

58. Veelal wordt over het hoofd gezien dat een verdachte in economische en in
Antilliaanse strafzaken - op straffe van niet-ontvankelijkheid in het cassatiebe-
roep - ook verplicht is door een raadsman een schriftuur te laten indienen, zie art.
56 WED resp. art. 11 lid 2 van de Cassatieregeling Nederlandse Antillen.

59. Blok en Besier, a.w. deel II, p. 438.
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maakt da t hij daar prijs op stelt.55

Daarmee stuiten we op een eerste situatie waarin het cassatierech t gunstiger is
voor de verdachte dan voor het OM.56 Wordt de verdachte ambtshalve be-
schermd tegen aantasting van d e voor hem gun stige delen van de eerdere
beslissing, voor het Openbaar Ministerie gelden aanzienlijk strengere maatsta-
ven. Zo heeft de Hoge Raad de  (vrijwel) vas te gewoon te ontwikkeld om in
zaken waarin alleen het OM cassatieberoep heeft ingesteld, niet buiten de
aangevoerde middelen om ten nadele van de verdachte te casseren.57

Een tweede 'voordeel' schuilt in de regeling omtrent de schriftuur. De
verdachte  is bevoegd om zo'n  document met bezw aren in te dien en, het OM is
daartoe verplicht (art.  433 lid 2 resp. lid 1 Sv; art. 447 lid 2 Sv).58 De schriftuur
bevordert dat de Hoge Raad vooral nagaat of de daarin ontvouwde zienswijze
in overeenstemming is met het geldende recht. Vanuit de idee van een georga-
niseerde rechtsstrijd verdient ook art. 434 lid 2 Sv vermelding: als het Openbaar
Ministerie  cassatieberoep instelt, moet dit de verdachte worden meegedeeld in
een 'aanzegg ing'. Daarna krijgt de ve rdachte 14  dagen de  gelegenheid om zelf
alsnog ook in cassatie te gaan (dit is het zogenaamde 'incidentele cassatiebe-
roep'). Deze bevoegdheid is volgens Blok en Besier vooral van belang voor de
verdachte  die door de  lagere rech ter niet of nauwelijks is veroordeeld, doch d ie
deze uitspraak nu bedreigd ziet door het beroep van het OM.59 Wij voegen
daaraan toe dat dit artikellid tot uitdrukking brengt dat naarmate het belang van
een principieel ju iste beslissing  groter word t (het is de hoogste instantie, dus
echt een definitieve beslissing), de verdachte tot een steeds hogere prijs in staat
moet worden gesteld om zelfstandig een rechtsmiddel aan te wenden. Vandaar
dat de verdachte in art. 434  lid 2 Sv een  recht heeft gekregen dat geen pendant
heeft in de voorschriften omtrent het hoger beroep.

Het derde punt dat wij willen aanstippen betreft de bescherming van de
vrijspraak in cassatie. Art. 430 Sv bepaalt dat teg en een vrijsp raak geen  cassatie



60. Zie onder andere HR 2 november 1982, NJ 1983, 282 m.n. ThWvV (Groningse
Hashishdealer). Zie omtrent de problemen in verband met (on)zuivere en bedekte
vrijspraken, naast de bekende handboeken, D.H. de Jong, J.L. van der Neut, De
bescherming in cassatie van de vrijspraak en het ontslag van rechtsvervolging,
RM Themis 1982, p. 228-260; I.M. Abels, J.F. Nijboer, Vrijspraak en ontslag
van alle rechtsvervolging in verband met de bescherming van de vrijspraak in
cassatie, RM Themis 1983, p. 445-455; D.H. de Jong, J.L. van der Neut, De
enige oplossing is wijziging van artikel 430 Sv, RM Themis 1983, p. 456-462; en
C.J.G. Bleichrodt, Art. 430 Sv en het onrechtmatig verkregen bewijs, DD 1982,
p. 476-486.

61. Zie ook J. Bins, Cassatie in strafzaken, in: Strafrecht in perspectief, Arnhem
1980, met name p. 280 e.v. 
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is toegelaten. Voor de verdachte is dit een weinig ingr ijpend voo rschrift; hij
heeft niet meer dan een beperkt belang bij het aanvechten van zo'n beslissing.
Maar voor het OM ligt dit anders. Zelfs een vrijspraak die op een evident
verkeerde toepassing van het recht berust, kan in beginsel niet worden aang-
etast. Alleen wanneer de lagere rechter een beslissing ex art. 349 lid 1 Sv had
moeten geven, of wanneer hij de grondslag van de telastelegging heeft verlaten
door van iets anders vrij te spreken dan er was telastegelegd, wordt de gegeven
vrijspraak als 'onzuiver' beschouwd en is een daartegen gericht cassatieberoep
ontvankelijk, en tevens gegrond. Het valt buiten het bestek van dit cahier om de
ingewikkelde jurisprudentie op dit thema hier te bespreen.60

4.3. Rechtsvragen en feitelijke vragen

Hiervoor is al enkele malen gebleken dat het cassatierecht in verstrekkende
mate wordt beheerst door het onderscheid tussen rechtsvragen en feitelijke
vragen. Een probleem is evenwel dat 'het recht' en 'de feiten' in de p raktijk
zeker niet makkelijk te scheiden zijn.61 

Eerst enkele voorbeelden van situaties waarin het onderscheid wèl duidelijk
is. De vraag of een verdachte een sluitend alibi heeft, is een feitelijke kwestie.
Hetzelfde geldt voor de vraag o f de politie inderdaad aan ee n verdachte heeft
meegedeeld dat hij zou worden vrijgelaten als hij maar een bekentenis zou
afleggen. Ook de vraag o f de dagvaarding aan een bepaalde verdachte op tijd is
betekend, is in beginse l van feitelijke aard. Anderzijds is het uitleggen van een
wettelijke term een zuivere rechtsvraag. Andere voorbeelden van deze categorie
zijn de vraag onder welke voorwaarden het OM op grond van ongeschreven
recht zijn vervolgingsrecht kan verliezen, en de vraag wanneer een telasteleg-
ging voldoet aan de eisen van art. 261 Sv. Door deze eenvoudige voorbeelden
kan tevens worden  aangegeven waarom rechtsvragen en  feitelijke vragen in
andere praktijkgevallen vaak zo moeilijk van elkaar te scheiden zijn. Een in de
wet voorkomende term wordt namelijk veelal ook in de telastelegging opgeno-
men. Denk bijvoorbeeld aan het bestanddeel 'opzet'. Krachtens vaste jurispru-
dentie van de Hoge Raad heeft zo'n term in de telastelegging doorgaans dezelf-



62. Met dien verstande dat de rechter zo'n woord ook in zuiver feitelijke zin mag
uitleggen, en dan overeenkomstig het gewone spraakgebruik. Vergelijk HR 14
oktober 1975, NJ 1976, 149 (omtrent het normale spraakgebruik en de wettelijke
betekenis van de woorden 'behulpzaam zijn bij' in het verband van de medeplich-
tigheid ex art. 48 Sr) en HR 14 maart 1989, NJ 1989, 689 (omtrent de woorden
'binnen het grondgebied van Nederland brengen' in art. 1 lid 4 Opiumwet versus
dezelfde woorden in het normale spraakgebruik).

63. Iets scherper, maar ook iets ingewikkelder gezegd: "In het bestaande stelsel van
cassatie kunnen (...) geen geïsoleerde (waarderings-)oordelen over het bijzondere
of het onherhaalbare op hun deugdelijkheid worden getoetst, maar uitsluitend (...)
oordelen of redeneringen waarvan de (in cassatie te behouden of te vormen)
algemeenheid in geding is." Noot van A.L. Melai onder HR 8 juni 1971, NJ
1972, 218.
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de betekenis als daaraan in de delictsomschrijving toeomt. 62 Maar dat impliceert
dat de feitenrechter die de (bewijs)vraag moet beantwoorden of de v erdachte
het hem telastegelegde feit heeft begaan, in zijn beslissing daaromtrent onv er-
mijdelijk een oordeel neerlegt over de inhoud van die term die zowel in de
telastelegging als in de delictsomschrijving voorkomt. In dat opzicht kunnen
feitelijke vaststellingen en rechtsoord elen ogenschijnlijk door elkaar heen
lopen.

Toch is er wel een principieel verschil aanwijsbaar tussen de beide typen
vragen. Globaal gezegd is een feitelijke vraag eenmalig aan de orde, terwijl het
kenmerk van een rechtsvraag is da t hij herhaalbaar is, dus steeds opnieuw in
een strafzaak een rol kan spelen. De vraag of de in de telastelegging voorko-
mende term 'opze ttelijk' mede o mvat het zo genaamde 'voorwaardelijk opzet', is
een simpel voorbeeld van een rechtsvraag. In iedere strafzaak waarin een
doleus delict ter sprake komt, kan deze vraag opnieuw van belang zijn. Maar de
vraag of deze verdachte in deze zaak inderdaad handelde met het vereiste
voorwaa rdelijk opzet, is van feitelijke aard. Deze zaak is namelijk un iek. Nooit
zal er een andere casus komen die op alle  punten daaraan gelijk  is. Het ant-
woord op de gestelde vraag is daarom eenmalig, dus feitelijk van aard. Kortom:
rechtsvragen zijn herhaalbare vragen, feitelijke vragen zijn uniek , onherhaal-
baar. Met andere woorden: het vaststellen van de criteria waaraan een bepaalde
zaak moet worden getoetst betreft het beantwoorden van rechtsvragen, het
toetsen van die casus aan de vastgestelde criteria is van feitelijke aard.63

Het onderscheid tussen de beide typen vragen is onder andere van belang
voor de mate waarin de Hoge Raad controleert of er door de lagere rechter
fouten zijn gemaakt. Voorzover het de beantw oording van rechtsv ragen betreft
oefent de Hoge Raad volledig toezicht uit. Dat wil zeggen: de raad gaat na of de
lagere rechter het juiste antwoord heeft geg even en o f het antwoo rd op de juis te
gronden berust. Ten aanzien van feitelijke kwesties gaat de bemoeienis van de
cassatierechter aanzienlijk minder ver. Men spreekt wel van 'marg inale toet-
sing'. De raad toe tst of de feitenrechter, gele t op de beschikbare ge gevens, in
redelijkheid  tot het desbetreffende oordeel heeft kunnen komen. Dat ook een
andere uitkomst verdedigbaar, of zelfs meer voor de hand liggend, was, is dan



64. Zie hieromtrent o.a. E.P. von Brucken Fock, A.J.A. van Dorst, a.w., p. 96-102;
W. Borst, De 'papieren muur' voorbij?, in: De derde rechtsingang nader bekeken,
Arnhem 1989, p. 53-67; en A.J.A. van Dorst, De stukken van het geding, DD
1988, p. 929-942.
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niet van belang. Een goed voorbeeld kan worden ontleen d aan het arrest HR 29
september 1981, NJ 1982, 258. In deze zaak nam het hof aan dat er bij de
opsporingsambtenaren nog geen redelijk vermoeden van schuld bestond dat de
verdachte een delict had begaan (zodat de cautieverplichting van art. 29 lid 2 Sv
nog niet van toepassing was), op het moment dat de verdachte desgevraagd
meedeelde dat er in het door hem meegevoerde plastic tasje vier boeken zaten.
De Hoge Raad nam met dit oordeel genoegen, maar zou het hoogstwaarschijn-
lijk ook hebben geaccepteerd als het gerechtshof in de omstandigheden van dit
geval tot de slotsom was gekomen dat de verbalisanten op het kritieke moment
wel reeds een redelijk vermoeden van schuld hadde n opgeva t.

Tegen deze achtergrond  rijzen aanstonds twee v ragen. Ten eerste: over
welke gegevens beschikt de Hoge Raad bij het toetsen van de bestreden
beslissingen? En ten tweede: op welke wijze kan uit het vonnis of arrest van de
feitenrechter worden afgeleid of de in aanmerking komende rechtsvragen en
feitelijke vragen correct zijn beantwoord? Deze onderwerpen komen in de nu
volgende paragrafen aan de orde.

4.4. De papieren muur

Een cassatiemiddel wordt nogal eens ongegrond bevonden omdat het volgens
de Hoge Raad feitelijke g rondslag m ist. Wat betekent dat eigenlijk? Welnu, een
middel wordt geacht feitelijke grondslag te missen als het berust op gegevens
die niet vaststaan op grond van de voor de Hoge Raad kenbare stukken. Wan-
neer de verdachte bijvoorbeeld klaagt dat er ten onrechte niet is gerespon deerd
op een door h em voorg edragen exceptief ve rweer, mist de klacht feitelijke
grondslag indien uit het vonnis blijkt dat de rechter er wel op is ingegaan, of
wanneer uit het proces-verbaal van de zitting nie t blijkt dat er een  dergelijk
verweer is gevoerd. Hetzelfde doet zich voor als een bepaalde motivering van
de beslissing wordt aange vochten m et een beroep op feitelijke gegevens die in
de lagere instanties niet binden d (door de rechter) zijn vastgesteld. 

Vandaar dat het van het grootste belang is om te weten van welke stukken
de Hoge Raad in cassatie kennis neemt. Aanvankelijk beperkte de Hoge Raad
zich in dit opzicht tot de stukken waaraan onbetwist gezag toekomt voor de
vaststelling van feiten door de lagere rechter: arresten, vonnissen, en processen-
verbaal van de terechtzitting. Deze zogenaamde 'papieren muur' werd evenwel
in 1971 doorbroken  doordat de Hoge Raad toen voor het eerst g ebruik maakte
van een in het dossier opgenomen akte van betekening van een dagvaarding
(HR 19 oktober 1971 , NJ 1972, 493 m .n. C.B.).64 Sindsdien is het in beginsel
mogelijk  om de beslissing van de lagere rechter te toetsen aan alle in het dossier
gevoegde stukken, mits de daarin opgenomen informatie onoms totelijk vast-



65. Van Bemmelen/Van Veen, Ons strafrecht, deel IV 10e druk, Alphen aan den Rijn
1989, p. 418-419.

66. Zie ook de krasse, maar terechte doorbreking van de papieren muur in HR 12
december 1989, NJ 1990, 367 omtrent de vraag of het origineel van de dagvaar-
ding was gehecht aan het vonnis in eerste aanleg. Wij signaleren op dit punt een
sterk contrast met de onbevredigende beslissing in HR 26 juni 1984, NJ 1985,
136, met kritische noot van Th.W. van Veen.

67. Vaste jurisprudentie. Van de sporadische situaties waarin de feitenrechter niet
zonder toelichting mag kiezen uit het beschikbare bewijsmateriaal noemen we de
gevallen van betwiste verklaringen van anonieme getuigen (HR 4 mei 1981, NJ
1982, 268 en HR 25 september 1984, NJ 1985, 426), en de omstreden vormen
van onderzoek als de Poppenspelmethode (HR 28 februari 1989, NJ 1989, 748
m.n. 'tH).
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staat.65 Maar op grond waarvan komen 'feiten' in lagere instantie vast te staan?
Als vuistregel kan worden aangehouden dat 'processuele feiten' bindend kunnen
worden afgeleid uit het proces-verbaal van  de terechtz itting. Voorbee lden zijn
de kwesties of er een bepaald verweer is gevoerd, of er een schorsingsverzoek
is gedaan, of verschenen getuigen zijn gehoord, of de verdachte  het laatste
woord heeft gekregen, etc.66 Als het gaat om gegevens die de juistheid van het
telastegelegde betreffen, of gegevens die in verband met de strafoplegging van
belang zijn, is het rech terlijk vonnis of arrest de eerst aangewezen kenbron. De
inhoud van verklaringen van getuigen en deskundigen ter terechtzitting wordt
bijvoorbeeld bindend vastgesteld door de rechter in het vonnis of arrest. De
Hoge Raad kan daar niet aan tornen. Indien feitelijke gegevens zijn ontleend
aan schriftelijke stukken die in het dossier zijn opgenomen, kan de weergave
daarvan in cassatie marginaal worden getoetst. Dat wil zeggen: vernietiging is
mogelijk  indien de rechter een bepaalde waarneming in redelijkhe id niet heeft
kunnen ontlenen aan een voorliggend document. Daarbij moet overigens wel
worden opgemerkt dat de lagere rechter in hoge mate vrij is om zelfstandig de
geloofwaardigheid van de informatie te taxeren en op basis daarvan een selectie
te maken  uit het besch ikbare (bewijs)materiaal.67

4.5. Rechtsschending en vorm verzuim

Hoe kan de Hoge Raad zien of de lagere rechter een fout heeft gemaakt en op
welke wijze wordt de zaak vervolgens afgedaan? Beide vragen moeten worden
beantwoord  aan de hand van het onderscheid tussen de twee in art. 99 RO
genoemde ca ssatiegronden: rechtssch ending en vorm verzuim. 

Een eerste probleem in dit verband is dat ook alle  vormvoorschriften  in
rechtsrege ls zijn neergelegd, zodat in feite ieder vormverzuim tevens een
schending van het (proces)-recht inhoudt. Wij zullen een aantal voorbeelden
geven waaruit blijk t hoe de Ho ge Raad b ij de verschillende vragen van de  artt.
348 en 350 Sv opereert met de in aanmerking komende cassatiegronden.

Als de feitenrechter een van de in art. 349 lid 1 Sv genoemde beslissingen



68. Zie ook de noot van Van Veen onder HR 20 januari 1981, NJ 1981, 350.
69. Zie HR 24 april 1984, NJ 1984, 731; vergelijk D.H. de Jong, J.L. van der Neut,

Rechtsschending versus vormverzuim en de afdoening ervan door de cassatie-
rechter, DD 1983, met name p. 396 en p. 401; B.M. Kortenhorst,
Rechtsschending versus vormverzuim en de afdoening ervan door de rechter: een
reactie, DD 1983, met name p. 915.
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ten onrechte wel of juist niet heeft genomen, wordt dat aangemerkt als een
schending van het recht. Indien de Hoge Raad op grond van de tekst van de
bestreden beslissing niet met zekerheid kan zeggen dat e r zo'n fout is gemaakt,
maar de stukken van het geding gev en aanleid ing tot twijfel daaromtrent, dan is
het aangevochten vonnis of arrest onvoldoende met redenen om kleed en zal dit
motiveringsgebrek leiden tot cassatie wegens vormverzuim. Een voorbeeld.
Wanneer de Hoge Raad vindt dat de telastelegging in een bepaalde zaak niet
voldoet aan de eisen van art. 261 Sv, terwijl de feitenrechter de dagvaarding
geldig heeft bevonden, dan is het recht (art. 261 resp. art. 349 Sv) geschonden.
Maar ontstaat op basis van uittreksels uit het bevolkingsregister twijfel omtrent
de vraag of de  dagvaard ing wel op  de juiste wijze is betekend  - terwijl die
twijfel in de bestreden beslissing niet wordt opgehelderd of weggenomen - dan
volgt cassatie wegens vormverzuim.68

Ook ten aanzien van de strafuitsluitingsgronden kunnen k leine variaties in
de casuspositie leiden tot zeer verschillende beslissingen van de Hoge Raad.
Uiteraard moet wegens vormverzuim worden vernietigd indien de feitenrechter
ten onrechte niet heeft gerespondeerd op een exceptief verweer (artt. 358 lid 3
en  359 lid 2  Sv.). Blijkt uit het vonnis  van de lagere rech ter dat hij bijvoorbeeld
een beroep op noodweer heeft getoetst aan verkeerde maatstaven, dan volgt
cassatie wegens schending van het recht, namelijk van art. 41 Sr. Blijkt uit het
vonnis niet eenduidig of de rechter de juiste criteria heeft toegepast, dan wordt
vernietigd wegens een motiveringsfout, een vormverzuim derhalve. Dit doet
zich voor in situaties waarin er kennelijk 'iets' mis is, doch niet duidelijk is of de
rechter van een verkeerde rechtsopvatting is uitgegaan, danwel uitgaande van
een juiste rechtsopvatting onvoldoende feiten heeft vastgesteld in zijn vonnis.
Een voorbeeld uit de jurisprudentie vormt het geval waarin een beroep op
noodweer-exces werd verw orpen zonder dat in het vonnis was nagegaan: of a.
het aanvankelijk door de verdachte uitgeoefende geweld was geboden ter
verdediging tegen een onmiddellijke wederrechtelijke aanranding; en of b. het
daarna uitgeoefende geweld het gevolg was geweest van een hevige gemoeds-
beweging, door de aanranding veroorzaakt. Nu dit niet was nagegaan, bleven er
twee mogelijkheden openstaan. Of de rechter heeft gemeend dat aan deze
voorwaarden niet werd voldaan - dan had h ij dat moeten zeggen. Of hij meende
dat er andere voorwaarden go lden - dan heeft hij het rech t verkeerd  toegepast.
Bij gebrek aan duidelijkh eid op dit punt casseert de Hoge Raad wegens een
motiveringsgebrek, dus op grond van vormverzuim.69



70. Zie J. Bins, a.w., p. 277.
71. Dit is een sterk vereenvoudigde weergave van het zogenaamde 'verbazingscriteri-

um'. Meer informatie over strafmotivering wordt verschaft door: L. Frijda, De
HR en de motivering van strafoplegging,  DD 1988, p. 943-959; en L.C.M.
Meijers, Strafmotivering; een controlelijst, in: De derde rechtsingang nader
bekeken, Arnhem 1989, p. 209-221. Zie ook de theoretische onderbouwing bij
B.M. Kortenhorst, De motiveringsverplichting in strafzaken, diss. Leiden,
Arnhem 1990.

72. J. Bins, a.w., p. 275.
73. A.L. Melai, Nogmaals: waarom twee cassatiegronden?, DD 1988, p. 991.
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De belangrijkste kwesties die bij de kwalificatiebeslissing aan de orde
komen betreffen de verbindendheid va n strafbepa lingen, ove rgangsrec ht,
specialiteit  en samenloop.70 Als op deze punten verweer wordt gevoerd, kan de
rechter in zijn reactie daarop een motiveringsfout maken (vormverzuim). Voor
het overige staan de relevante feiten doorgaans door de bewezenverklaring vast,
zodat een  foutieve kw alificatie dan  rechtsschending op levert.

Nu zijn er nog twee beslissingen, en de verantwoording daarvan in het
vonnis c.q. arrest, te bespreken: de bewijsbeslissing en de strafoplegging.
Overigens is duidelijk dat dit in de meeste processen de centrale kwesties zijn.
De strafoplegging kan worden vernietigd wegens schending van het recht als er
een niet tegen het feit bedreigde straf is opgelegd. Als er in lagere instantie een
opzienbarende straf is opgelegd, zonder dat de reden daarvoor in het vonn is is
uitgelegd, kan de Hoge Raad ingrijpen wegens een motiver ingsfout. 71 De eis dat
het vonnis de wetsbepalingen moet noemen waarop de opgelegde sanctie berust
(art. 358 lid 4 Sv) ligt een beetje tussen een beslissings- en een motiverings-
voorschrift in; art. 442 Sv bepaalt overigens dat fouten op dit punt eenvoudig-
weg door de Hoge Raad kunnen worden hersteld.

Tenslotte  de bewijsbeslissing. Wanneer een bepaalde term uit de telasteleg-
ging, die aan de delictsomschrijving is ontleend, verkeerd wordt uitgelegd, is er
zowel sprake van een rechtsschending (nam elijk: de strafbepaling die verkee rd
is geïnterpreteerd) als van een vormverzuim (namelijk: de eis dat er op de
grondslag van de telastelegging moet worden beslist - art. 350 Sv). In dergelijke
situaties casseert de Hoge Raad steeds wegens vormverzuim.

Buiten deze gevallen word t gecontroleerd: a. of er wettige bewijsmiddelen
zijn gebruikt; b. of voldaan  is aan de bewijsminima; c. of ieder gebruikt bewijs-
middel kàn strekken tot bewijs van de telastelegging; en d. of de rechter uit de
gebezigde bewijsmiddelen de conclusie heeft kunnen trekken dat de telasteleg-
ging bewezen is.72 Als er op deze punten fouten worden gemaakt casseert de
Hoge Raad altijd wegens vormverzuim: onvoldoende motivering van de
bewezenverk laring. 
De conclusie d ie aan dit overzicht moet worden verbonden  luidt dat het onder-
scheid tussen rechtsschending en vormverzuim in de praktijk een nogal gekun-
stelde indruk maakt. En : "als de beoefening va n het recht een kunst is, da n is
gekunste ldheid een diskwalificatie."73 Daarom wordt er in de  literatuur al



74. Zie o.a. A.L. Melai, Twee cassatiegronden: een spel met woorden?, in: Naar eer
en geweten, Arnhem 1987, p. 335-352.

75. Zie o.a. D.H. de Jong, J.L. van der Neut, a.w., p. 405; E.P. von Brucken Fock,
A.J.A. van Dorst, a.w., p. 77 e.v.

76. Zie het duidelijke voorbeeld van HR 13 februari 1980, NJ 1980, 383.
77. Zie hieromtrent R. de Waard, Beslissingen in cassatie, in: De derde rechtsingang

nader bekeken, Arnhem 1989, p. 313-339.
78. Zie HR 1 juli 1981, NJ 1981, 625 m.n. ALM, en de verfijning in HR 18

september 1989, NJ 1990, 135 m.n. 'tH.
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geruime tijd op aangedrongen dat we kunnen volstaan met één cassatiegrond.74 

4.6. Verwijzen, terugwijzen, of zelf afdoen

Nu wij ongeveer weten in welke situaties de in art. 99 RO genoemde cassatie-
gronden van toepassing zijn, is het nodig om na te gaan hoe de zaak dan verder
wordt afgewikkeld. De hoofdregels hieromtrent staan in art. 441 lid 2 Sv; de
vraag is thans hoe dit voorschrift in  de praktijk w ordt toegepast.

Volgens een aantal schrijvers is er op dit punt een pragmatische tendens
zichtbaar in de jurisprudentie.75 Daarmee wordt bedoeld dat de Hoge Raad zich
bij de keuze van de cassatiegrond veelal laat leiden door overwegingen van
doelmatigheid. Als een bepaalde fout zowel als rechtsschending en als vorm-
verzuim kan worden aangemerkt, zou de keuze van één van beide gronden
worden bepaald door de voorkeur om  de zaak teru g te wijzen dan wel te
verwijzen. Zo zal een vonnis vooral wegens vormverzuim worden vernietigd
als de feitenrechter al over de vragen van art. 350 Sv heeft geoordeeld (gevolg:
verwijzing), terwijl cassatie wegens schending van recht primair in aanmerking
komt wanneer de rechter bij de voorvragen is b lijven hangen (gevolg: terugwij-
zen).76

Soms volgt uit een geconstateerde  rechtsschending direc t welke einduit-
spraak in die zaak o p zijn plaats is. Indien bijvoorbeeld een telastelegging niet
blijkt te voldoen aan de eisen van art. 261 Sv, zal de Hoge Raad zelf de dag-
vaarding nietig kunnen verk laren, omdat geen nieuw feitelijk onderzoek
noodzak elijk is (art. 441 lid 2 Sv). De wetgever heeft tot dusverre niet voorzien
in een mogelijkheid voor de Hoge Raad om  de zaak ze lf af te doen indien het
bestreden vonnis of arrest nietig is wegens vormverzuim. Toch heeft de cassatie-
rechter die ruimte voor zichzelf aangenomen.77 Als verwijzing naar een andere
rechter zinloos is, om dat door de uitspraak in cassatie al vaststaat tot welke
beslissing die rechter zal moeten komen, doet de Hoge Raad ten princip ale
recht, met een beroep op de eisen van een doelmatige rechtspleging. Een
bekend voorbeeld van deze praktijk bevat het Brasserskade-arrest (HR 20
februari 1962, NJ 1962 , 157). De feitenrechter had de verdachte vrijgesproken
van een essentieel onderdeel van de telastelegging. Na verwijzing door de Hoge
Raad zou een later oordelende rechter gebonden zijn aan de vrijspraak van dit
(onmisbare) onderdeel, zodat geen ander resultaat dan een (integrale) vrijspraak
kan worden bere ikt.78 Daarom geeft de Hoge Raad in dit soort gevallen, om



79. Zie o.a. HR 6 december 1983, NJ 1984, 390 en HR 9 mei 1989, NJ 1989, 885
(en vooral de noot sub 3 van Th.W. van Veen). Zie ook paragraaf 2.4. hierboven.

80. Zie ook J.L. van der Neut, A.H.T. Heisterkamp, Naar een civielrechtelijk model
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Veen, Arnhem 1985, p. 243-254; en het voorstel van De Waard, a.w., p. 338.
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nodeloze vertraging en du bbel werk  te vermijden, zelf een zo genaamde 'vrij-
spraak uit doelmatighe idsoverwegingen'.

Een tweede voorbeeld waarin wordt afgeweken van de tekst van art. 441 lid
2 Sv wordt gevorm d door HR 24 oktober 1989, NJ 19 90, 256. In dat geval
hadden de rechtbank èn het hof ten onrech te de inleidende dagvaarding nietig
verklaard. In plaats van het hof te belasten met een nieuwe (formele) behande-
ling van de zaak, wijst de Hoge Raad de zaak terug naar de rechtbank. Deze
doelmatige beslissing berust op een extensieve toepassing van het beginsel dat
ten grondslag ligt aan art. 423 lid 2 Sv.79

In wetsontwerp 19488 wordt terecht voorgesteld de nodeloos ingewikkelde
regeling van art. 441 Sv te vereenvoudigen.80 Voortaan zou de Hoge Raad na
vernietiging van een vonnis of arrest 'naar bevind van omstandigheden' kunnen
terugwijzen of verwijzen, 'teneinde met inachtneming van de uitspraak van de
Raad verder te worden be recht en afgedaan', ongeacht de toepasselijke cassatie-
grond. Wonderlijk is wel dat de afd oening ten principale vo lgens dit ontwerp
nog steeds is gekoppeld aan een geconstateerde rechtsschending, terwijl de
behoefte daaraan in geval van vormverzuim niet minder groot hoeft te zijn.

Tenslotte  wijzen wij op twee belangrijke vereenvoudigingen die in de afgelo-
pen jaren reeds zijn aangebracht ter bespoediging van de afdoening van strafza-
ken in cassatie.81 Sedert 1986 is de Hoge Raad bevoegd om beslissing en te
nemen in 'beperkte samenstelling '.82 In gevallen die daarvoor naar het oordeel
van de voorzitter van de strafkamer in aanmerking komen mag het college
bestaan uit drie raadsheren in plaats van het normale aantal van vijf (art. 102  lid
2 RO). Sindsdien wo rdt een duidelijke meerd erheid van het aantal beslissingen
gewezen doo r een zogenaam de 'kleine kamer'. 83

Voorts is per 16 juni 1988 art. 101a RO ingevoerd, luidende: "Indien de
Hoge Raad oordeelt dat een aangevoerde klacht niet tot cassatie kan leiden en
niet noopt tot het beantwoorden van rechtsvragen in het belang van de rechts-
eenheid  of de rechtsontwikkeling, dan kan hij zich bij de vermelding van de
gronden van zijn uitspraak te dier zake beperken tot dit oordeel." Deze bepaling
maakt in feite inhoudelijk ongemotiveerde verwerping van cassatieberoepen
mogelijk  en wordt in de praktijk op ruime schaal gebruikt. In de literatuu r zijn



84. Zie onder andere D. Schaffmeister, a.w., p. 100-109.
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zwaarwegende bezwaren tegen deze wetswijziging naar voren gebracht.84 De
grondwettelijke motiveringseis dient immers om de beslissing voor de rechter
zelf, voor de partijen in  het geding, en tegenover de samenleving  te verantwoor-
den; dit ligt voor de Hoge Raad zeker niet anders dan voor de andere geleding-
en van de rechterlijke macht. Bovendien zou er ook een verschil in omvang en
nauwkeurigheid kunnen  ontstaan van het onderzoek door de Hoge Raad tussen
zaken die al dan niet met verkorte (dus: zonder) motivering worden afgedaan.
Hoewel moet worden toegegeven dat menig  arrest dat op de oude voet gemoti-
veerd heet te zijn, in fe ite nauwelijk s méér oph eldering biedt dan de uitspraken
die met toepassing van art. 101a RO worden afgedaan, spreken de genoemde
bezwaren ons aan. De contradicto ire procesvoering, dus de tegenspraak als
leidend gezichtspunt binnen de strafvordering, wordt op deze wijze juist in de
beslissende fase van he t geding tekort gedaan. De vraag of d it tegen de achter-
grond van capaciteitsproblemen bij de Hoge Raad werkelijk onvermijdelijk is,
wordt in hoofdstuk 8 nader aan de orde gesteld.



85. BHTK 1913-1914, 286, nr. 3, pp. 64 en 155. Vooral voor die andere
rechthebbenden kan ook aan het beklag worden gedacht, zoals dat bijvoorbeeld
in de artt. 552a Sv e.v. is te vinden. In het bestek van dit cahier kunnen wij op dat
onderwerp niet nader ingaan.
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HOOFDSTUK 5

Rechtsmiddelen tegen beschikkingen

5.1. Inleiding

Na de wettelijke bepalingen over de gewone rechtsmiddelen tegen de
(eind)uitspraken van de strafrechter worden in Titel IV van Boek III van het
Wetboek van Strafvordering de gewone rechtsmiddelen tegen de beschikkingen
van de strafrechter geregeld. Al eerder werd het verschil tussen deze soorten
beslissingen aangegeven: uitspraken worden "op de terechtzitting" gegeven,
beschikkingen n iet (art. 138 Sv).

Beschikkingen worden na een raadkamerprocedure - summier geregeld  in
de artt. 21-26 Sv - gegeven. Er zijn talrijke soorten beschikkingen, die vooral
vóór het begin of na afloop  van de strafzaak zelf door de strafrechter kunnen
worden genomen. Te denken valt aan de beschikkingen over de voorlopige
hechtenis of over een  eventuele schadev ergoeding. 

Hieronder worden eerst enkele opmerkingen gemaakt over de hoofdlijnen
van de regeling van de gewone rechtsmiddelen tegen beschikkingen. Daarna
wordt iets uitgebreider ingegaan op rechtsmiddelen tegen beslissingen over de
voorlopige hechtenis, omdat deze een belangrijke plaats innemen en tevens het
'stelsel' van deze rechtsmiddelen goed illustreren.

5.2. De algemene regeling van de artikelen 445-448 Sv

De ogensch ijnlijke eenvoud en ov erzichtelijkheid van Titel IV (de artt. 445-
448) valt bij nadere bestudering  tegen. De benam ing van de titel is in zoverre
verwarrend dat er naast "hooger beroep en beroep in cassatie van beschikking-
en" gewag wordt gemaakt van "bezwaarschriften". Wat onderscheidt nu het
bezwaarschrift  van - vooral - het hoger beroep? In de Memorie van Toelichting
bij het huidige wetboek  werd het bezwaarschrift gekarakteriseerd als "een vorm
van hooger beroep (...) aan te wenden door den verdachte of andere rechtheb-
benden, aan wie het is toegekend, tegen bepaalde handelingen of niet aan
motiveering onderworpen beslissingen".85 Kennelijk was de kwestie of er hoger
beroep dan wel een bezwaarschrift zou moeten openstaan afhankelijk van het
antwoord op de vraag of de bestreden beslissing moest worden gemotiveerd of



86. Blok en Besier, a.w., deel II, p. 459.
87. Bijvoorbeeld het bezwaarschrift tegen de kennisgeving van verdere vervolging of

tegen de dagvaarding (artt. 250 en 262 Sv).
88. Maar de wetgever heeft later ook buiten het Wetboek in bijzondere wetten

dergelijke rechtsmiddelen opengesteld, bijvoorbeeld in art. 27 lid 7 WVW -
bezwaarschrift tegen invordering en inhouding rijbewijs.

89. Over de preciese invulling ervan bestaat overigens wel onduidelijkheid; zie
bijvoorbeeld H.G.M. Krabbe, a.w., pp. 216, 217.

90. Art. 56 lid 1 jo lid 5 RO.
91. Zie onder andere art. 446 lid 1 Sv.
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niet. Verschillende auteurs, zoals Blok en Besier, betwijfelen evenwel of de
wetgever dit onderscheid strak heeft volgehouden.86 Uit de wettelijke regeling
blijkt overigens dat het bezwaarschrift niet alleen tegen beschikkingen van de
strafrechter openstaat, maar ook tegen beslissingen van anderen.87

Dat de regeling van de gewone rechtsmiddelen tegen beschikkingen aller-
minst overzichte lijk is, blijkt vervolgens ook uit art. 445 S v: "Tegen beschik-
kingen staat hooger beroep of beroep in cassatie niet open en  is een bezwaar-
schrift niet toegela ten dan in  de gevallen bij dit wetboek bepaald." Er is met
andere woorden  in feite geen  centrale, algemene regeling gegeven. Of tegen
een bepaalde beschikking een gewoon rechtsmiddel openstaat, zal men steeds
in het wetboek zelf88  - in de buurt van de aan te vechten beschikking - moeten
zoeken. Per beschikking heeft de wetgever dus  ook steeds moeten  beslissen óf,
en zo ja, welke rechtsmiddelen er worden opengesteld.

In art. 446 wordt een andere werkwijze gevolgd ten aanzien van het Open-
baar Ministerie, voor wie wel een algemene beroepsmogelijkheid is gecreëerd.
Tegen beschikkingen van de strafrechter kan het Openbaar Ministerie steeds
hoger beroep en daarna beroep in cassatie aanwenden, indien aan enkele
voorwaarden is voldaan:
1. Er moet een vordering van het Open baar Min isterie zijn afgewezen, en  die

vordering moet krachtens het Wetboek van Strafvordering zijn genomen.
Dit is de belangrijkste voorwaarde.89

2. Er moeten geen bijzondere bepalingen zijn die een andere regeling geven.
Deze komen overigens niet vaak voor. Een belangrijke uitzondering is te
vinden in art. 549 Sv.

3. Als de hoofdzaak niet vatbaar is voor hoger beroep, dan staat alleen beroep
in cassatie op en. Hierbij m oet in het bijzonder aan de commune overtreding-
en worden gedacht waarvoor de rechtbank in eerste aanleg absoluut compe-
tent is.90

In beginsel wordt het Openbaar Ministerie in dit kader dus ruimer bedeeld dan
de verdachte, nu een d ergelijke algemene regeling voor de verdach te ontbreek t.
Of en in welke mate dat d aadwerkelijk zo is, hang t echter af van de nadere
regeling in het wetboek.

Ook bij de rechtsmiddelen tegen de beschikkingen dient de voorvraag
omtrent de ontvankelijkheid van het rech tsmiddel te worden beantwoord. Het
rechtsmiddel moet niet alleen openstaan, maar ook op tijd worden ingesteld.
Een gebruikelijk e termijn hie rvoor is 14 dagen.91 Een specifiek voor het



92. Zie bijvoorbeeld HR 10 november 1981, NJ 1982, 45 m.n. ALM.
93. Resp. artt. 63 lid 1, 64 lid 2, 65 lid 1 en 66 lid 3 Sv.
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Openbaar Ministerie geldend ontvankelijkheidsvereiste is nog in art. 447 lid 1
Sv te vinden: bij cassatieberoep moet het Openbaar Ministerie een uitgewerk te
schriftuur indienen, een voorschrift dat overeenkomt met art. 433 lid 1 Sv.

Over de procedure is op deze plaats in het wetboek niets ge regeld. De  artt.
21-26 Sv over de behandeling door de raadkamer verschaffen wel enige
voorschriften voor vooral hoger beroep en het bezwaarschrift. Titel IV eindigt
in art. 448 Sv  met een - oo k al summier - beslissingsvoorschrift: het beroep of
het bezwaarschrift wordt afgewezen, of de raadkamer geeft een bevel omtrent
"hetgeen overeenkomstig de bepalingen der wet behoort o f had beho oren te
geschieden". In dit laatste geval zal de bestreden beslissing moeten worden
vernietigd, ook al zwijgt de wet daa rover. De Hoge Raad past overigens ook
hier art. 441 lid 2 Sv toe: wanneer bijvoorbeeld een nader feitelijk oordeel
nodig is voordat de 'juiste' beslissing kan worden gegeven, dan draagt de Hoge
Raad de zaak aan de feitenrechter over, ook al spreekt art. 448 Sv niet over
deze mogelijkheid.92

De regeling van de gewone rechtsmiddelen tegen beschikkingen kan
derhalve worden aangemerkt als betrekkelijk gevarieerd en onoverzichtelijk.
Enkele hoofdlijnen zijn aangegeven in de artt. 445-448 Sv, maar de na dere
invulling moet vooral voorzover het de verdachte betreft in de nadere regeling
rond de betreffende beschikking worden gezocht. Als illustratie van deze
algemene karakteristiek zullen wij nu wat nader ingaan op de regeling die geldt
voor een belangrijk en ingrijpend soort beslissingen: beslissingen van de
strafrechter over de voorlopige hechtenis.

5.3. Rechtsmiddelen tegen  beslissingen over de voorlopige hechtenis

Wanneer beslissingen over de voorlopige hechtenis worden genomen naar
aanleiding van het onderzoek van de hoofdzaak ter terechtzitting, dan gaat het
op grond van art. 138 Sv om uitspraken. Hierbij kan worden gedacht aan een
bevel tot gevangenneming (art. 65 lid 2 Sv) of een beslissing op een verzoek tot
onmiddellijke invrijheidstelling. Eventuele rechtsmiddelen tegen deze uitspra-
ken kunnen pas worden aangewend, wanneer er een rechtsmiddel tegen de
einduitspraak wordt ingesteld. Indien er een gewoon rechtsmiddel tegen de
einduitspraak openstaat -  en dat is bijna steeds het geval -, dan staat daarmee
hetzelfde rechtsmiddel open tegen de (tussen)uitspraak over de voorlopige
hechtenis (zie hieromtren t ook paragraaf 7.2.).

Maar meestal worden beslissingen over de voorlopige hechtenis genomen
voordat er sprake is van een onderzoek ter te rechtzitting. D eze beslissingen, in
een raadkamerprocedure gegeven, zijn dan derhalve beschikkingen. De bewa-
ring en de gevangenhouding (en de verlengingen daarvan) kunnen worden
bevolen "op de vordering van de officier van justitie".93 Wanneer op een
dergelijke vordering afwijzend wordt beschikt, kan het Openbaar Ministerie op
grond van art. 446  lid 1 Sv hoger beroep én  vervolgens eventuee l beroep in
cassatie aanwenden tegen deze afwijzende beschikking. Het gaat hier immers,



94. HR 23 maart 1982, NJ 1982, 548 m.n. ThWvV.
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zoals uit de tekst van de wet blijkt, om vorderingen van het Openbaar Ministe-
rie, die werden genomen krachtens het Wetboek van Strafvordering.

Hoe ziet de processuele positie van de verdachte er in dit verband uit? Op
grond van art. 445 Sv moest de wetgever daar een standpunt over innemen.
Tegen een bevel tot bewaring blijkt geen rechtsmiddel te zijn opengesteld.
Hoger beroep staat wel open  tegen een  bevel tot gevangenneming of gevangen-
houding (art. 71 lid 1 Sv). Tegen de verlenging kan op grond van lid 2 van art.
71 Sv appel worden aangetekend, maar alleen indien niet werd geappelleerd
tegen de gevangenhouding zelf of tegen een eerdere verlenging daarvan. De
Hoge Raad heeft beslist dat deze regeling ruimhartig moet worden uitgelegd.
Een eerder ingesteld, maar later ingetrokken appel telt niet mee. De Hoge Raad
formuleerde als de bedoeling van de wetgever "dat aan de verdachte althans
éénmaal de gelegenheid dient te word en gebod en om bezwaren tegen zijn
gevangenhouding of verleng ing daarvan door het Hof te laten beoordelen".94

Hetzelfde zal gelden voor de vergelijkbare regeling in art. 87 lid 2 Sv: een
verdachte  kan in hoger beroep gaan tegen een afwijzende besch ikking op  zijn
verzoek tot opheffing of schorsing  van de voorlopige hechtenis, ma ar in
dezelfde strafzaak mag hij dat maar één keer doen.

Interessant is ook art. 87 lid 1 Sv: tegen een voor de verdachte gunstige
beschikking over schorsing van de voorlop ige hechten is kan het Openbaar
Ministerie  hoger beroep instellen. Deze expliciete toekenning is nodig omdat
hier geen krachtens het wetboek genomen vordering wordt afgewezen. Tot slot
kan in dit verband worden gewezen op art. 225 Invoeringswet Wetboek van
Strafvordering. Tegen beperkende maatregelen tegen de verdachte in het kader
van de voorlopige hechtenis, die tijdens het gerechtelijk vooronderzoek door de
Rechter-Commissa ris en daarbuiten door de Officier van Justitie kunnen
worden opgelegd, kan de verdachte een bezwaarschrift indienen.

Aldus is geïllustreerd  hoe het 'sys teem' van  de rechtsmiddelen tegen besch ik-
kingen eruit ziet: enke le hoofdlijnen in de artt. 445-448 Sv worden  aangevu ld
met per beschikking geldende nadere voorschriften. De regeling is hierdoor zo
gevarieerd dat een algemeen oo rdeel moe ilijk is te geven. Die versnippering
moet als een nadeel van het huidige stelsel worden betiteld. Dat het Openbaar
Ministerie  in beginsel aanmerkelijk meer rechtsmiddelen heeft dan de verdach-
te, is evenmin op het eerste gezicht aannemelijk. Een systematische heroverwe-
ging van de regeling van de rechtsmiddelen tegen beschikkingen vind en wij
dan ook wenselijk.



95. De eveneens 'bijzondere' procedure van het kort geding wordt nog aan de orde
gesteld in paragraaf 8.5.
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HOOFDSTUK 6

Buitengewone rechtsmiddelen en andere bijzonde-
re procedures

6.1. Inleiding

Het derde boek van het Wetboek van Str afvordering valt, zoals ook al in de
inleiding werd uiteengezet, in twee door de wetgever onderscheiden delen
uiteen: A. Gewone rechtsmiddelen, en B. Buitengewone rechtsmiddelen. De
gewone rechtsmiddelen zijn al aan de orde geweest: hoger beroep, verzet,
cassatieberoep en het bezwaarsch rift. Als buitengewone rechtsmiddelen
behande lt het wetboek cassatie "in het belang der wet" en herziening. Maar er
zijn ook nog andere procedures, die sterke overeenkomsten vertonen met deze
buitengewone rechtsmiddelen. Hierbij valt in het bijzonder te denken aan de
gratie en aan de zogenaamde individuele klachtprocedures in het kader van de
verdragen over de rechten van de mens. Deze procedures en de buitengewone
rechtsmiddelen zullen wij in het vervolg met de verzamelnaam  'bijzondere
procedures' aanduiden.95 Zij komen pas in zicht, indien er geen gewone rechts-
middelen meer openstaan.

Er zijn twee belangrijke consequenties verbonden aan  het onderscheid
tussen de gewone rechtsmiddelen en de bijzondere procedures. Dat betreft in de
eerste plaats de uitvoerbaarheid van beslissingen van de strafrechter. In art. 557
lid 1 Sv wordt als beginsel vooropgesteld dat "geen beslissing (mag) worden
ten uitvoer gelegd, zoolang daartegen nog eenig gewoon rechtsmiddel openstaat
en, zoo dit is aangewend, totdat het is ingetrokken of daarop is beslist". Voor
verstekbeslissingen geldt overigens een strengere regeling; deze mogen eerder
worden geëxecuteerd, maar ook hier heeft het daadwerkelijk instellen van een
gewoon rechtsmiddel in beginsel blokkerende werking (art. 557 leden 2 en 3
Sv). De bijzondere procedures hebben daarentegen in beginsel geen invloed op
de uitvoerbaarheid, maar ook hier bestaan voo ral bij de gratie u itzonderingen
die later nog ter sprake komen.

Een tweede belangrijk onderscheid betreft de gevolgen, die de procedure
voor de verdachte kan hebben. Bij  de gewone rechtsmiddelen wordt de verd-
achte niet systematisch beschermd, zo als in de vor ige hoofds tukken ble ek. Hij
kan er slechter van worden. Voor de  bijzondere  procedure s geldt echte r, dat die
niet in het nadeel van de verdachte  kunnen werken; de meeste zijn zelfs
expliciet ten behoeve van hem bedoeld. Hieronder wordt nader ingegaan op de
verschillende bijzondere procedures.



96. Voordeel voor de verdachte, in het bijzonder door gratiëring, is wel goed denk-
baar. Zie in algemene zin over dit buitengewone rechtsmiddel H.U. Jessurun
d'Oliveira, Kassatie in het belang van het recht, in: Speculum Langemeijer,
Zwolle 1973, p. 223-241.

97. Zie J. Remmelink, Cassatie in het belang der wet, in: De derde rechtsingang
nader bekeken, Arnhem 1989, p. 253-264, met nadere bronvermeldingen.

98. Zie hierover bijvoorbeeld G.J.M. Corstens en P.J.P. Tak, Het Openbaar Ministe-
rie, Zwolle 1982, p. 17-19.
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6.2. Cassatieberoep in het belang der wet

Als eerste buitengewone rechtsmiddel wordt in het wetboek - in slechts één
artikel - het beroep in cassatie "in het belang der wet" geregeld. De Procureur-
Generaal (PG) bij de Hoge Raad kan dit rechtsmiddel aanwenden, wanneer
gewone rechtsmiddelen niet meer openstaan. De Hoge Raad beslist in het
belang der wet over het voorgedragen "rechtspunt" (art. 456 Sv). De beslissing
"brengt geen nadeel toe aan de regten door partijen verkregen", zo luidt de
civielrechtelijk aandoende formulering in art. 98 RO.96

In strafzaken speelt dit buitengewone rechtsmiddel, althans vanuit kwantita-
tief oogpunt,  geen belangrijke rol97. Daarvoor zijn minstens drie redenen  aan te
wijzen. Het Openbaar Ministerie bij de lagere gerechten kan  door gewoon
cassatieberoep in te stellen de meeste rechtsvragen al aan de Hoge Raad
voorleggen. Bovendien heeft de Hoge Raad in strafzaken de bevoegdheid tot
"ambtshalve" cassatie, waardoor hij ook zelf bepaalde rechtsvragen naar zich
toe kan trekken, zeker nu er vaak gewoon cassatieberoep wordt ingesteld. Dat
gebeurt zelfs zo vaak dat de Hoge Raad overbelast is, hetgeen de PG niet
stimuleert tot veelvuldig gebruik van  dit buitengewone rech tsmiddel.

Toch kan deze procedure een belangrijke functie hebben. Te  denken valt
hier aan allerlei standaardarresten die een richtinggevende rol hebben vervuld
in de rechtsontwikkeling en die veelal een einde hebben gemaakt aan het
bestaan van tegenstrijdige beslissingen van verschillende rechtbanken en
gerechtshoven. Voorbeelden variëren van de bekende Hashish-arresten (met
name HR 29 februari 1972, NJ 1972, 347 m.n. CB), via beslissingen omtrent de
positie van slachtoffers in ad info-zaken (HR 20 juni 1989, NJ 1990, 93 m.n.
ThWvV) tot schijnbaar 'technische', maar voor de praktijk van het rechtsleven
zeer ingrijpende uitspraken omtrent de financië le vergoedingen aan ex-verdach-
ten ingevolge de artt. 591 en 591a Sv (zie HR 14 november 1989, NJ 1990, 274
en HR 16 januari 1990, NJ 1990, 275, beide m.n. ThW vV).

Het rechtsmiddel kan uitsluitend door de PG worden ingesteld. Hem
bereiken dan ook talrijke verzoeken hiertoe. Een in dit verband omstreden
vraagstuk betreft de verhouding tussen de Minister van Justitie en de PG: is de
Minister bevoegd op basis van art. 5 RO een dienstbevel te geven om dit
rechtsmiddel aan te wenden of is de PG ook in dit opzicht onafhankelijk en
autonoom? De meningen hierov er verschillen.98 Door het besef dat hier eerder
sprake zal zijn van overleg en verzoeken dan van bevelen, kan het vraagstuk
worden gerelativeerd. Op zichzelf kunnen regering en parlement wel een



99. Zie over dit onderwerp G.A.M. Strijards, Revisie. Inbreuken en executiegeschil-
len betreffende het strafgewijsde, Arnhem 1989.

100. Omdat hierbij maatregelen mogelijk zijn, waarbij in het bijzonder aan tbs moet worden gedacht.

101. BHTK 1913-1914, 286, nr. 3, p. 157.
102. Zie voor een sterk voorbeeld HR 25 juni 1974, NJ 1975, 92 m.n. ThWvV. Het ging

hier om het als bestuurder veroorzaken van een ongeval; na het verworpen
cassatieberoep trok de veroordeelde man zijn bekentenis in en meldde dat zijn vrouw
had bestuurd. Dit werd aannemelijk en de herzieningsaanvraag werd gegrond
verklaard.
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belang hebben bij een duidelijke uitspraak van de Hoge Raad, teneinde bijvoor-
beeld te bezien of wetgevende activiteiten noodzakelijk zijn. Dit tekent het
vooral op het algemene belang stoelende rechtsmiddel cassatieberoep in het
belang de r wet.

6.3. Herziening

Bij het buitengewone rechtsmiddel herziening denkt men vooral aan de belang-
en van de verdachte.99 Het gaat dan om een  'onherroepelijke' einduitspraak, d ie
later toch niet houdbaar blijkt te zijn. Dat het rechtsmiddel ten behoeve van de
verdachte  is opengesteld blijkt uit art. 457 Sv. Alleen van een veroordeling of
van een ontslag van alle rechtsvervolging100 kan herziening worden aang-
evraagd. Rechtszekerheid en rust vorderen volgens de Memorie van Toelichting
bij het huidige wetboek, dat herziening niet ten nadele van bijvoorbeeld een
vrijgesproken verdachte  kan uitvallen.101 Hetzelfde artikel 457 geeft de twee
mogelijke herzieningsgronden aan: het conflict van rechtspraak en het novum.

Bij het conflict van rechtspraak gaat het om twee arresten of vonnissen,
waarvan de bewezenverklaringen niet met elkaar "zijn overeen te brengen". Het
meest voor de hand liggende voorbeeld hiervan is natuurlijk de situatie waa rin
er twee veroordelingen zijn te rzake van  één delict da t maar door één persoon is
gepleegd. Vrijspraken en beslissingen van de burgerlijke rechter of van een
buitenlandse strafrechter sp elen bij deze herzieningsgrond geen rol. Een
geslaagd voorbeeld van herziening levert in dit verband het arrest van de Hoge
Raad van 15 oktober 1934, NJ 1935, p. 51 op: hier stonden een bewezenverkla-
ring terzake van vernieling en een bewezenverklaring terzake van meineed over
diezelfde vernieling tegen over elkaar.

Veel vaker wordt een novum als herzieningsgrond voorgedragen. Er is pas
sprake van een novum in de zin van de wet, indien  aan twee voorwaard en is
voldaan (art. 457 lid 1 sub 2 Sv). De eerste daarvan is dat het gaat om een
omstandigheid, die bij het onderzoek op de terechtzitting nog niet aan de eerder
oordelende strafrechter bekend was. De omstandigheid moet tijdens de zitting
al wel hebben 'bestaan'; latere gebeurtenissen kunnen niet tot herziening leiden.
De (on)bekendheid kan worden afgeleid uit het dossier, het proces-verbaal of
de beslissing. Dat de verdachte zelf misschien de omstandigheid al wel kende,
maar om hem moverende redenen voor zich hield, doet niet ter zake.102 Het gaat



103. Zie bijvoorbeeld HR 13 januari 1976, NJ 1976, 339 en HR 26 april 1983, NJ 1983,
650 m.n. ThWvV.

104. Zie bijvoorbeeld de Memorie van Toelichting bij de zgn. Hogerhuiswet uit 1899,
waarop de huidige regeling is gebaseerd (BHTK 1898-1899, 78, nr. 3, p. 2).

105. Dit laatste voorbeeld is gebaseerd op HR 6 april 1979, NJ 1979, 340 m.n. GEM.
106. Art. 458 Sv; de aanvraag kan zelfs na het overlijden van de veroordeelde worden

gedaan - art. 479 Sv.
107. Wel is steeds voorlopige hechtenis mogelijk, artt. 470 en 461 lid 2 Sv.
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om kennis van de rechter. Met het begrip omstandigheid wordt gedoeld op een
gegeven van feitelijke aard, en niet op een nieuw juridisch gegeven. Zo kunnen
de eventuele onverb indendheid van  een wettelijke regeling of een  rechterlijke
beslissing volgens de Hoge Raad niet als een dergelijke omstandigheid worden
gekwalificeerd.103 Voor wat men "rechtsdwaling" noemde, achtte de wetgever
het cassatieberoep  het aangewezen rec htsmidde l; herziening  diende een bui-
tengewoon karakter te blijven dragen.104

De tweede voorwaarde die aan een novum wordt gesteld, houdt in dat door
de nieuwe omstandigheid "ernstig vermoeden ontstaat dat ware zij bekend
geweest, het onderzoek der zaak zou hebben geleid, hetzij tot vrijspraak van
den veroordeelde, hetzij to t ontslag van  alle rechtsve rvolging (...)  hetzij tot niet-
ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie, hetzij tot toepasselijkver-
klaring van eene minde r zware strafbepaling." Een beroep  op nieuwe strafver-
minderende omstandigheden kan dus slechts een novum opleveren, indien het
gevolg ervan kan  zijn dat er van alle rechtsvervolging wordt ontslagen of dat er
voor een minder zwaar delict wordt gekwalificeerd.

Het 'klassieke' novum is de nieuwe omstandigheid die tot vrijspraak zou
leiden. Het kan hie rbij gaan om  een latere bekentenis  van de 'echte' dader of om
een nieuwe getuigenverklaring met een alibi, maar ook om een proces -verbaal,
waaruit blijkt dat op de plaats waar iemand door het rode licht zou hebben
gereden, nooit een verkeerslicht heeft gestaan.105 Hierbij komt het wettelijk
vereiste dat het novum "op zichzelve of in verband met de vroeger geleverde
bewijzen niet bestaanbaar schijnt" het meest duidelijk naar voren. Het ernstige
vermoeden moet in het licht van de gehele motivering van de bestreden beslis-
sing ontstaan.

De herziening moet worden aangevraagd bij de Hoge Raad. Dat kan zowel door
de PG bij de Hoge Raad als door de veroordeelde gebeuren106. Bij gegronde
aanvragen verschilt de verdere afdoening al naar gelang de toepasselijke
herzieningsgrond.107 Bij een conflict van rechtspraak worden beide beslissingen
vernietigd (ook al is er misschien maar van één beslissing herziening gev raagd),
en beide zaken worden verwezen naar een hof dat opnieuw recht moet doen
(art. 461 Sv). Na een novum is de gang van zaken wat anders (artt. 462-465
Sv). Hierbij wordt slechts de tenuitvo erlegging gestaakt. Het ho f, waarnaar de
zaak wordt verwezen, moet het gewijsde vervolgens handhaven of vernietigen.
Er kan echter uitsluitend worden vernietigd teneinde vervolgens het OM  niet-
ontvankelijk te verklaren, vrij te spreken, te ontslaan van rechtsvervolging of
voor een lichter delict te kwalificeren. Een lagere straf opleggen voor hetzelfde



108. Vergelijk art. 478 Sv: ook gratie moet worden geëerbiedigd.
109. Het gaat hierbij om precies te zijn om alle strafffen en om bepaalde maatregelen  -

art. 558 leden 1-3 Sv. Maatregelen, waarvoor aan de rechter of aan de administratie al
een wettelijke bevoegdheid tot beëindiging is gegeven - zoals de TBS -, vallen buiten
het gratie-instrument.

110. Het wordt in meer dan 1% van de strafzaken aangevraagd, en wordt in ongeveer 30%
van deze gevallen geheel of gedeeltelijk gehonoreerd.
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delict mag dus bijvoorbeeld niet. Overigens gelden voor de later oordelende
hoven in grote lijnen de regels voor de appelrechtspraak (artt. 473, 474 Sv). Het
karakter van de herziening wordt nog eens duidelijk uit art. 476 lid 1 Sv: "In
geen geval mag eene straf worden opgelegd, die de bij het vernietigde arrest of
vonnis opgelegd e te boven gaat." 108

Door herziening kunnen 'onherroepelijke' einduitspraken worden herroepen.
Vanuit een oogpunt van rechtszekerheid en definitieve afdoening moet herzie-
ning buitengewoon blijven. De rechtvaard igheid vord ert echter da t er in
bijzondere omstandigheden wel herziening mogelijk is. De Nederlandse
wetgever heeft deze beide desiderata ten behoeve van - wat wij noemden - het
herstellen van de rechtsvrede proberen te verenigen in de h ierboven  geschetste
regeling. Het is goed om te bedenken dat er weinig aanvragen tot herziening
worden ingediend, jaarlijks enkele tientallen. Het aantal aanvragen dat per jaar
gegrond wordt bevonden, is meestal op één hand te tellen. Toch verhoogt louter
de mogelijkheid van herziening de waarde van het gehele stelsel van rechtsmid-
delen.

6.4. Gratie

Gratie wordt verleend door de Kroon en heeft betrekking op de executie van
een beslissing van de strafrechter. Deze beslissing zelf blijft onaangetast, en
daarom valt de mogelijkheid om een gratieverzoek in te dienen formeel mis-
schien niet als rechtsmiddel te betitelen. Maar gratie kan pas worden verleend
na een rechterlijk advies (dat zwaar weegt) en door gratie kan de tenuitvoerleg-
ging van een stra frechtelijke sanctie109 ten behoeve van een veroordeelde
worden aangepast. Het resultaat van gratie kan dan sterk lijken op het resu ltaat,
dat een verdachte met een 'echt' rechtsmiddel beoogt te bereiken, ook al bevat
elk gratiebesluit de zinsnede: overigens blijft het vonnis/arrest in zijn geheel in
stand. Omdat gratie ook kwantitatief niet onbelang rijk is110, wordt hier kort op
deze procedure ingegaan.

In 1987 is de huidige Gratiewet ingevoerd. In de Memorie van Toelichting
werd de positie van de gratie in het stelsel van rechtsmiddelen duidelijk uit-
eengeze t: "Er dient voor te worden gewaakt dat het gratierecht op een wijze
wordt uitgeoefend waard oor op ongepaste wijze in de rechtspraak zou worden
ingegrepen. Het gratie-instrument strekt er niet toe de Kroon in de gelegenhe id
te stellen van een van de rechter afwijkend inzicht te doen blijken omtrent de
strafrechtstoepassing, doch om ertoe bij te dragen dat door de onafhankelijke
rechter opgelegde sancties in overeenstemming met eisen van rechtvaardigheid,



111. BHTK 1984-1985, 19.075, nr. 3, pp. 14, 15.
112. Dit geldt overigens niet in zaken, waarin de verdachte zich ten tijde van het 'onherroe-

pelijk' worden van de einduitspraak in voorlopige hechtenis bevindt (art. 559a lid 1
sub b Sv).
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humaniteit en doelm atigheid worden tenu itvoergelegd."111

Deze plaats van de gratie komt ook naar voren uit de expliciet in de wet
vermelde gronden, die tot gratie kunnen leiden (art. 2). In de eerste plaats kan
dat gebeuren "op grond van enige omstandigheid, waarmede de rechter op het
tijdstip van zijn beslissing geen of onvoldoende rekening heeft gehouden of
kunnen houden, en die, ware zij op dat tijdstip wel of voldoende bekend
geweest,  hem aan leiding zou hebben gegeven tot het opleggen van een ande re
straf of maatregel, of tot het afzien daarvan". Deze grond vertoont enige
gelijkenis  met het zoju ist behandelde nov um als herz ieningsgrond. De ve rschil-
len zijn echter belangrijker. Bij de gratie gaat het niet alleen om feiten die de
rechter onbekend waren, maar ook om feiten die hem "onvoldoende" bekend
waren (en dat zijn met andere woorden feiten waaraan hij niet het juiste gewicht
heeft gegeven). Bij de gratie kunnen bovendien feiten centraal staan, die pas na
de rechterlijke beslissing zijn ontstaan. Voor beide gevallen  kan als voo rbeeld
de gezondheid van de verdachte worden genoemd. Een ander belangrijk
verschil tussen herz iening en g ratie houdt in , dat het bij gratie  om omstandighe-
den gaat die van belang zijn voor de straftoemeting. Dat is een hele ruime
categorie, waaronder bijvoorbeeld ook steeds de herzieningsgronden vallen.

Er kan volgens de Gratiewet in de tweede plaats gratie worden verleend
"indien aannemelijk is geworden dat met de tenuitvoerlegging  van de rechterlij-
ke beslissing o f de voortzetting daarvan geen m et de strafrechtstoepassing na te
streven doel in redelijkheid wordt gediend". Hierbij wordt in het bijzonder aan
langdurige vrijheidsbenemende sancties gedacht. 

De procedure na ontvangst van een verzoekschrift om gratie is summier
geregeld. Belangrijk is dat het Openbaar Ministerie een "oordeel" geeft en dat
de rechterlijke instantie, die de sanctie heeft opgelegd, een "advies" uitbrengt
aan de Kroon over de te nemen beslissing (artt. 3-7). Deze weg wordt ook
gevolgd bij 'ambtshalve' gratiëring zonder verzoekschrift  (art. 19 lid 1). Als er
gratie wordt verleend, kan dat gebeuren in de vorm van een vermindering of
een kwijtschelding van de tenuitvoerlegging van een sanctie, maar ook door een
verandering van de sanctie (art. 3). In plaats van een vrijheidsstraf kan er
bijvoorbee ld een geldboete worden 'opgelegd'. Gratie kan ook onder voorwaar-
den worden verleend (artt. 13 e.v.). De gelijkenis met de beslissing van de
strafrechter zelf springt hier wel in het oog. G elet op het karakter van de
gratieverlening moet het uiteindelijke resultaat steeds 'begunstigend' voor de
verdachte zijn, de tenuitvoerlegging moet milder worden.

Op deze tenuitvoerlegging heeft d e gratieproc edure zelf ook al grote
invloed. De uitvoerbaarheid van door de strafrechter opgelegde sancties begint
pas na afloop van de gratietermijn van acht dagen (art. 558a Sv). Een binnen
die termijn ingediend gratieverzoek b lokkeert ve rvolgens de uitvoerba arheid
totdat daarop is beslist, en hetzelfde geldt ook vaak voor na die termijn ing-
ediende verzoeken (artt. 559 en  560 Sv).112 Daarmee heeft de gratie meer
invloed op de uitvoerbaarheid dan de buitengewone rechtsmiddelen. Dat kan



113. Beide procedures kunnen niet tegelijkertijd worden gevolgd. Ná de 'Europese' weg is
de 'internationale' nog wel mogelijk, maar het omgekeerde kan niet (art 27 lid 1 sub b
EVRM en art. 5 lid 2 sub a Facultatief Protocol bij het IVBPR).

114. Zie voor een meer uitgebreide bespreking bijvoorbeeld T. Zwart, Individuele klacht-
procedures bij mensenrechtenverdragen, Leiden 1985.
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worden verklaard  uit de bijzondere positie  van de gratie, waarbij de Kroon als
nieuwe instantie naar voren treedt. Mede gelet op de ruim geformuleerde
gratiegronden leidt dit wel tot de conclusie dat in het stelsel van de rechtsmid-
delen in strafzaken de gratie een belan grijke procedure is, die ook in zeke re zin
binnen het gesloten stelsel als vangnet kan fungeren voor nog niet herstelde
fouten.

 
6.5. Individuele klachtprocedures in het kader van de verdragen over de

rechten van de mens

In de afgelopen decennia zijn voor de Nederlandse strafrechtspleging twee
verdragen over de mensenrechten van belang geworden, die o.a. een aantal
normen over een behoorlijke  procesvoering beva tten. Het gaat om het Europese
Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele
vrijheden (het EVRM, voor Nederland in werking getreden op 31 augustus
1954) en om het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke
Rechten (het IVBPR, voor Nederland in werking getreden op 11 m aart 1979).
Beide verdragen kennen een zogenaamde individuele k lachtprocedure, die he t -
toegespitst op strafzaken - voor ve rdachten m ogelijk maa kt om bij  een internati-
onaal orgaan te klagen over schending van de mensenrech ten door b ijvoorbee ld
rechterlijke instanties. Deze  klachtproc edures, die  door Nederland beid e zijn
aanvaard113, lijken sterk op rechtsmiddelen en worden vermoedelijk steeds
belangrijker. Daarom  worden h ier enige asp ecten aangestipt.114

Dat het hier om bijzondere procedures gaat, blijkt bijvoorbeeld uit het
'uitputtingsvereiste'; pas nadat alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput (dat
wil zeggen: daadwerkelijk zijn aangewend), kan een individuele klacht in
behandeling worden genomen (art. 26 EVRM en art. 2 van het Facultatieve
Protocol bij het IVBPR - verder te noemen FP). Als uit te putten rechtsmidde-
len gelden overigens slechts de procedures, die "an effective and sufficient
means of redressing" bieden. De mogelijkheid van herziening bijvoorbeeld zal
dus meestal niet aan de ontvankelijkheid van een klacht in de weg staan, maar
het openstaan van gewone rechtsmiddelen wel. Op de uitvoerbaarheid heeft de
klachtprocedure  in beginsel geen invloed. Maar in de huishoudelijke reglemen-
ten van de verschillende  instanties is wel steeds de bevoegdheid verleend om in
uitzonderlijke gevallen de betrokken staat te adviseren  om de executie op te
schorten. Overigens is de regeling van de procedures nogal summier en bepaald
niet op strafzaken toegesneden.

In juridische zin is niet steeds even duidelijk wat de gevolgen van een
succesvo lle klacht zijn. Het Human  Rights Committee van  het IVBPR geeft
bijvoorbeeld uitsluitend een "view" - een mening - over de klacht (art. 5 lid 4



115. Zie HR 1 februari 1991, NJ 1991, 413 m.n. ThWvV.
116. Zie bijvoorbeeld HR 2 juli 1990, NJ 1990, 692 m.n. ThWvV.
117. Zie wetsontwerp 21225.
118. BHTK 1898-1899, 78, nr. 3, p. 2.
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FP), terwijl in het kader van het EVRM het Europese Hof voor de rechten van
de mens een uitspraak geeft met eventuele "billijke genoegdoening" (art. 50
EVRM). Moreel gesproken kan er echter wel vanuit worden gegaan, dat een
'veroordeelde' staat alles in he t werk zal stellen om aan een succesvolle klacht
consequenties te verbinden en de geconstateerde schending van een verdragsbe-
paling ongedaan te maken.115

Het belang van de individuele klach tprocedures kan worden gerelativeerd
door te benadrukken dat uitsluitend over schending van de in de verdragen
geformuleerde mensenrechten kan worden geklaagd. Deze zijn als 'minimum-
normen' bedoeld en daarom nogal ruim geformuleerd. Schending van een
dergelijke norm zal niet vaak voorkomen. Maar wanneer zo'n klacht succes
heeft, kunnen de gevolgen groot zijn, omdat dan door de hiërarchisch hoogste
rechterlijke instantie een oordeel wordt geveld. Dit kan worden geïllustreerd
met het arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak
Kostovski (uitspraak van 20 november 1989, NJ 1990, 245), waarin de manier
werd veroordeeld waarop door de Nederlandse rechters in deze zaak was
omgesprongen met de verklaringen van anonieme getuigen. De gevolgen van
dit arrest zijn zeker niet beperkt tot alleen deze zaak, maar zullen zich uitstrek-
ken tot de praktijk van de Nederlandse strafrechtspleging en waarschijnlijk ook
tot de Nederlandse wetgeving.116 Door het internationale karakter kunnen nu
ook beslissingen over bu itenlandse  klachten gevolgen hebben voor de Neder-
landse rechtspleg ing. Dit blijkt b ijvoorbee ld uit het Brogan-arrest (tegen het
Verenigd Koninkrijk uitgesproken), dat tot nieuwe Nederlandse wetgeving over
vooral de in verzekerin gstelling leidt. 117

6.6. Slotopmerking

Indien gewone rechtsmiddelen niet meer openstaan, gaat een beslissing van de
strafrechter in kracht van gewijsde . Dan wordt de beslissing onherroepelijk. Op
deze hoofdregel maken de bijzondere procedures een inbreuk, omdat om
dringende redenen de beslissing  toch nie t houdb aar blijk t. De hoofdregel heeft
echter wel bestaansrecht, en daarom moet het bereik van de bijzondere proce-
dures beperkt blijven. Dat is op diverse manieren vorm gegeven, zoals hierbo-
ven bleek. Vooral door de gratie is overigens steeds een vangnet gecreëerd: de
gevolgen van onherroepelijke beslissingen kunnen steeds worden gemitigeerd,
wanneer daar reden  voor is. Zo p robeert he t stelsel twee, soms moeilijk  te
verenigen wensen te  vervullen: n aar rechtszekerheid én naar zekerheid van
recht, zoals het in de Memorie van Toelichting bij de regeling van de herzie-
ning in 1899 werd verwoord.118 In de inleiding betoogden wij dat dit neerkomt
op het streven naar het herstellen van de rechtsvrede.



119. In HR 18 oktober 1988, NJ 1989, 416 werd hieraan nog streng vastgehouden voor de
op grond van art. 450 sub a Sv optredende advocaat.

120. Dit houdt verband met de grotere executiemogelijkheden van nog niet onherroepelij-
ke verstekbeslissingen, zie art. 557 leden 2 en 3 Sv.

121. Het OM is één en ondeelbaar, hetgeen in dit kader vermoedelijk vooral inhoudt dat
men elkaar binnen hetzelfde parket zonder meer kan vertegenwoordigen. De regeling
van art. 450 Sv is ook van belang voor bijvoorbeeld de belanghebbenden uit art. 552a
Sv.
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HOOFDSTUK 7

Het instellen van rechtsmiddelen

7.1. Inleiding

Voor de behandeling van de regels die het instellen van  rechtsmiddelen rega r-
deren kan het best worden aangesloten bij het al eerder gehanteerde onder-
scheid tussen gewone rechtsmiddelen en bijzondere procedures. Elke bijzonde-
re procedure kent zijn eigen regeling, terwijl de voorschriften rond het instellen
van de gewone rechtsmiddelen grotendeels in één titel zijn samengebracht en
ook nauwelijks verschillen per gewoon rechtsmiddel. Deze regeling komt
hieronder eerst aan de orde, daarna worden enkele opmerkingen over de
verschillende bijzond ere proced ures gemaakt.

7.2. Het instellen van gewone rechtsmiddelen

Titel V van het derde boek van het wetboek draagt als titel: "Aanwenden van
gewone rechtsmiddelen". Als hoofdregels worden in art. 449 Sv gegeven:
1) het instellen van een gewoon rechtsmiddel geschiedt door een daartoe
strekkende mondelinge verklaring af te leggen,119 en 
2) de aangewezen plaats daarvoor is de griffie van het gerecht, dat de bestreden
beslissing heeft gegeven. 

Tegen verstekbeslissingen kan een gewoon rechtsmiddel ook per aangete-
kende brief worden aangewend, indien tenminste de verdachte ter executie van
deze verstekbeslissing is aangehouden.120 

In art. 449 Sv wordt bepaald dat de procespartijen zelf het voor hen open-
staande rechtsmiddel kunnen aanwenden, maar art. 450 Sv wijst daarnaast aan:
de advocaat die (mondeling) verklaart daartoe door de procespartij "bepaalde-
lijk te zijn gevolmachtigd" en de "bij bijzondere volmacht schriftelijk gemach-
tigde". Het gaat hier vooral om vertegenwoordigers van de verdachte.121 Een



122. In verband met bijvoorbeeld de artt. 406 en 407 (appel) en 428 en 429 (cassatie) Sv.
Op deze kwestie komen wij verderop in deze paragraaf nog terug.

123. Vergelijk de artt. 399 leden 1 en 3, 408 en 432 Sv. 
124. Art. 1 lid 1 Algemene Termijnenwet; de 'erkende' feestdagen worden in art. 3 van

deze wet genoemd.
125. Zie H.G.M. Krabbe, a.w., p. 88.
126. Zie HR 1 december 1981, NJ 1982, 156 m.n. ThWvV.
127. Vergelijk in dit verband nog de regeling voor geschorste zittingen uit bijvoorbeeld

art. 408 lid 1 sub a en lid 2 Sv. Voor het Openbaar Ministerie eindigt de termijn op
hetzelfde tijdstip als voor de verdachte.
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verdachte, die gedetineerd is, kan bovendien zijn rechtsmiddel instellen door
een schriftelijke verklaring aan het hoofd van de inrichting te geven (art. 451a
Sv). Van elke aanwending van een rechtsmiddel wordt door de griffier een akte
opgemaakt. Deze akte  kan vooral van belang zijn bij het vaststellen van de
omvang van het rechtsmidde l.122 Er wordt tevens een register bijgehouden (art.
451 Sv).

Eén belangrijk aspect van het instellen van gewone rechtsmiddelen is niet
op deze plaats in het wetboek te vinden: de voorschriften rond de termijnen.
Deze worden per gewoon rechtsmiddel in het wetboek gegeven, maar zijn
overigens identiek voorzover het gaat om g ewone rechtsmidde len tegen
einduitspraken.123 Deze termijn bedraag t 14 dagen, en dat zijn op  grond van art .
130 Sv "vrije dagen", dat w il zeggen hele dagen. Wanneer een termijn eindigt
op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt de termijn verlengd tot de eerste
'gewone' dag.124 Het normale beginpunt van de termijn is de dag na de uitspraak
(dat is dan de eerste "vrije dag"). Let wel: het mag ook al op de dag van de
uitspraak125, maar in da t geval niet voordat de b eslissing in he t openbaa r is
uitgesproken.126 Wanneer de dagvaarding of de oproeping voor de zitting niet in
persoon is betekend en de verdachte niet is verschenen te r zitting, begint de
termijn evenwel pas te lopen op de dag  "nadat zich een omstandigheid heeft
voorgedaan, waaruit voortvloeit dat de beslissing aan de verdachte bekend is".
Zo'n omstandigheid m oet in rechte vaststaan, en daarom zal hier vaak contact
met justitie - bijvoorbeeld in verband met de verstekmededeling van art. 366 Sv
- voor de doorbraak zo rgen. Het is wel moge lijk dat de verdachte dan in fe ite al
langere tijd op de hoogte is van de beslissing.

Door deze regeling wordt in beginsel steeds bereikt dat de verdachte 14
dagen bedenkti jd heeft, nadat hij van de einduitspraak op de hoogte is gekomen
of in ieder geval had kunnen komen.127

Wanneer een procespartij een rechtsmiddel aanwendt, ligt het voor de hand dat
een bepaald rechtsmiddel wordt genoemd. Het Openbaar Ministerie moet
inderdaad zonder veel moeite zelf het openstaande rechtsmiddel kunnen
bepalen, maar voor de verdachte is dat veel minder aannemelijk. Weliswaar
wordt aan de bij de uitspraak aanwezige verdachte het openstaande rechtsmid-
del meegedeeld  (art. 364 Sv ), maar zo w orden niet a lle verdach ten bereikt. D it
kan een probleem op leveren, indien een fou tief (dat wil zeggen niet-open-



128. Zie bijvoorbeeld HR 11 december 1984, DD 85.168. Uit de conclusie van advocaat-
generaal Meijers bij HR 18 oktober 1988, NJ 1989, 416 blijkt echter wel dat de
advocaat (nog) niet gelijk wordt gesteld met de verdachte. Fouten van de raadsman
worden in het algemeen vermoedelijk strenger beoordeeld.
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staand) rechtsmiddel wordt aangewend. In de wet worden de consequenties van
dergelijke fouten niet geregeld. In de vroegere jurisprudentie stond als  sanctie
niet-ontvankelijkheid in het aangewende rechtsmiddel voorop. Het openstaande
rechtsmiddel kon daarn a in feite niet meer worden ingesteld, o mdat de termijn
van veertien dagen al lang was verstreken.

Maar in een tot de verbeelding sprekend geval ging de Hoge Raad een
andere koers varen. In HR 1 maart 1977, NJ 1977, 364 m.n. ThWvV had de
verdachte beroep in cassatie aangewend, terwijl hoger beroep voor hem open-
stond. Hij had deze fout kennelijk gemaakt omdat de Kantonrechter hem bij de
uitspraak verkeerd had voorgelicht! De Hoge Raad overwoog dat "het aanne-
melijk is, dat hij toen tegen het vonnis hoger beroep zou hebben ingesteld,
indien hem door de Kantonrechter kennis ware gegeven dat alleen dat rechts-
middel tegen het vonnis openstond; dat de HR in het vorenoverwogene aanlei-
ding vindt om, tot herstel van de gevolgen welke zijn voortgesproten uit de niet
aan hem toe te rekenen misslag, het ervoor te houden dat hij (...) hoger beroep
(...) heeft willen instellen (...); verstaat dat hij hoger beroep heeft ingesteld en
bepaalt,  dat de stukken van het geding zullen worden verzonden" naar de
appelinstantie.

Men is dit later "conversie" gaan noemen: "verstaan" dat het openstaande
rechtsmiddel is aangewend, waarna de stukken naar de juiste rechterlijke
instantie worden gestuurd. De toepassing van deze conversie is steeds algeme-
ner geworden. Dat de misslag niet aan de verdachte kan worden verweten, is al
snel als voorwaarde verdwenen. En ook wanneer een advocaat de fout 'namens'
de verdachte maakt, moet er volgens de Hoge Raad conversie plaatsvinden.128

Alleen wanneer de fout welbewust wordt gemaakt, lijkt conversie niet aang-
ewezen. Dat speelde in HR 18 februari 1986, NJ 1987, 62. De verdachte was
hier wegens vijf als overtredingen gekwalificeerde feiten uit de Opiumwet tot
tien weken hechtenis veroordeeld. De advocaat meende dat tegen dergelijk
zware straffen hoger beroep open zou moeten staan, en wendde dit rechtsmiddel
aan. Hier volgde, bij wijze van uitzondering, niet-ontvankelijkverklaring in het
hoger beroep. Overigens past de Hoge Raad conversie evenmin toe ten behoeve
van het verkeerd kiezende Openbaar Ministerie.

Ook andere fouten van de verdachte bij het instellen van gewone rechtsmid-
delen worden tegenwoordig soepeler beoordeeld. Vooral art. 450 sub  b Sv is
hierbij sterk 'uitgebreid'. Dit kan  worden geïllustreerd met het arrest HR 23 juni
1987, DD 87.474. De verdachte had hier naar aanleiding van een door hem
ontvangen accept-giro  een brief gestuurd met het verzoek om informatie over
"de te nemen stappen". Door de griffie had deze brief "moeten worden aang-
emerkt als een bijzondere volmacht" aan de griffie om het openstaande rechts-
middel aan te wenden in de zin van art. 450 sub b Sv, zo besliste de Hoge



129. Vergelijk ook HR 3 april 1984, NJ 1984, 634 m.n. ThWvV. Verdachte schrijft een
brief aan de Officier van Justitie, waarin hij meldt in hoger beroep te gaan. De brief
wordt doorgestuurd naar de griffie, die het als een bijzondere volmacht in de zin van
art. 450 sub b Sv had moeten opvatten.

130. Niet bij het verzet, omdat daar immers wordt gedaan alsof de eerste aanleg niet heeft
plaatsgehad.

131. Zie onder andere HR 20 januari 1987, NJ 1987, 680.
132. Zie bijvoorbeeld de conclusie van advocaat-generaal Leijten en de noot van Th.W.

van Veen bij HR 28 juni 1983, NJ 1983, 798. De Hoge Raad nam ook steeds vaker
tussenuitspraken in behandeling, ook al was het beroep er niet uitdrukkelijk tegen
gericht, maar op basis van welke criteria de Hoge Raad dit deed, was niet erg
duidelijk.
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Raad.129 Dit heeft als gevolg dat een v erdachte in feite schriftelijk rechtsmidde-
len kan aanwenden.

Ook het instellen van gewone rechtsmiddelen tegen de zogenaamde tussenuit-
spraken levert tegenwoordig  nauwelijks problemen meer op . Deze kwestie
speelt bij het hoger beroep en bij het gewone cassatieberoep.130 In het inleiden-
de hoofdstuk zijn onder de noemer "het concentratiebeginsel" de artt. 406 en
428 Sv al behandeld (zie paragraaf 1 .4.). Hierin is bepaald dat tegen tussen uit-
spraken - zoals de beslissing ove r het al dan n iet schorsen van de terechtzitting
en over het al dan niet oproepen van getuigen - pas een gewoon rechtsmiddel
kan worden aangewend tegelijkertijd met het rechtsmiddel tegen de einduit-
spraak. Hierdoor wo rdt een vlotte  en geconcentreerde  behande ling ter terech t-
zitting mogelijk.

Vroeger stond de Hoge Raad op het standpunt dat uit het samenstel van de
artt. 406 en 428 en 449 e.v. Sv moest worden afgeleid dat een rechtsmiddel
tegen de tussenuitspraak niet alleen tegelijkertijd met dat tegen de eindu it-
spraak, maar ook uitdrukkelijk moest worden aangewend. Was in de cassatieak-
te bijvoorbeeld niet vermeld dat ook tegen een bepaalde tussenuitspraak
cassatie was aangetekend, dan oordeelde de Hoge Raad dat die tussenuitspraak
buiten het beroep  viel en dus n iet meer kon worden beoordeeld. Eventueel
ingediende cassatiemiddelen tegen die tussenuitspraak konden dan geen succes
hebben.131

Nadat van verschillende kanten op versoepeling was aangedrongen132, is
deze ook hier ingetreden. In Hoge Raad 10 januari 1989, NJ 1989, 516 had het
Hof in appel een klacht over de wijziging van de telastelegging in eerste aanleg
buiten de orde verklaard, omdat over die tussenuitspraak bij het instellen van
het appel niet was gerept. Maar de Hoge Raad overwoog dat niet alleen op de
verklaring bij het instellen van het rechtsmiddel moest worden gelet, maar dat
tevens van belang was "of door of namens de verdachte in hoger beroep over
die beslissingen wordt geklaagd". Bij toepassing van dit criterium is geen
andere slotsom mogelijk dan dat het Hof de tussenuitspraak inhoudelijk had
moeten beoordelen. Hierdoor kunnen tussenuitspraken steeds worden beoor-
deeld in hoger beroep en in cassatie, wanneer de verdachte er de aandacht op



133. Zie ook HR 17 september 1990, NJ 1991, 12.
134. Eén van de schaarse voorbeelden uit de jurisprudentie is Hof Den Haag 7 december

1987, NJ 1988, 825. Hier stond vast dat de verdachte ten tijde van de betekening (in
persoon) van de dagvaarding en ten tijde van de zitting in psychotische toestand in de
gesloten afdeling van een psychiatrische afdeling verbleef.

135. Art. 56 WED en art. 11 lid 2 Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen.
136. Vergelijk de artt. 381, 397a lid 1, 424a, 425 sub 1, 426a lid 1, en 426d lid 4 Sv.
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vestigt, hetzij bij het aanwenden van het rechtsmiddel, hetzij tijdens de behan-
deling van het rechtsmidde l.133 Het in de artt. 406 en 428  Sv uitgedrukte
concentra tiebeginse l, dat de behandeling in een bepaalde aanleg redelijke
voortgang moet kunnen vinden, lijdt op geen enkele manier onder deze nieuwe
rechtspraak. 

De grondgedachte van deze recente jurisprudentie lijkt te zijn dat, wanneer een
verdachte  een gewo on rechtsm iddel aanwendt, men ervan moet uitgaan dat het
zijn bedoeling  is het juiste rechtsmiddel op de juiste wijze in te stellen. Fouten
worden zo mogelijk 'hersteld'.  Gelet op de belangrijke redenen, die voor
rechtsmiddelen in het algem een gelden, achten w ij dit een gelukkige recht-
spraak.

Deze soepelheid  geldt echte r niet ten aanzien van de termijnen. Alleen "zeer
bijzondere omstandigheden" kunnen een termijnoverschrijding pardonneren.134

Daarmee wordt onderstreept dat ook ten tijde van  rechtsmidd elen duide lijkheid
over de status van rechterlijke  beslissingen moet bestaan. In het inleidende
hoofdstuk hebben wij reeds benadrukt dat de duur van het strafgeding beperkt
moet blijven, en dat niet alleen een grondige, maar ook een vlotte afdoening
moet worden bereikt. Daarom is het wenselijk om streng vast te houden aan de
termijnen voor rechtsmiddelen.

Behalve het instellen zelf behoef t vooral de verdachte ze lden iets and ers te
ondernemen. Na verzet moet hij in feite  verschijnen, terwijl hij alleen bij
cassatieberoep in economische en in Antilliaanse strafzaken op straffe van niet-
ontvankelijkheid door een advocaat een schriftuur moet laten indienen.135 Het
Openbaar Ministerie is bij cassatieberoep steeds verp licht een schriftuur in te
dienen (artt. 433 lid 1 en 447 lid 1 Sv).

Het kan natuurlijk gebeuren, dat men zich bedenkt nadat men een rechtsmiddel
heeft aangewend. Wanneer de eerder bestreden beslissing toch wordt 'aan-
vaard', ontvalt de grond aan het rechtsmiddel. Aan de procespartijen is dan ook
de bevoegd heid tot intrekking gegeven, hetgeen zelfs kan "tot den aanvang der
behandeling" (artt. 453-455 Sv). Enigszins vergelijkbaar hiermee is de be-
voegdheid tot afstand van gewone rechtsmiddelen: daarmee aanvaardt men de
rechterlijke beslissing u itdrukkelijk . Zowel de in trekking als  de afstand zijn
definitief: in rechte kan men zich niet meer opnieuw bedenken en alsnog het
gewone rechtsmiddel instellen. Vooral door de doorgaans bestaande mogelijk-
heid om direct na de uitspraak ter terechtzitting afstand te doen136 kan zo echter
voor vooral de wat overdonderde verdachte de bedenktijd in gevaar komen.
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7.3. Het instellen van bijzondere procedures

Elke bijzondere procedure kent zijn eigen regels voor het instellen. Anders dan
bij de gewone rechtsmiddelen staat h ier het gemotiveerd  instellen voorop. Dat
past bij het karakter van deze procedures: er speelt kennelijk iets bijzonders en
dat moet dan ook duidelijk worden gemaakt. Zo moet de herzieningsaanvraag
op straffe van n iet-ontvankelijkheid vermelden  "de omstandigheid  waarop z ij
steunt met opgave van de  bewijsmiddelen waa ruit van die  omstandigheid kan
blijken" (artt. 459 en 460 Sv). De sanctie niet-ontvankelijkheid is bij de bijzon-
dere procedures doorgaans niet zo dramatisch. Bijzondere procedures kunnen
immers meestal meermalen  worden aangewend, telkens wanneer er iets 'bijzon-
ders' is. Zo er al termijnen gelden, zijn deze bovendien vaak nogal ruim.

Omdat het strafproces moet toewerken naar de afdoening van zaken (en dus
naar onherroepelijke uitspraken), zijn vooral de regels voor het instellen van
gewone rechtsmiddelen van belang.



137. In artikel 2 van het Zevende Protocol bij het EVRM komt een vergelijkbare bepaling
voor, maar dit Protocol is door Nederland nog niet geratificeerd.

138. Zie uitgebreider J. de Hullu, a.w., p. 138-147.
139. Zie bijvoorbeeld HR 14 april 1981, NJ 1981, 401, m.n. ThWvV.
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HOOFDSTUK 8

Een perspectief op de toekomst

In de voorafgaande hoofdstukken zijn de hoofdlijnen weergegeven van de
geldende regelingen inzake de rechtsmiddelen in strafzaken. Daarbij is vooral
de nadruk gelegd op systematische gezichtspunten. Gebleken is dat
rechtsmiddelen een delicate functie hebben op het snijvlak van concurrerende
belangen, te weten een zorgvuldige besluitvorming aan de ene kant en een
vlotte en definitieve afwikkeling van zaken aan de andere kant. Wanneer het
geldende recht op dit punt wordt gezien als de neerslag van een afweging van
deze belangen, moet daarbij direct worden aangetekend dat zo'n afweging
steeds voor herz iening vatbaar is. Het procesrecht is constant in beweging. De
dynamiek van de strafvordering zal in de komende jaren en decennia de
rechtsmiddelen niet onbero erd laten. Daarom is he t passend om dit cahier  af te
ronden met enkele bespiegelingen over ontwikkelingen die in het verschiet
liggen, en over de systematische en rechtspolitieke overwegingen die een rol
kunnen spelen bij de beoordeling daarvan. Eerst zal iets worden gezegd over
het zogenaamde 'interne appel' en de zogenaamde lex-Mulder; daarna zal nog
worden ingegaan op de verschillende mogelijkheden die zijn geopperd om de
werklast van vooral de Hoge Raad aan te passen  aan de beschikbare capaciteit.
Tot slot wordt het kort geding in strafzaken aan de orde gesteld in relatie tot het
gesloten stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken.

Bij de beoordeling van de verschillende ontwikkelingen speelt het verdrags-
recht overigens steeds een rol. In dit verband moet in het bijzonder worden
gewezen op artikel 14  lid 5 IVBPR , dat in de Nederlandse  vertaling lu idt: Een
ieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld, heeft het recht de schuldig-
verklaring en veroordeling opnieuw te doen beoordelen door een hoger rechts-
college overeenk omstig de  wet.137 Uit de ontstaansgesch iedenis en d e internati-
onale jurispruden tie blijkt dat het de bedoeling is om in beginsel een hogere
voorziening open te stellen, maar dat bijvoo rbeeld uitzonderingen voor bagatel-
zaken geoorloofd werden geacht. Het karakter van de hogere voorziening is niet
nader ingevuld: zowel het gewone cassatieberoep als het appel zijn dan ook
onder dit begrip te kwalificeren.138 De Hoge  Raad hee ft beslist dat artike l 14 lid
5 IVBPR zich niet voor rechtstreekse toepassin g door de rechter leent. 139

Daarmee wordt benadrukt dat deze verdragsbepaling vooral belan grijk is als



140. 21206, no's 1 en 2.
141. Zie de congresbundel G.J.M. Corstens (red.), Herziening rechterlijke organisatie,

Zwolle 1990.
142. In de eerste druk van dit cahier wordt het debat over de voor- en nadelen van het

intern appel uitvoeriger weergegeven; zie pp. 57-60. Zie ook de bijdragen in G.J.M.
Corstens (red.), a.w., p. 121-159.
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uitdrukking van een beginsel: in strafzaken moet als uitgangspunt gelden dat er
een rechtsmidd el bij een hogere rechte r openstaa t tegen uitspraken in eers te
aanleg.

8.1. Intern appel

Op 29 juni 1989 werd  het kabinetsstandpun t over het eindrapport van de
Staatscom missie Herziening Rechterlijke Organisatie toegezonden aan de
Tweede Kamer.140 Het is de bedoeling van het kabinet om de rechtbank een
algemeen gerecht in eerste aanleg te laten worden. De meeste zaken zullen
binnen deze 'rechtbanken nieuwe stijl' door een enkelvoudige kamer worden
afgedaan, terwijl alleen de moeilijke, ingewikkelde gevallen door een meervou-
dig college worden  berecht. 

Het ziet er naar uit dat dit kabinetsstandpunt de komende jaren een belang-
rijk kader zal vormen dat de randvoorwaarden bepaalt waarbinnen diverse
discussies omtrent de  inrichting van het procesrecht zich zullen voltrekken.141

Daarom is het van belang om hier bij enkele centrale elementen van dit docu-
ment stil te staan, in één geval zelfs waar het gaat om een standpunt dat inmid-
dels door de regering is verlaten.

De meest opmerkelijke vernieuw ing in het kabinetsstandpunt was gelegen in
het voorstel om zaken die in eerste aanleg  door een enkelvoudige kamer zijn
berecht, in hoger beroep te laten a fdoen door een m eervoudige kam er binnen
dezelfde rechtbank. De toenmalige minister van justitie, Korthals A ltes, achtte
deze oplossing minder bezwaarlijk dan het alternatief, verhoging van de
appelgrenzen, vooral omdat dit laatste een sterke stijging van het aantal beroe-
pen in cassatie tot gevolg zou hebben, en daarmee een verplaatsing van de
werklast. 

Zijn opvolger, minister Hirsch Ballin, ziet dit anders en heeft het plan tot
invoering van het interne appel ingetrokken. Maar het is allerminst zeker dat de
kous daarmee  af is. In deze tijd  waarin men voortdurend op zoek is naar wegen
om de strafprocedure te 'stroom lijnen', kan h et gemakk elijk gebeuren dat dit
voorstel opnieuw naar voren wordt g ebracht. Daarom - en gelet op de exempla-
rische waarde van deze kwestie voor de structuur van de regeling van de
rechtsmiddelen - zien wij aanleiding om de belangrijkste argumenten tegen het
interne appel bondig op een rij te zetten.142

Het grootste probleem heeft betrekking op het publieke vertrouwen in de
onafhankelijkheid  en de onpartijdigheid van de rechtspraak in strafzaken.
Daarnaast zou het stelsel van intern appel een te zware wissel trekken op de



143. Zie de Piersack-case (EHRM 1 oktober 1982, Publ. Ser. A vol. 53), de De Cubber-
case (EHRM 26 oktober 1984, Publ. Ser. A vol. 86, NJ 1988, 744), en vooral de
Hauschildt-case (EHRM 24 mei 1989, Publ. Ser. A vol 154); en over de gevolgen
van de laatstgenoemde zaak voor het Nederlandse strafprocesrecht J.B.H.M.
Simmelink, W.E.C.A. Valkenburg, a.w.
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verhoudingen  binnen het college van de rechtbank. 
Deze bedenkingen raken vitale onderdelen van het stelsel. In art. 6 EVRM

wordt onder andere vereist dat de strafrechtspraak in handen is van  een 'imparti-
al tribunal'. In een reeks van beslissingen heeft het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens beslist dat deze eis reeds wordt geschonden indien bij de
justitiabelen de schijn wordt gewekt dat de oordelende instantie vooringenomen
is. 143 Welnu, zelfs wanneer de voorgestelde regeling van het intern appel nog
net niet op deze grond in  strijd zou zijn met art. 6 EV RM - daaromtrent is
misschien nog enige twijfel mogelijk - moet vanuit het oogpunt van zichtbare
onpartijdigheid toch duidelijk van een onwenselijke oplossing worden gespro-
ken. Wanneer we de kwestie nuchter waarderen, moet vooreerst de verwachting
worden uitgesproken dat in geval van een intern appel er in hoger beroep alleen
een andere beslissing zal worden genomen dan in  eerste aanleg wanneer er een
onmiskenbare  fout is gema akt. Kleinere verschillen van waardering of inzicht
zullen steeds minder tot vernietiging leiden. Met andere woorden: de beoorde-
ling in appel zal een steeds 'marginaler' karakter krijgen. Laten we iets concre-
ter worden. Bij rechtbanken wordt er tegenwoordig nogal eens schamperend
gesproken over het gerechtshof, dat 'in zijn grote wijsheid' heeft gemeend dat
de veroordeelde bijvoorbeeld geen 16, maar 15 of 14 maanden moet zitten.
Rechters relativeren zo'n correctie doo r er op te wijzen dat geen enkele straf
met mathematische precisie trefzeker kan worden toegemeten. Dat mag wel zo
zijn, maar voor de verdachte maakt het natuurlijk feitelijk buitengewoon véél
uit of hij twee maanden meer of minder moet zitten. Deze kans op kleinere
strafreducties wordt naar alle waarschijnlijkheid prijsgegeven indien het appel
binnen de eigen rechtbank wordt behandeld. Daar komt nog bij dat er waar-
schijnlijk in twijfelgevallen binnen de rechtbank informeel intern overleg zal
worden gevoerd . Als de bedoelingen v an de unus in eerste aan leg niet geheel
duidelijk zijn, zal hem om opheldering worden gevraagd, en als die toelichting
bevredigend is kan vernietiging in appel achterwege blijven.

De enige serieuze repliek die in het kabinetsstandpunt is te vinden luidt dat
ook in de huidige rechterlijke organisatie al situaties voorkomen waarin het
werk van een van de rechters wordt getoetst door zijn collega's binnen de
rechtbank, namelijk in gevallen van hoger beroep tegen de inbewaringstelling
door de rechter-commissaris. Dit is geen sterk verweer. Ten eerste is het belang
dat op het spel staat (maximaal twee maal zes dagen) veel kleiner dan in de
hoofdzaak vaak het geval zal zijn. Ten  tweede heeft de rechter-co mmissaris
binnen de rechtbank een aparte plaats: hij is gedurende langere tijd in beginsel
volledig belast met de instructie. In het voorstel van het kabinet gaat het
daarentegen om collega's die elkaar elke dag in een andere rol tegen komen.
Ten derde gaat het bij de bewaring niet om een eindbeslissing in een strafzaak,
zoals in het kabinetsstandpunt wel is voorzien. En ten vierde past de beroepsre-



144. J. van Slooten, Het intern appel, DD 1989, p. 947.
145. BHTK 1988-1989,21206, nr. 2, p. 35. De regering voegt hieraan toe dat de mogelijk-

heid van cassatie tegen de uitspraak op het verzet "uiteraard" wordt gehandhaafd.
146. Wet van 3 juli 1989, Stb 300. Zie de wetgevingsstukken onder no. 20329.
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geling bij voorlopige hechtenis in het systeem van dwangmiddelen, waar steeds
de naast hogere (rechterlijke)  autoriteit bevoegd is om  een eerdere beslissing  te
toetsen. 

In het licht van het vorenstaande onderschrijven wij de conclusie s die Van
Slooten - mede namens de vergadering van hofpresidenten - heeft geformu-
leerd: de justitiabele "zal het intern appel niet ervaren als een echt hoger beroep,
maar als een soort herziening sprocedu re; hij zal niet het gevoel hebben , dat hij
het 'hoger op' heeft kunnen zoeken (...) Kortom, het proces in hoger beroep zal
minder snel als eerlijk w orden ervaren, hetge en voorts ee n sterk aanzuigende
werking op het aantal cassatieberoepen zal hebben."144 Zo'n ontwikkeling dient
met krach t te worden ontraden. In ruil voor een bescheiden financiële opbrengst
zou het intern appel belangrijke onderdelen van het systeem van het rechtsmid-
delenrecht op een onverantwoorde wijze aantasten. Het is daarom toe te juichen
dat het kabinet van dit plan heeft afgezien.

8.2. Verzet

In het kabinetsstandpunt inzake de reorganisatie van de rechterlijke macht
wordt opgemerkt dat in strafzaken de regel zal worden ingevoerd, dat in zoveel
mogelijk  gevallen waarin een vonnis bij ve rstek is gewezen, alleen het rechts-
middel van verzet zal openstaan, zonder de mogelijkheid om daarna nog hoger
beroep in te stellen.145 Ons dunk t dat dit idee lijnrecht indruist teg en de histo ri-
sche ontwikkeling op het punt van de verhouding tussen de rechtsmiddelen
hoger beroep en verzet (zie hfstt. 3 en 4). Tegen deze achtergrond is de motive-
ring van dit nogal ingrijpende voorstel mager te noemen.

8.3. De lex-Mulder

Een andere ontwikkeling waarop hier kort de aandacht moet worden gevestigd
betreft de zogenaamde lex-Mulder. Onder de titel van een 'administratiefrechte-
lijke afdoening van inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften' is voor
lichtere verkeersove rtredingen  een apart regiem ontworpen da t een vlotte
afwikkeling van zaken mogelijk  maakt.146 Dit administratieve stelsel komt er op
neer dat de politie  bevoegd is om een vermogenssanctie op te leggen. De
justitiabele die het daarmee niet eens is, kan beroep instellen bij de officier van
justitie, en wanneer deze hem geen gelijk geeft, bij de kantonrechter. Uiteinde-
lijk is ook nog beroep in cassatie mogelijk. De zaak wordt echter alleen door de
rechter beoordeeld indien de verdachte zekerheid stelt ten belope van de
administratieve sanctie. Ons gaat het op deze plaats niet om de vraag of deze
regeling verenigbaar is met het EVRM en ook anderszins met voldoende



147. Zie daaromtrent de discussie die is weergegeven in de Memorie van Toelichting,
BHTK 1987-1988, p. 13 e.v.

148. Wet van 10 oktober 1988, Stb. 474.
149. Zie hierover ook J.W. Fokkens, Grenzen aan de groei?, oratie VU Amsterdam,

Arnhem 1992, die de overbelasting relativeert.
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rechtswaarborgen is omgeven.147 Wij noemen de lex-Mulder hier vooral omdat
het een goed voorbeeld biedt van een bijzondere manier om  de problem en in
verband met de toepassing van de bestaande rechtsmiddelenregeling drastisch
te vereenvo udigen. Het bezwaar dat allerlei overtreders stagnatie in de rechts-
pleging konden veroo rzaken door zonder redelijke grond hun  bagatel-zaak in
drie instanties te laten onderzoeken, wordt in deze wet niet gepareerd door een
beperking van de rechtsmiddelen binnen het strafvorderlijk systeem te beproe-
ven, maar door een categorie van (lichtere) strafbare feiten vanuit het strafrecht
over te hevelen naar het bestuursrecht. Het voordeel dat hieraan is verbonden
vanuit een oogpunt van doelmatige rechtspleging, mag ons overigens de ogen
niet doen sluiten voor de principiële vraag voor welke categorieën delicten zo'n
gestroomlijnd processueel regiem aanne melijk is. 

8.4. Rechtsmiddelen en de overbelasting van de rechterlijke macht, met
name van de Hoge Raad

Zo goed als capaciteitsproblemen de voornaamste drijfveer zijn geweest achter
de lex-Mulder, zo berusten ook de meeste voorstellen om de rechtsmiddelenre-
geling te vereenvoudigen op het streven naar een versnelling van de rechtsgang
en naar een bepe rking van de werk last van met name de hogere gerechten . 

In dit verband moet eerst worden gewezen op de recente wijziging van de
procedure inzake het bezwaarschrift tegen de dagvaarding of de kennisgeving
van verdere vervolging.148 Anders dan voorheen is het de verdachte die door de
raadkamer naar de terechtzitting wordt verwezen niet langer toegestaan om
tegen die beslissing rechtsmiddelen aan te wenden . Dat houdt in dat de verdedi-
ging niet eerst in drie instanties een 'voorprocedure' kan doorlopen voordat het
eigenlijke proces opnieuw voor evenzovele rechterlijke colleges moet worden
gevoerd.

Belangrijker is evenwel het probleem van de overbelasting van de Hoge Raad.
De raad wordt momenteel geconfronteerd met zo'n 2100  cassatieberoepen in
strafzaken per jaar. De werkvoorraad beloopt circa 1450 zaken, de gemiddelde
duur van afhandeling beloopt 9 à 10 maanden. Deze gegevens worden door
velen als zorgelijk ervaren. Daarom worden al geruime tijd allerlei voorstellen
gedaan om de overbelasting van de Hoge Raad te verminderen.149 De voorste l-
len vallen uiteen in twee categorieën. Ten eerste de ideeën om de verwerkings-
capaciteit  te verhogen. En daarnaast de oplossingen waarmee wordt beoogd de
instroom van zaken te beperken. Wij zullen over beid e typen suggesties enkele
opmerkingen maken.

De verwerkingscapaciteit van de strafkamer van de Hoge Raad is reeds
verhoogd door beslissingen in zogenaamde 3-formatie mogelijk te maken (art.



150. P.J. van Koppen, J. ten Kate, Tot raadsheer benoemd, Arnhem 1987, p. 11-13. E.P.
von Brucken Fock, A.J.A. van Dorst, a.w., p. 4 melden één raadsheer minder: zij
komen op één president, vijf vice-presidenten en 24 raadsheren.

151. Zie omtrent verschillende 'verlofstelsels' ook de bijdragen in G.J.M. Corstens (red.),
a.w., p. 161-187.

152. Zie de Memorie van Toelichting op wetsontwerp 19953, p. 5 en D. Schaffmeister,
a.w., p. 102.

153. G.J.M. Corstens, S.A.M. Stolwijk, 150 jaar Hoge Raad, DD 1988, p. 909-912, die
spreken van een 'zeeffunctie'.
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102 lid 2 RO ) en door het beperken van de m otiveringsp licht op de voet van art.
101a RO (zie § 4.6.). Hetzelfde e ffect kan worden bewerkstelligd door het
aantal raadsheren uit te breiden. In de loop van de geschieden is van dit hoge
rechtscollege is dit herhaaldelijk gebeurd: in 1838 werd begonnen met 16
raadsheren, onder wie één president en één vice-president, thans zijn er 31
leden, van wie één president en vijf vice-presidenten.150 Bovendien zijn er in de
afgelopen jaren raadsheren en advocaten-generaal 'in  buitengew one diens t'
aangesteld, die een bijd rage leveren aan het verlichten van de werkdruk. Het i s
duidelijk dat men hiermee niet onbeperkt kan doorgaan. Naast het vaak ge-
noemde probleem van het vinden van voldoende gekwalificeerde kandidaten,
zou o.i. een te gro te omvang van de Hoge Raad met name leiden tot moeilijkhe-
den bij het bewaren van de eenheid van de jurisprudentie binnen de strafkamer
van het college. Gelet op de functie van de cassatierechtspraak zou dit wel zo
ongeveer het grootste euvel zijn dat denkbaar is.

De remedie lijkt derhalve primair te moeten worden gezocht in een bep er-
king van de instroom van zaken. Maar daarbij rijst direct de vraag op welke
wijze dan moet worden geselecteerd.151 Wie moet een keuze maken en op
welke gronden?

a. De eerste mogelijkheid is om bij wet in bepaalde typen  strafzaken  cassatie
uit te sluiten.152 Deze verstrekkende ingreep in het stelsel wordt thans in ons
land niet rechtstreeks overwogen.

b. Men zou de voor cassatie geschikte zaken kunnen laten selecteren door de
rechterlijke instantie die de beslissing a quo heeft gegeven. Dit is een onsympa-
thieke oplossing die bovendien slecht past bij de redenen die in het algemeen
ten grondslag liggen aan het bestaan van rechtsmiddelen (zie daaromtrent §
1.1.). Deze werkwijze heeft een precedent in de na-oorlogse bijzondere rechts-
pleging, toen beroep op de Bijzondere Raad van Cassatie alleen toegelaten was
met toestemming van het Bijzonder Gerechtshof dat de veroordeling uitsprak;
in normale omstandigheden is het echter niet aantrekkelijk om een rechter de
bevoegdheid te geven zijn eigen werk aan controle te kunnen onttrekken.

c. Naar analo gie van he t civiele recht is er voor gepleit om min of meer
gespecialiseerde advocaten vrijwel bindende adviezen te laten uitbrengen aan
verdachten omtrent het instellen van beroep in cassatie.153 Dit is een slecht idee,
omdat het berust op een verkeerde visie omtrent de positie van de raadsman in
strafzaken. Een raadsm an is er om het belang van zijn cliënt te  behartigen, niet
om het justitiële systeem soepel te laten marcheren of om de werklast van de
Hoge Raad te bewaken.



154. D. Schaffmeister, a.w., p. 119 e.v.
155. BHTK 1988-1989, 21206, nr. 2, p. 41-42.
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d. Vervolgens menen  sommige n dat het parket bij de Hoge Raad met de
selectie moet worden  belast.154 De advocaten-generaal moeten toch al alle zaken
grondig  bestuderen en daarover adviseren in een conclusie. Wanneer zij van
mening zouden zijn dat een beroep kennelijk (dat wil zeggen: eviden t) niet-
ontvankelijk of ongegrond is - zodat het risico te verwaarlozen is dat de Hoge
Raad daarover anders zou denken - zou het overbodig zijn  om de strafk amer dit
nog eens formeel te laten bevestigen. Als argument voor deze oplossing wordt
voorts nog gewezen op de unieke onafhankelijke en gezaghebbende positie van
het parket b ij de Hoge Raad. Naar ons oordeel zijn er desondanks onoverkome-
lijke bezwaren verbonden aan dit voorstel. Een principieel p robleem is  namelijk
dat de beslissing  tot het niet toela ten van een zaak tot de Hoge Raad in feite een
finale rechterlijke beslissing is, omdat daarmee de rechtsgevolgen van een
delict definitief kom en vast te staan. Bovendien zou d it onvermijd elijk tot
consequentie hebben dat de advocaten-generaal in toenemende mate persoon-
lijk en rechtspolitiek aan kritiek zouden worden onderworpen, hetgeen hun
gezag als adviseur van de Hoge Raad zou kunnen aantasten. Daarnaast is toch
wel de vraag of een zo gewichtige selectie aan één individu per zaak mag
worden overgelaten. Dit zou dan weer moeten leiden tot nauwer overleg tussen
de diverse leden van het parket, waardoor het (thans vaak persoonlijk herkenba-
re) karakter van de conclusies - en daardoor ook de wetenschappelijke beteke-
nis daarvan - ingrijpend zou veranderen.

e. Voorts zou nog een zogenaamd 'verlofstelsel' kunnen worden overwogen
naar Angelsaksisch model. Dit voorstel, waarin de  Hoge Raad zelf -  binnen de
door de wetgever bepaalde kaders - zou bepalen van welke zaken  hij kennis
neemt, wordt onder andere verdedigd in het kabinetsstandpunt inzake de
herziening van de rechterlijke organisatie.155 De eerste vraag die naar aanleiding
van deze sugg estie opkomt betreft de omvang van de werkbesparing die dit zou
opleveren. Wanneer de raadsheren (of de auditeurs van het ondersteunende
wetenschappelijk bureau) alle binnenkomende dossiers toch nog geheel moeten
doorlichten vooraleer kan worden besloten tot al dan niet toelaten van de zaak,
zou de winst gering zijn. Dit is afhankelijk van de wettelijke criteria die bij de
uitwerking van het ve rlofstelsel zou den worden gesteld. M aar belang rijker is
dat de daadwerkelijke selectie op de verdachte en andere betrokkenen vermoe-
delijk een arbitraire en raadselachtige indruk zou maken. Het cassatieberoep
zou minder dan thans een echte rechtsgang inhouden, hetgeen een breuk zou
inhouden met de hoofdlijnen van de jurisprudentie omtrent het cassatierecht
van de afgelopen decennia (zie hfst. 4). Waarschijnlijk heeft Leijten de spijker
op z'n kop geslagen waar hij het verlo fstelsel een "zielsverandering" noemt



156. J.C.M. Leijten, Zielsverandering voor Hoge Raad, NRC Handelsblad 30 maart 1989.
157. Blok en Besier, a.w., deel II, p. 448; A.J.A. van Dorst, Rechtsbescherming en

doelmatigheid in cassatie, in: De derde rechtsingang nader beschouwd, Arnhem 1989,
p. 105.

158. Vaste interpretatie van art. 2 RO sedert Guldemond-Noordwijkerhout HR 31
december 1915, NJ 1916, p. 407.

159. Zie onder andere het Schellen- en deuropeners-arrest HR 22 februari 1957, NJ 1957,
310.
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omdat standaardzaken dan niet meer door de Hoge R aad zullen worden  beoor-
deeld, ook niet wanneer ze standaardfouten bevatten.156

f. Tenslotte is wel geopperd om de verdachte te verplichten zich van rechts-
bijstand te voorzien en/of steeds middelen van cassatie in te dienen. Met name
het indienen van middelen is vergelijkenderwijs een weinig belastende eis, die
op zichzelf best in te passen zou zijn in het systeem. Anderzijds moet het
rendement hiervan niet worden overschat. De effectiviteit van d it voorstel is
bijvoorbeeld voor een belangrijk deel afhankelijk van de vraag of men dan de
ambtshalve cassatie zou willen behouden. Naar ons oordeel is zulks onvermij-
delijk. Het gaat immers niet aan om een (zware) veroordeling in stand te laten
die berust op evidente fouten, indien deze verzuimen in de ingediende cassatie-
middelen over het hoofd zijn gezien. Wellicht kan in de praktijk een begaanba-
re middenweg worden gevonden door toepassing van de aloude stelregel dat de
Hoge Raad wel bevoegd, maar niet verplicht is om ambtshalve te casseren.157

Dan kan worden ingegre pen als er echt een wezenlijke rech tsregel is geschon-
den, maar kan het beroepen vonnis of arrest in stand blijven als er een kleinig-
heid verkeerd is gegaan.

8.5. Kort geding

In hoofdstuk 1 hebben wij opgemerkt dat rechterlijke beslissingen no oit nietig
zijn, doch hooguit vernietigbaar. Hetzelfde geldt in beginsel voor handelingen
en beslissingen van andere autoriteiten die een rol hebben in het strafgeding,
zoals de officier van justitie. Nu kan er een probleem ontstaan wanneer iemand
ernstig in zijn (grond-)rechten wo rdt aangetast, of dreigt te worden aangetast,
terwijl het Wetboek van Strafvordering daartegen geen (tijdige) voorziening
opent. De vraag is dan of er aanvullende rechtsbescherming kan worden
verkregen via het civielrechtelijke kort geding, en zo ja, of deze stand van
zaken ook voor de  toekomst aanbeve ling verdien t.

Naar geldend recht is de president reeds bevoegd  indien een e iser vraagt te
worden bescherm d in een bu rgerlijk rech t.158 De ontvankelijkheidsvraag is iets
gecompliceerde r. Hoofdregel is dat de weg van het kort geding kan worden
begaan "indien er geen andere, met voldoende rechtswaarborgen omgeven
rechtsgang openstaat".159 Vooral de  snelheid van ingrijpen is van belang.
Daarom is het zojuist genoemde criterium soms aangevuld met de eis dat de
andere rechtsgang voldoende waarborgen moet bieden "voor een voorlopige



160. Arrest Plassenschap Loosdrecht, HR 25 november 1977, AB 1978, 1.
161. Hof 's-Gravenhage 26 april 1984, NJ 1985, 412.
162. Zie voor een overzicht: J.H. Blaauw, Kort geding in strafzaken, Zwolle 1992.
163. J. Drion, NJB 1951, p. 896, ook aangehaald door P.J. Baauw, Strafrecht en kort
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voorziening in spoedeisende gevallen".160 Het Haagse hof vond zelfs dat voor
de ontvankelijkheid de vraag beslissend is of de strafvorderlijke rechtsgang
"even snel en effectief is als de rechtsgang in kort geding".161 

In de praktijk heeft dit geleid tot bemoeienis van de civiele rechter met
uiteenlopende onderdelen van de strafvordering. De president in kort geding
biedt aanvullende rechtsbescherming tegen on rechtmatige inverzekeringstel-
ling, in gevallen van problemen bij de voorlopige hechtenis, bij klachten over
het verrichten van opsporingshandelingen of de (voorgenomen) toepassing van
dwangmiddelen als de telefoontap, bij sommige geschillen over inbeslaggeno-
men voorwerp en, bij uitleve ringskwesties, en bij diverse grieven omtrent de
tenuitvoerlegging van opgelegde strafsancties.162 Het is de vraag of deze
inmenging in het strafvorderlijk systeem op prijs moet worden gesteld.

Beantwoording van deze  vraag vero nderstelt eerst enig inzicht in de  maat-
staven die de president in kort geding aanlegt bij de toetsing van de hem
voorgelegde verrichtingen en beslis singen. Uitgangspunt is dat hij marginaal
toetst. Dat wil zegg en: er wordt voora l gekeken  of een bepaalde bevoegdheid
niet naar willekeur is gebruikt of is aangewend voor een ander doel dan  waar-
voor de bevoegdheid was verleend. Dit is in twee opzichten van groot belang.
Negatief: in geval van beleidsvrijheid voor de politiële of  justitiële overh eid
(denk aan opsporingsonderzoek) zal een eis in kort geding doorgaans weinig
kans van slagen hebben. En positief: als zelfs bij deze beperkte - marginale -
toetsing kan worden vastgesteld dat de overheid onrechtmatig handelt, is er
inderdaad een dringende reden om in te grijpen. Vooral op grond hiervan is het
kort geding wel gekenschetst als "onze habeas corpus" en als "misschien wel
het belangrijkste rechtsmiddel van de burger teg en onwetm atig en willekeurig
optreden door de  overheid."163

De laatstgeciteerde opmerking zou ons aan het denken moeten zetten.
Natuurlijk  is het goed als de president van de rechtbank de burgers in een civiel
kort geding behoedt tegen onrechtmatig optreden van politie en justitie. Maar
eigenlijk houdt zo'n  aanprijzing tevens een stevige diskwalificatie van het
strafprocesrecht in. Want in feite wordt er dan gesteld dat binnen het stelsel van
strafvordering onvoldoende waarborgen bestaan om onwetma tig of willekeurig
optreden tegen burgers uit te bannen  of te redresse ren. Naar onze mening is die
suggestie  onverteerbaar. Aangezien het in het verband van een strafgeding
veelvuld ig noodzakelijk is om op verstrekkende wijze inbreuk te maken op de
grondrechten van de bu rgers, beho ort het Wetboek van  Strafvorde ring zelf
voldoende waarborgen te bieden tegen een lichtzinnige, laat staan on rechtmati-
ge toepassing van de daarin toegekende bevoegdheden. De rechtsbescherming
van de justitiabelen mag nie t op beslissen de momenten worden overgelaten aan
een externe toezichthouder van civiele huize, de president in kort geding. Waar
de noodzaak tot aanvullende controle in de  praktijk is gebleken, zou deze



164. Dit werd hier te lande het eerst bepleit door T.M. Schalken, Strafrecht als systeem
van rechtsbetrekkingen, Oratie VU Amsterdam, Arnhem 1987, p. 25, met verwijzing
naar art. 42 van het Ontwerp Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse
Antillen.

165. Zie ook de uitvoeriger toelichting in M.S. Groenhuijsen, Een kort geding in strafza-
ken, DD 1991, p. 230-245.

166. Teneinde de omvang van dit cahier binnen redelijke grenzen te houden, hebben wij
lang niet alle opmerkelijke gevallen kunnen bespreken. Zo is bijvoorbeeld geen
aandacht besteed aan de recente invoering van art. 250a Sv, waarin een vorm van
hoger beroep van rechtswege is geïntroduceerd (wet van 19 november 1986, Stb
587). Deze oplossing doet op lichtvaardige wijze afbreuk aan diverse algemene
uitgangspunten in het systeem van strafvorderlijke rechtsmiddelen. Bij wijze van
voorbeeld: zowel vanuit een oogpunt van vlotheid alsook gelet op het belang van
zorgvuldige besluitvorming is het onaannemelijk om een rechterlijke beslissing
opnieuw (door een hogere rechter) te doen toetsen wanneer geen van de procesdeel-
nemers bezwaar heeft tegen die beslissing.
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moeten worden geïncorporeerd in het strafrechtelijk systeem. Dat kan onder
andere worden gerealiseerd door de invoering van een soort strafvorderlijk kort
geding.164 Wij pleiten daarom voor een overkoepelende voorziening waardoor
het gesloten stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken kan worden voltooid.165

8.6. Slotopmerkingen

In de vorenstaande paragrafen zijn enkele algemene ontwikkelingen besproken
die van inv loed zijn op  het stelsel van  rechtsmiddelen in strafzaken. Gebleken is
dat er de afgelopen jaren nogal wat voorstellen zijn gedaan en/of wetswijziging-
en zijn ingevoerd die indruisen tegen d e hoofdlijnen van he t tot voor kort
geldende systeem.166 Vanwege die discon tinuïteit hebben wij een groot aantal
van de behandelde novite iten ontraden of van de  hand gewezen. Dit leid t tot de
vraag of wij dan van mening zijn dat in het procesrecht alles maar bij het oude
moet blijven. 

Neen. Wij zijn van  mening dat de techn iek van he t geldende  recht niet goed
is te begrijpen  zonder inz icht in de normatieve achtergrond daarvan . Die
achtergrond wordt onder andere gevo rmd door de constructie van he t stelsel
van strafprocesrecht. De verschillende bepalingen hangen met elkaar samen
dankzij  enkele verbindende gezichtspunten. In het verband van de strafproces-
suele rechtsmiddelen gaat het daarbij vooral om de spanning tussen enerzijds
het belang van een foutloze en maatschappelijk adequate beslissing, die,
anderzijds, op een zo kort mogelijke termijn een einde moet maken aan de
rechtsstrijd. Beide typen belangen stellen ond erling nauw  verweven en zorgv ul-
dig afgewogen  eisen aan de inrichting van het strafgeding. 

Wijzigingen van zo'n stelsel zijn niet alleen niet uitgesloten, maar zijn uit de
aard der zaak zelfs permanent noodzakelijk. Waar het echter om gaat is dat
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mutaties worden aangebracht op basis van een nuchtere calculatie van de
gevolgen daarvan. De consequenties moeten worden doorgerekend, vanuit een
aantal vaste ijkpunten. Wij hebben geprobeerd om in de voorafgaande hoofd-
stukken de belangrijkste van die ijkpunten te omlijnen. De regeling van de
rechtsmiddelen is gepresenteerd als een bovenbouw op het g eding in ee rste
aanleg. Er is voorts gewezen op de betekenis van de tegenspraak in het strafpro-
ces. Wil de contradictoire behandeling van strafzaken geen vrijblijvend credo
zijn, dan moeten de daaraan verbonden consequenties ook in hogere aanleg
worden aanvaard. Bovendien is regelmatig gerefereerd aan jurisprudentie van
de Europese rechtsp rekende instanties in S traatsburg, waaruit bijvoorbeeld is
gebleken dat rekening moet wo rden gehouden met de twijfels die  bepaalde
werkwijzen kunnen wekken omtrent de ve reiste onpartijdigheid van de  straf-
rechter. Vanuit dit soort algemene gezichtspunten hebben wij argumenten
ontwikke ld die een rol moeten spelen bij de beoordeling van recente ontwikke-
lingen op dit terrein. De beschouwing heeft dus niet de strekking om ex cathe-
dra te verkondigen hoe het rechtsmiddelenrecht in de toekomst vorm moet
worden gegeven, maar vooral om anderen in staat te stellen met behulp van de
hier ontwikkelde desiderata een eigen standpunt daaromtrent te motiveren.


