
VU Research Portal

Commentaar op de herzieningsregeling, artt. 457-481 Sv

Duker, M.J.A.

published in
Wetboek van Strafvordering
2007

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Duker, M. J. A. (2007). Commentaar op de herzieningsregeling, artt. 457-481 Sv. In A. L. Melai, M. S.
Groenhuijsen, & E. al (Eds.), Wetboek van Strafvordering Kluwer.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/375608b0-8482-48e5-8e26-e094f2595367


Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 457 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 457 [Gronden van herziening] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 457 
Sv 

Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-10-2006 

1 Inhoudsopgave 
2 Wetsgeschiedenis 
3 Algemene inleiding 
4 Herziening in geval van bewezenverklaring zonder veroordeling (lid 2) 
5 Conflict van rechtspraak (lid 1 onder 1) 
6 Novum (lid 1 onder 2) 
7 Veroordeling door het EHRM (lid 1 onder 3) 
8 Gratie als alternatief 
9 Herziening in de Nederlandse Antillen en Aruba 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 457 Sv, aant. 1 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-10-2006 

     

1. Inhoudsopgave 
De commentaar op art. 457 is opgebouwd uit de volgende aantekeningen:  

— aant. 2: Wetsgeschiedenis; 

— aant. 3: Algemene inleiding; 

 — Het buitengewone van het rechtsmiddel: doorbreking van het ‘lites finiri oportent’ (aant. 3.1); 

 — Uitspraken waarvan wel herziening kan worden gevraagd (aant. 3.2); 

 — Uitspraken waarvan geen herziening kan worden gevraagd (aant. 3.3); 

— aant. 4: Herziening in geval van bewezenverklaring zonder veroordeling (lid 2); 

— aant. 5: Conflict van rechtspraak (lid 1 onder 1); 

 — Algemene opmerkingen (aant. 5.1); 
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 — Het vereiste van conflicterende Nederlandse strafrechtelijke uitspraken (aant. 5.2); 

 — Het criterium van de onverenigbare bewezenverklaringen (aant. 5.3); 

— aant. 6: Novum (lid 1 onder 2); 

 — Algemene opmerkingen (aant. 6.1); 

 — Ernstig vermoeden (aant. 6.2); 

 — Vrijspraak (aant. 6.3); 

 — Ontslag van alle rechtsvervolging (aant. 6.4); 

 — Niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging (aant. 6.5); 

 — Minder zware strafbepaling (aant. 6.6); 

 — Kenmerken van het novum (aant. 6.7); 

 — Vaker voorkomende nova (aant. 6.8); 

 — Relevantie en aannemelijkheid van de aangedragen omstandigheid (aant. 6.9); 

 — Herziening ten nadele (aant. 6.10); 

— aant. 7: Veroordeling door het EHRM (lid 1 onder 3); 

 — Art. 41 en 46 EVRM (aant. 7.1); 

 — Voorgeschiedenis (aant. 7.2); 

 — Begrenzing van de herzieningsgrond (aant. 7.3); 

 — Noodzakelijk’ in het licht van art. 41 EVRM (aant. 7.4); 

 — Kunnen derden ook herziening vragen? (aant. 7.5); 

 — Vormen van rechtsherstel (aant. 7.6); 

 — Schadevergoeding door het EHRM en door de nationale rechter (aant. 7.7); 

— aant. 8: Gratie als alternatief; 

— aant. 9: Herziening in de Nederlandse Antillen en Aruba. 
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2. Wetsgeschiedenis 
Een herzieningsregeling werd voor het eerst ingevoerd in het Wetboek van Strafvordering van 1838 (Stb. 1836, 18-40 en Stb. 1838, 

12). Zij werd voor het eerst gewijzigd in 1886, door art. 25 van de Wet tot herziening van het Wetboek van Strafvordering van 1886 
(ingediend bij koninklijke boodschap van 27 oktober 1883, Kamerstukken II 1883/84, 114), met vernummering van art. 409-413 tot 
375-379 . De regeling werd naar aanleiding van de zogenaamde Hogerhuis-zaak[1] verruimd per 14 juli 1899 (Stb. 1899, 159).[2]  

Bij de algemene herziening van het Wetboek van Strafvordering is de in hoofdzaak nog steeds geldende regeling per 1 januari 1926 
(Stb. 1921, 14; Stb. 1925, 343; inwerkingtreding: Stb. 1925, 465) ingevoerd. Zij is vernummerd tot art. 457-481. Een belangrijke 

aanvulling ten opzichte van 1899 is lid 2, waardoor niet alleen veroordelingen maar ook schuldigverklaringen voor herziening 
vatbaar werden. Verder heeft de wetgever van 1926 de regeling ten opzichte van 1899 zodanig gewijzigd dat ook één persoon een 
beroep kan doen op de grond 'conflict van rechtspraak', namelijk in het geval het om twee einduitspraken ten aanzien van die ene 
persoon gaat. De herzieningsregeling is laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2003 door toevoeging van het derde onderdeel van lid 1 
(Stb. 2002, 479: inwerkingtreding Stb. 2002, 600), waardoor ook een door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 
vastgestelde verdragsschending, grond is voor herziening. 

 

Voetnoot 

[1] 
Zie hierover G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 105-
107. 

[2] 
Voor een meer uitvoerige beschrijving van de totstandkoming van deze wetten verwijzen wij naar R.E.P. de Ranitz, Herziening van arresten 
en vonnissen (diss. Leiden), Alphen aan den Rijn: Tjeenk Willink 1977, p. 1-24 en G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en 
executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 103-122. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 457 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-10-2006 

 
3.1 Het buitengewone van het rechtsmiddel: doorbreking van het 'lites finiri oportent' 
3.2 Uitspraken waarvan wel herziening kan worden gevraagd3.3 Uitspraken waarvan geen herziening kan worden gevraagd. 
 

3.1. Het buitengewone van het rechtsmiddel: doorbreking van het 'lites finiri oportent' 
Wanneer iemand is veroordeeld en hij die veroordeling wil aanvechten, kan er gebruik worden gemaakt van de gewone 
rechtsmiddelen zoals hoger beroep en daarna cassatieberoep. Aan elke strafzaak moet echter een keer een einde komen zonder 
dat betrokkenen de veroordeling eeuwig kunnen blijven aanvechten: 'lites finiri oportent'. De uitspraak wordt op enig moment 
onherroepelijk als alle gewone rechtsmiddelen zijn uitgeput. Er kunnen zich na een onherroepelijke veroordeling echter 
omstandigheden voordoen die de uitspraak zo evident aantasten, dat dit gesloten stelsel van rechtsmiddelen dient te worden 
doorbroken. Vandaar de mogelijkheid van herziening. In het kort komt een herzieningsprocedure erop neer dat bij de Hoge Raad 
een aanvraag wordt ingediend tot herziening van een einduitspraak, waarna de Hoge Raad bij de eventuele toewijzing van die 
aanvraag de zaak zelf afdoet of verwijst naar een hof om opnieuw te worden afgedaan. Herziening is een buitengewoon 
rechtsmiddel. Het kan alleen worden aangewend indien de veroordeling onherroepelijk is geworden door uitputting van alle gewone 
rechtsmiddelen. 
Art. 457 bevat de gronden op basis waarvan herziening kan worden aangevraagd van onherroepelijke veroordelingen: het conflict 
van rechtspraak (lid 1 onder 1), het novum (lid 1 onder 2) en de vaststelling van een verdragsschending door het EHRM (lid 1 onder 
3). Met name bij de meest voorkomende grond, het novum zoals bedoeld in art. 457 lid 1 onder 2, is er steeds een dilemma dat 
enerzijds onjuiste beslissingen voor herziening vatbaar dienen te zijn, maar dat anderzijds moet worden voorkomen dat de 
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herzieningsregeling zijn doel voorbij schiet doordat veroordeelden op willekeurige gronden hun veroordeling kunnen aanvechten.[1] 
Hoewel een herzieningsaanvraag oneindig vaak kan worden ingediend, is die bijv. hoe dan ook niet-ontvankelijk indien uitsluitend 
een beroep wordt gedaan op gronden die bij een eerdere herzieningsaanvraag reeds ongenoegzaam zijn geoordeeld.[2] Het zal 
echter blijken dat herzieningsaanvragen ook anderszins aan een strenge toets worden onderworpen. 

 

Voetnoot 

[1] 
Vgl. Reijntjes 2006, p. 489. 

[2] 
HR 7 december 1999, NJ 2000, 241. 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 457 Sv, aant. 3.2 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-10-2006 

 

3.2. Uitspraken waarvan wel herziening kan worden gevraagd 
Herziening kan blijkens de wettekst worden aangevraagd van een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling, ook wanneer met 
toepassing van art. 9a Sr geen straf of maatregel wordt opgelegd. Ingevolge art. 1 lid 2 Wet militaire strafrechtspraak bestaat de 

herzieningsmogelijkheid voorts bij veroordelende einduitspraken van militaire strafrechters.[1] Wanneer herziening wordt 
aangevraagd van een veroordelende einduitspraak waarvan ook een last tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf 
onderdeel uitmaakt, is die aanvraag ook ten aanzien van de last ontvankelijk.[2] Tot slot is herziening mogelijk van de veroordeling 
door de Hoge Raad in een zaak waarvan de Hoge Raad ingevolge art. 483 in eerste aanleg kennis heeft genomen. 
Een herziening kan betrekking hebben op een deel van de uitspraak indien die uitspraak samengestelde beslissingen behelst, 
namelijk op dat deel dat veroordelend is. Wanneer verschillende feiten gevoegd zijn behandeld en slechts één is bewezenverklaard, 
kan de aanvraag zo nodig worden beperkt tot die ene bewezenverklaring.[3] Zoals Elzinga opmerkt, is het niet altijd nodig de 
herzieningsaanvraag te beperken tot één of meer van een einduitspraak deel uitmakende beslissingen[4] (vgl. art. 429), omdat de 
herziening niet ten nadele van de veroordeelde werkt en een vrijspraak van een gevoegd feit dus toch niet kan worden omgezet in 
een veroordeling wanneer herziening wordt aangevraagd van de samen met die vrijspraak uitgesproken veroordeling voor een 
ander feit.[5]  

 

Voetnoot 

[1] 
Zie in dat verband ook art. 37 en 38 Wet militaire strafrechtspraak. 

[2] 
HR 5 september 1995, NJ 1996, 23. 

[3] 
Zie over voeging van zaken: art. 259 en art. 407. 

[4] 
H.K. Elzinga, T & C Strafvordering 2005, art. 457, aant. 2. 

[5] 
Wel zal na herziening van een veroordeling steeds de straf mede voor de niet in het herzieningsonderzoek. betrokken feiten moeten 
worden opgelegd (art. 476 lid 2). 
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3.3. Uitspraken waarvan geen herziening kan worden gevraagd 
Herziening kan niet worden gevraagd van uitspraken voor zover die beslissingen betreffen op de vier formele vragen van art. 348. 
De niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging komt als einduitspraak niet in aanmerking voor herziening, 
evenmin als de uitspraak waarbij de rechter zich onbevoegd heeft verklaard. Een betrokkene kan na het onherroepelijk worden van 
een dergelijke uitspraak dus niet proberen alsnog een vrijspraak te bewerkstelligen. Overigens is herziening ook niet mogelijk van 
een uitspraak in hoger beroep inhoudende dat het beroep niet-ontvankelijk is. Dat neemt niet weg dat in een dergelijk geval de 
veroordelende uitspraak in eerste aanleg wel kan worden herzien indien dáárvoor gronden zijn.[1]  
Beslissingen van de tuchtrechter, een buitenlandse strafrechter of een Nederlandse rechter die de uitspraak niet in de hoedanigheid 
van strafrechter heeft gedaan, komen ook niet in aanmerking voor herziening, evenmin als beslissingen inzake de Wet overdracht 
tenuitvoerlegging strafvonnissen of de Uitleveringswet. Voorts is de beslissing van de kantonrechter op grond van de Wet 
administratiefrechtelijke handhaving verkeersovertredingen naar aanleiding van een beroep tegen de oplegging van een 
administratieve sanctie niet voor herziening vatbaar.[2] Ook (rechterlijke) beschikkingen zijn niet voor herziening vatbaar.[3] Dat houdt 
tevens in dat van een veroordeling losstaande beslissingen op een vordering tot tenuitvoerlegging[4] en beslissingen op een 
vordering tot onttrekking aan het verkeer ex art. 36b lid 5 Sr niet kunnen worden herzien. 
Hetzelfde geldt voor de beslissing op een ontnemingsvordering.[5] Hiervoor bestaat echter een aparte regeling in art. 577b . Daarin 

is bepaald dat op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van de veroordeelde of een benadeelde derde, de rechter die 
de maatregel heeft opgelegd, het daarin vastgestelde bedrag kan verminderen of kwijtschelden. Het betreft dan overigens niet de 
vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel, maar slechts die van de betalingsverplichting. 
De vraag is of herziening kan worden aangevraagd van de afdoening van een ad informandum gevoegd feit. Een belangrijk verschil 
met een 'gewone' veroordeling, is dat een ad informandum afdoening feiten betreft die slechts zijn meegenomen bij de 
strafoplegging. Van een bewezenverklaring is dus geen sprake en evenmin van een veroordeling in de zin van lid 1. Om die reden 
kan de afdoening van een ad informandum gevoegd feit niet worden herzien. 
Ten aanzien van de beslissing op de vordering van de benadeelde partij zou men kunnen menen dat die voor herziening vatbaar 
zou moeten zijn. Dat is de vordering wellicht voor zover zij deel uitmaakt van een veroordeling waaraan door herziening de 
grondslag komt te ontvallen. Maar de beslissing op de vordering is niet afzonderlijk voor herziening vatbaar.[6]  
Herziening is, zoals duidelijk uit de wettekst volgt, ook niet mogelijk ten aanzien van transacties.[7] Een transactie betreft immers 
geen uitspraak van de rechter. Dat betekent dus ook dat strafbeschikkingen van het openbaar ministerie ingevolge art. 257a niet 

voor herziening in aanmerking kunnen komen, hoezeer zij naar hun aard ook op één lijn zijn te stellen met einduitspraken van 
rechters, bijv. doordat zij bij het uitblijven van tijdig verzet onherroepelijk worden. 
Een derde veroordeelde kan niet profiteren van een gegrondverklaring van een herzieningsaanvraag of van een uiteindelijke 
herziening door de verwijzingsrechter, hoezeer daaruit ook kan worden afgeleid dat de beslissing ten aanzien van die derde 
veroordeelde eveneens voor herziening in aanmerking komt. Voor de invoering van het huidige Wetboek van Strafvordering, 
verleende art. 378 lid 7 aan de Hoge Raad de bevoegdheid te beslissen tot welke medeveroordeelden de herziening zich zou 
uitstrekken. Die bepaling is echter niet overgenomen.[8] Een medepleger kan dus niet mee procederen op de gegrond verklaarde 
herzieningsaanvraag van zijn medeveroordeelde. Hij zal zelf een herzieningsaanvraag moeten indienen. 
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4. Herziening in geval van bewezenverklaring zonder veroordeling (lid 2) 
Voor herziening zijn ingevolge art. 457 lid 2 ook die onherroepelijke einduitspraken vatbaar waarbij een ten laste gelegd feit als 
bewezen is aangenomen, zonder dat ter zake een veroordeling is gevolgd. Wanneer de wet in verband met de herzieningsregeling 
de term 'veroordeelde' gebruikt, wordt daaronder ook begrepen degene tegen wie zodanig gewijsde is gegeven zonder dat een 
veroordeling is gevolgd. Het gaat dan om zaken waarin het bewezenverklaarde niet strafbaar is, omdat het niet binnen een 
delictsomschrijving valt of omdat sprake is van een rechtvaardigingsgrond en om zaken waarin de verdachte niet strafbaar is op 
basis van een schulduitsluitingsgrond. De memorie van toelichting bij de wet van 1926 op dit artikelonderdeel luidt: 

'[…] het belang van hem, die schuldig is verklaard zonder eigenlijke veroordeling tot straf, om revisie te kunnen vorderen, [ligt, red.] 

evenzeer voor de hand, niet slechts om het odium dat hij ter zake wellicht heeft ondergaan, doch vooral ook om de zeer ingrijpende 
maatregelen, die bij dit niet veroordelende vonnis op hem kunnen zijn toegepast'.[1]  

Dat het bewezenverklaarde in het geheel geen strafbaar feit oplevert en daarvoor dus geen veroordeling volgt, doet met andere 
woorden niet af aan het belang bij het herzien van de bewezenverklaring en de eventuele oplegging van een maatregel.[2] Aan een 
persoon die is ontslagen van alle rechtsvervolging omdat het bewezenverklaarde aan hem wegens een gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke stoornis van de geestvermogens niet kan worden toegerekend, kan een strafrechtelijke maatregel zoals 
terbeschikkingstelling worden opgelegd (art. 352 lid 2) en het belang van een herzieningsmogelijkheid doet zich zeker in dat geval 
net zo sterk voor als bij een veroordeling tot straf. Hetzelfde geldt naar ons oordeel voor de situatie dat de maatregel van onttrekking 
aan het verkeer is opgelegd (art. 36b lid 1 onder 3 Sr). Ook in dat geval is er een belang bij het herzien van de einduitspraak, al is 
het maar om het onttrokken voorwerp te kunnen opeisen. Uit de wettekst en de wetsgeschiedenis is evenwel niet af te leiden dat 
herziening slechts mogelijk is van een ontslag van alle rechtsvervolging wanneer daarbij een maatregel is opgelegd.[3] Dus zelfs in 
het geval dat de einduitspraak slechts het ontslag van alle rechtsvervolging inhoudt zonder dat een maatregel is opgelegd, kan een 
aanvrager niet worden tegengeworpen dat hij geen belang heeft bij herziening. 
In het tweede lid wordt overigens de toepasselijkheid van art. 481 uitgesloten. Art. 481 bepaalt dat wanneer een 
herzieningsaanvraag wordt toegewezen en na de vernietiging van de einduitspraak geen straf of maatregel ofwel plaatsing in een 
psychiatrisch ziekenhuis op grond van art. 37 Sr wordt opgelegd, op verzoek van de veroordeelde of van zijn erfgenamen, ter zake 
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van de ondergane straf een schadevergoeding wordt toegekend. Dit artikel gaat ervan uit dat aan een veroordeelde straf is 
opgelegd, want de wet kent alleen schadevergoeding toe wegens onterecht opgelegde straffen en niet bij onterecht opgelegde 
maatregelen. Aan een verdachte die is ontslagen van alle rechtsvervolging kan geen straf worden opgelegd, maar slechts een 
maatregel. Toepasselijkheid van art. 481 wordt in dit artikel dus uitgesloten omdat het voor de onderhavige situatie geen betekenis 
heeft. 

 

Voetnoot 

[1] 
Ontwerp Staatscommissie-Ort 1913, II, p. 360. 

[2] 
Zie ook Blok & Besier 1925, II, p. 492 en 499. 

[3] 
Zie ook G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 127. 
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5.1 Algemene opmerkingen5.2 Het vereiste van conflicterende Nederlandse strafrechtelijke uitspraken5.3 Het criterium van de 
onverenigbare bewezenverklaringen 
 
 

5.1. Algemene opmerkingen 
De eerste herzieningsgrond die staat vermeld in art. 457 lid 1 is het conflict van rechtspraak. Wanneer in onderscheidene 
onherroepelijke vonnissen of arresten bewezenverklaringen zijn uitgesproken die niet met elkaar in overeenstemming zijn te 
brengen, kan herziening worden aangevraagd. Het gaat in dit geval strikt genomen dus niet om een novum in de zin van het tweede 
onderdeel van art. 457 lid 1, ook al zou men de laatste uitspraak waarmee een eerdere uitspraak niet is overeen te stemmen wel als 
zodanig kunnen zien. De conflicterende uitspraken kunnen betrekking hebben op verschillende personen die beiden voor hetzelfde 
feit zijn veroordeeld, maar ook op dezelfde persoon, die om wat voor reden dan ook twee keer is veroordeeld voor feiten die hij niet 
beide kan hebben gepleegd. Bij gegrondbevinding van de herzieningsaanvraag vernietigt de Hoge Raad beide arresten voor zover 
die niet met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht, en verwijst hij beide zaken teneinde deze opnieuw en gelijktijdig 
door hetzelfde gerecht te laten afdoen met inachtneming van art. 461 lid 1. 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 457 Sv, aant. 5.2 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-10-2006 

 

5.2. Het vereiste van conflicterende Nederlandse strafrechtelijke uitspraken 
Het moet wel gaan om een conflict van strafrechtelijke uitspraken, immers om onverenigbare bewezenverklaringen. 
Onverenigbaarheid met een civielrechtelijk vonnis levert dus geen conflict van rechtspraak in de zin van dit onderdeel op.[1] 
Onverenigbaarheid met een buitenlands strafvonnis kan op deze grond ook niet tot herziening leiden. In het geval van conflict van 
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rechtspraak zouden ingevolge art. 461 namelijk beide uitspraken moeten worden vernietigd, terwijl de Hoge Raad niet de 
rechtsmacht heeft om buitenlandse uitspraken te vernietigen. Hoe terecht deze uitzondering vanuit formeel oogpunt ook is, de 
tegenstrijdigheid van bewezenverklaringen kan blijven bestaan en kan bovendien ernstige twijfel wekken aan de juistheid van de 
Nederlandse einduitspraak. In dat geval zal er naar de herzieningsgrond van het tweede onderdeel van het eerste lid moeten 
worden gegrepen. Dit geldt ook indien het een Antilliaanse uitspraak betreft.[2]  
ene keer beroept een veroordeelde zich erop dat zijn veroordeling niet valt te verenigen met een andere veroordeling die ten 
aanzien van hemzelf is uitgesproken. De andere keer beroept de aanvrager zich echter op een uitspraak tegen een ander. De 
uitspraak die in dat laatste geval wordt ingeroepen als grondslag voor herziening, mag ook een niet-onherroepelijke uitspraak zijn 
indien die bij verstek is gewezen. Het kan immers lang duren voordat de uitspraak aan de desbetreffende veroordeelde - die dus 
niet degene is die om herziening verzoekt - wordt betekend en dus de beroepstermijn gaat lopen. Het zou onwenselijk zijn om 
daarop te moeten wachten voordat de strijdigheid met die strafrechtelijke veroordeling kan worden aangevoerd.[3] De uitspraak 
waarvan herziening wordt gevraagd dient echter zelf wel onherroepelijk te zijn. Indien de uitspraak niet onherroepelijk is, heeft de 
aanvrager immers nog een gewoon rechtsmiddel in handen. Overigens behoeven de tegenstrijdige bewezenverklaringen niet 
steeds beide in een vonnis of beide in een arrest te zijn neergelegd. Een vonnis van de politierechter kan een conflict van 
rechtspraak opleveren ten aanzien van een arrest van het gerechtshof. 

 

Voetnoot 

[1] 
HR 13 juni 2000, LJN ZE0005 en HR 6 februari 2001, LJN ZD2529. 

[2] 
HR 13 juni 2006, LJN AV1162. 

[3] 
Blok & Besier 1925, II, p. 491. 
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5.3. Het criterium van de onverenigbare bewezenverklaringen 
Bij de vraag of twee veroordelingen niet met elkaar in overeenstemming zijn te brengen, wordt gekeken naar de 
bewezenverklaringen en dus niet naar de uiteindelijke kwalificaties. Wanneer twee personen voor hetzelfde feitencomplex worden 
veroordeeld als enige pleger, dan is er sprake van onverenigbaarheid, ook indien het bewezenverklaarde ten aanzien van de ene 
persoon anders wordt gekwalificeerd dan ten aanzien van de andere persoon. Indien A wordt veroordeeld voor diefstal met geweld 
en B voor afpersing, terwijl de beide bewezenverklaringen betrekking hebben op dezelfde door één persoon gepleegde roofoverval, 
zal er sprake zijn van een conflict van rechtspraak omdat klaarblijkelijk twee personen voor precies dezelfde door één persoon 
verrichte handelingen zijn veroordeeld. Het moet dus om daadwerkelijk dezelfde feiten gaan. Ook wanneer de ene 
bewezenverklaring ten aanzien van A inhoudt dat hij het feit heeft medegepleegd met B terwijl in een andere uitspraak de 
bewezenverklaring ten aanzien van C inhoudt dat C het feit alleen heeft gepleegd, kan er een conflict van rechtspraak zijn indien het 
om hetzelfde feitencomplex gaat.[1] Dat het hier om onverenigbare bewezenverklaringen gaat, betekent overigens niet dat de 
(on)verenigbaarheid direct uit die bewezenverklaringen moet kunnen worden afgeleid. Dat het om dezelfde feiten gaat hoeft dus niet 
direct te volgen uit gelijkluidende bewezenverklaringen. Ook wanneer bewezenverklaringen van elkaar verschillen terwijl uit de 
bewijsmiddelen moet worden afgeleid dat het om precies hetzelfde feitencomplex gaat, kan er van een conflict van rechtspraak 
sprake zijn.[2] Voor het beoordelen van herzieningsaanvragen op deze grond is het vanzelfsprekend onpraktisch dat één of beide 
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vonnissen bij het uitblijven van hoger beroep soms noch een bewezenverklaring, noch een opgave van bewijsmiddelen bevatten 
(art. 378a ). 
Duidelijk mag zijn dat een vrijspraak geen conflicterende uitspraak kan opleveren.[3] Een veroordeelde die berust in een vonnis kan 
zich later dus niet beroepen op de omstandigheid dat zijn medepleger in hoger beroep op basis van dezelfde feiten en 
omstandigheden geheel of gedeeltelijk is vrijgesproken.[4] Zelfs als een verdachte wordt vrijgesproken van een feit dat in een andere 
zaak ten aanzien van hem bewezen is verklaard, zou er geen grond voor herziening zijn. Er is dan immers geen sprake van twee 
bewezenverklaringen die met elkaar onverenigbaar zijn. In HR 6 november 1973, NJ 1974, 78 werd de verdachte veroordeeld voor 

het aanrijden van een fietser en het doorrijden na dat ongeval. Hij kon slechts in hoger beroep van de veroordeling voor het tweede 
feit, want tegen de veroordeling voor het eerste feit stond hoger beroep niet open. In hoger beroep achtte het hof niet bewezen dat 
het ongeval had plaatsgevonden en er volgde vrijspraak van het doorrijden na het ongeval. Dit kon geen conflict van rechtspraak 
met de eerdere veroordeling voor de aanrijding opleveren, terwijl de uitspraak in hoger beroep daar inhoudelijk gezien wel 
aanleiding toe leek te geven.[5] Ook een transactie op grond van art. 74 Sr of een strafbeschikking van het openbaar ministerie 
ingevolge art. 257a kunnen geen conflict van rechtspraak opleveren. Evenmin kan herziening op deze grond worden aangevraagd 

van de afdoening van een ad informandum gevoegd feit. Er is daarbij immers geen sprake van een uitgesproken 
bewezenverklaring.[6] Deze afdoeningsvormen kunnen overigens wel als novum in de zin van het tweede onderdeel worden 
opgevoerd wanneer de betrokkene voor hetzelfde feit later is veroordeeld, omdat die veroordelende rechter bij bekendheid met de 
afdoening door het openbaar ministerie de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie had moeten uitspreken. 

 

Voetnoot 

[1] 
Zie voor een zaak waarin twee verschillende personen, de ene persoon vier jaar later dan de andere persoon, werden veroordeeld voor 
dezelfde poging doodslag: HR 11 januari 2005, LJN AR3663. 

[2] 
HR 2 december 1969, NJ 1970, 64. 

[3] 
HR 30 september 1935, NJ 1936, 87; HR 26 april 1983, NJ 1983, 650. Vgl. ook HR 18 december 2001, LJN AD9358. 

[4] 
HR 26 april 1983, NJ 1983, 650. In HR 3 oktober 2006, nr. 01389/06 (ongepubliceerd) was de aanvrager bij vonnis onherroepelijk 
veroordeeld voor afpersing gepleegd met een ander, terwijl die ander in hoger beroep van deze afpersing was vrijgesproken. De Hoge 
Raad overwoog uitdrukkelijk dat er noch sprake was van een conflict van rechtspraak, noch van een novum in de vorm van de vrijspraak 
van de medeverdachte. 

[5] 
Zie hierover G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 145. 
Vgl. ook HR 19 oktober 1999, LJN ZD4411. 

[6] 
HR 7 november 1985, DD 1987, 047. Zie ook G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, 
Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 144. 
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6.1. Algemene opmerkingen 
De tweede grond op basis waarvan herziening kan worden gevraagd van een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling, is een 
omstandigheid die bij het onderzoek op de terechtzitting de rechter niet was gebleken en die op zich zelf of in verband met de 
vroeger geleverde bewijzen met de uitspraak niet bestaanbaar schijnt, in dier voege dat ernstig vermoeden ontstaat dat ware zij 
bekend geweest, het onderzoek der zaak zou hebben geleid hetzij tot vrijspraak van den veroordeelde, hetzij tot ontslag van 
rechtsvervolging op grond dat deze niet strafbaar was, hetzij tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot 
toepasselijkverklaring van een minder zware strafbepaling. Het gaat hier dus om nieuwe feiten en omstandigheden die ernstige 
twijfel oproepen over de vraag of de aanvrager wel terecht is veroordeeld. Soms wekken omstandigheden het ernstige vermoeden 
dat de rechter bij bekendheid daarvan een andere beslissing had genomen, maar doet die beslissing in beginsel verder niets af aan 
de juistheid van de veroordeling. Dat de veroordelende rechter bijv. de nietigheid van de dagvaarding had moeten uitspreken, kan 
niet tot herziening van een veroordeling leiden.[1] Indien na het onherroepelijk worden van een verstekveroordeling blijkt dat de 
raadsman destijds geen afschrift heeft gekregen van de dagvaarding, is dat geen grond voor herziening.[2] Hetzelfde geldt voor een 
nieuwe omstandigheid waaruit volgt dat de veroordelende strafrechter ten tijde van de veroordeling onbevoegd was.[3] Dat de 
dagvaarding nietig is geweest, dat er onvoldoende gelegenheid is geweest tot het voeren van een verdediging of dat de 
veroordelende rechter onbevoegd blijkt te zijn geweest, zijn omstandigheden die op zichzelf niet het ernstige vermoeden oproepen 
dat een voor de verdachte gunstiger uitspraak was gevolgd. 

 

Voetnoot 

[1] 
HR 30 mei 1978, NJ 1979, 28. 

[2] 
HR 13 september 2005, LJN AU2480. Evenmin kan herziening worden aangevraagd op basis van de omstandigheid dat een 
parketmedewerker ten onrechte aan de raadsman heeft meegedeeld dat de dagvaarding was ingetrokken, waardoor de verdachte buiten 
zijn aanwezigheid is veroordeeld (HR 29 oktober 2002, LJN AF0494). 

[3] 
HR 2 november 1948, NJ 1949, 102. 
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6.2. Ernstig vermoeden 
Wanneer er sprake is van een 'ernstig vermoeden' dat de einduitspraak achteraf bezien onjuist is geweest, is moeilijk in algemene 
termen te duiden. Met het begrip 'ernstig vermoeden' wordt enerzijds gezegd dat de 'mogelijkheid' van een andere uitkomst 
onvoldoende is om een herzieningsaanvraag te honoreren, maar dat evenmin wordt vereist dat die andere uitkomst 
noodzakelijkerwijs uit de nieuwe omstandigheid voortvloeit.[1] Hierna bespreken we de onderhavige herzieningsgrond, al naar 
gelang de uitspraak waartoe het novum in herziening zou moeten leiden (vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging, niet-
ontvankelijkheid, minder zware strafbepaling). 

 

Voetnoot 

[1] 
Blok & Besier 1925, II, p. 497. 
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6.3. Vrijspraak 
Om het ernstige vermoeden op te roepen dat een nieuwe omstandigheid tot vrijspraak zou hebben geleid, moet die omstandigheid 
de gehele bewezenverklaring aantasten. Indien de nieuwe omstandigheid slechts ondergeschikte onderdelen uit de 
bewezenverklaring aantast, terwijl de bewezenverklaring voor het overige nog steeds hetzelfde strafbare feit oplevert, kan geen 
ernstig vermoeden ontstaan dat de rechter, ware hij ermee bekend geweest, tot een vrijspraak was gekomen. Hooguit had de 
rechter enkele onderdelen uit de bewezenverklaring weggestreept. Indien een verdachte is veroordeeld voor het medeplegen van 
een moord met een vuurwapen en later wordt aannemelijk gemaakt dat een ander dan hij zelf de schoten heeft afgevuurd, hoeft dat 
niets af te doen aan de omstandigheid dat het bewezenverklaarde nog steeds medeplegen van moord inhoudt.[1] In de 
ongepubliceerde zaak van HR 30 mei 2006, LJN AX8366 was de aanvrager veroordeeld omdat hij niet had voldaan aan de 
verplichting om formulieren, ten behoeve van de vaststelling van zijn recht op een uitkering op grond van de Algemene bijstandswet, 
volledig en naar waarheid in te vullen door daarop niet te vermelden dat hij een woning in Duitsland had gekocht en dat hij in een 
bepaalde periode gedetineerd was geweest. In herziening vocht hij de valsheid aan voor wat betreft de informatie over de woning. 
De Hoge Raad overwoog dat de informatie over de detentie nog steeds (valselijk) ontbrak, waardoor de veroordeling hoe dan ook in 
stand zou blijven en een herziening onmogelijk zou zijn.[2] Wanneer de aanvrager is veroordeeld voor diefstal met braak en op basis 
van een novum de braak weg zou vallen, dan zou slechts in zoverre vrijspraak moeten volgen, terwijl de bewezenverklaring voor 
diefstal blijft staan. De herzieningsaanvraag zou dan overigens gegrond worden geacht, omdat het novum zal moeten leiden tot 
toepassing van een minder zware strafbepaling. 
Regelmatig bestaat de tenlastelegging die aan de veroordeling ten grondslag heeft gelegen uit een primair en subsidiair onderdeel. 
Het kan dan voorkomen dat de aanvrager voor het primair ten laste gelegde is vrijgesproken en voor het subsidiair ten laste gelegde 
is veroordeeld. Indien nieuwe feiten en omstandigheden de veroordeling aantasten en de herzieningsaanvraag gegrond wordt 
bevonden, kan het niet zo zijn dat het hof na de procedure in herziening nog een onderzoek doet met het oog op het primair ten 
laste gelegde feit. Daarvan is de aanvrager immers vrijgesproken en herziening is slechts mogelijk van veroordelingen. Het komt 
echter veel vaker andersom voor, namelijk dat de herzieningsaanvraag de veroordeling voor het primaire onderdeel betreft, waarbij 
de veroordelende rechter aan het subsidiaire onderdeel dus niet is toegekomen en daarvan dus ook niet heeft vrijgesproken. Indien 
er sprake is van een naar voren gebracht novum die veroordeling aantast, maar de Hoge Raad gronden heeft aan te nemen dat een 
veroordeling kan volgen voor het subsidiaire onderdeel, zou de Hoge Raad kunnen stellen dat de herziening niet mogelijk is. Uit de 
wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat het niet aan de Hoge Raad is in zoverre reeds feitenonderzoek te doen en vooruit te 
lopen op het oordeel van het hof na verwijzing.[3] Ook als men hierover een ander standpunt zou innemen, zal herziening overigens 
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toch vaak in de rede liggen, omdat het subsidiaire onderdeel meestal een feit zal betreffen waarop een minder zware strafbepaling 
van toepassing is. 
Behalve dat een novum betrekking kan hebben op een ondergeschikt onderdeel van de bewezenverklaring, kan het ook betrekking 
hebben op een ondergeschikt onderdeel van de bewijsvoering.[4] Indien een veroordeling is gebaseerd op de verklaringen van vier 
getuigen, en de nieuwe omstandigheid betreft de onjuistheid van de verklaring van één van de getuigen, behoeft dat laatste 
geenszins een reden voor herziening te zijn, indien de overige drie verklaringen een stevige grondslag vormen voor de veroordeling. 
Een voorbeeld van een zaak waarin de bewijsvoering wel wezenlijk werd aangetast is HR 26 april 1994, NJ 1994, 736. In die zaak 

bleek uit een proces-verbaal van de rijksrecherche dat de douanerecherche valse informatie aan de rechter had verschaft en 
ondersteunde dat proces-verbaal de stelling dat de bewezenverklaring in belangrijke mate berustte op bewijsmiddelen die 
onrechtmatig waren verkregen. De herzieningsaanvraag was gegrond, omdat bij het niet gebruiken ervan bijgevolg een wezenlijk 
onderdeel aan de bewijsvoering zou ontvallen. Bij de beoordeling van een herzieningsaanvraag wordt dus de gehele bewijsvoering 
in ogenschouw genomen. Een aansprekend voorbeeld in dit verband is de zogenaamde 'Deventer moordzaak', omdat daarin in 
herziening aanvankelijk met succes een onderdeel van de bewijsvoering werd aangevochten, terwijl door het openbaar ministerie 
later nieuw bewijs werd toegevoegd waardoor de oorspronkelijke veroordeling alsnog werd gehandhaafd. Een belangrijk onderdeel 
van het bewijs dat aan de oorspronkelijke veroordeling ten grondslag lag, betrof een geuridentificatieproef waaruit volgde dat de 
aanvrager in verband kon worden gebracht met een mes dat op een afstand van circa anderhalve kilometer[5] van de plaats van het 
delict werd aangetroffen en waarmee volgens een deskundige de moord kon zijn begaan. Nadat de veroordeling onherroepelijk was 
geworden, werd met nieuwe onderzoeksmethoden alsnog DNA-materiaal op het mes aangetroffen, dat toebehoorde aan een ander 
persoon dan aanvrager. Hoewel de geuridentificatieproef een relatie legde tussen het mes en de aanvrager, riep de omstandigheid 
dat er geen enkel DNA-materiaal van aanvrager op het mes was aangetroffen en wel DNA van een ander individu zodanig veel 
twijfel op over de juistheid van de veroordeling, dat de Hoge Raad de herzieningsaanvraag gegrond verklaarde.[6] Van belang 
daarvoor was dat de Hoge Raad constateerde dat de schakel tussen het mes en het delict in de bewijsvoering van het hof cruciaal 
was. In de procedure in herziening bij het hof droeg het openbaar ministerie echter nieuw bewijs aan, dat naar zijn aard cruciaal 
was. Het openbaar ministerie had de blouse dat het slachtoffer droeg ten tijde van de moord met nieuwe onderzoeksmethoden laten 
onderzoeken op DNA-sporen. Uit dat onderzoek bleek dat meerdere sporen op de blouse waren te herleiden tot de verdachte. Dit 
was voor het hof, dat het aangetroffen mes bij de bewijsvoering bewust buiten beschouwing liet, overtuigend bewijs voor de schuld 
van verdachte.[7] De Hoge Raad liet de veroordeling in stand.[8]  
In die gevallen waarin moet worden beoordeeld of de nieuwe omstandigheid naar verwachting tot vrijspraak had geleid, doet zich 
soms het probleem voor dat in vonnissen en arresten de aan de bewezenverklaring ten grondslag liggende bewijsmiddelen niet zijn 
opgenomen, omdat dat pas gebeurt wanneer tegen de uitspraak beroep is ingesteld.[9] Alleen wanneer na een veroordeling door het 
hof cassatieberoep wordt ingesteld en de Hoge Raad dat cassatieberoep verwerpt, zal bij een latere herzieningsaanvraag aan dat 
arrest ook de opgave van bewijsmiddelen zijn gehecht, omdat die immers ten behoeve van het cassatieberoep schriftelijk moet zijn 
uitgewerkt. Het kan zelfs voorkomen dat er bij het uitblijven van hoger beroep van een vonnis van de politierechter op basis van art. 
378a slechts een aantekening van de uitspraak wordt opgemaakt, waarin de bewezenverklaring niet eens is uitgeschreven.[10] Het 

uitgangspunt dat bij een herzieningsaanvraag, die nadrukkelijk ziet op de bewijsvoering, de gehele bewijsmotivering in beschouwing 
moet worden genomen, kan dus lang niet altijd goed tot zijn recht komen. Dat betekent dat ter beoordeling van de aanvraag soms 
op basis van een betrekkelijk marginaal onderzoek in het dossier moet worden beoordeeld of de nieuwe omstandigheid wezenlijk 
afdoet aan de bewijsvoering, terwijl niet vaststaat in hoeverre de feitenrechter zich bij de bewezenverklaring daadwerkelijk door de 
verschillende belastende omstandigheden in het dossier heeft laten leiden.[11]  

 

Voetnoot 

[1] 
HR 10 juni 2003, LJN AF9724, r.o. 5.4. 

[2] 
Zie ook: HR 13 februari 2001, LJN AB0073. 

[3] 
Zie hierover R.E.P. de Ranitz, Herziening van arresten en vonnissen (diss. Leiden), Alphen aan den Rijn: Tjeenk Willink 1977, p. 88-89. 

[4] 
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Zie bijv. HR 14 september 2004, LJN AR2109. 
[5] 

HR 1 juli 2003, LJN AE8165 (concl. A.-G. Wortel), r.o. 66 met een verwijzing naar hetgeen de raadsman van de aanvrager heeft gesteld. 
[6] 

HR 1 juli 2003, LJN AE8165. 
[7] 

Hof 's-Hertogenbosch 9 februari 2004, LJN AO3222 (zie t.a.v. het mes r.o. 2.4.). 
[8] 

HR 22 februari 2005, LJN AR5714. 
[9] 

Zie hierover J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken (diss. Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 277. 
[10] 

Voor de beoordeling van een herzieningsaanvraag is nu juist die bewezenverklaring cruciaal en mede daarom is het ook terecht dat de 
Hoge Raad - behoudens de toepasselijkheid van art. 378a - de praktijk van het opmaken van zogenaamde extractarresten en 
extractvonnissen genadeloos heeft afgestraft (HR 24 mei 2005, LJN AT2980). 

[11] 
Overigens staat bij een herzieningsaanvraag van een uitspraak van het hof doorgaans wel de opgave van bewijsmiddelen in eerste aanleg 
ter beschikking, omdat die met het oog op het hoger beroep is uitgewerkt. Die opgave betreft - behoudens het geval het hof het vonnis in 
zoverre bevestigt - echter niet meer dan een illustratie, omdat geen herziening wordt aangevraagd van de uitspraak waartegen hoger 
beroep is ingesteld. 
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6.4. Ontslag van alle rechtsvervolging 
Herziening is ook mogelijk indien zich een nieuwe omstandigheid voordoet die had moeten leiden tot ontslag van alle 
rechtsvervolging, op de grond dat 'deze' niet strafbaar is. Het woord 'deze' slaat terug op het woord 'veroordeelde'. Dat wekt - gelet 
op het gangbare onderscheid dat wordt gemaakt tussen op de strafbaarheid van het feit toe te spitsen rechtvaardigingsgronden en 
op de strafbaarheid van de dader toe te spitsen schulduitsluitingsgronden - de indruk dat herziening in dit verband alleen mogelijk 
zou zijn wanneer de verdachte met succes een beroep heeft kunnen doen op een schulduitsluitingsgrond en niet wanneer het 
bewezenverklaarde niet strafbaar is. Uit de wetsgeschiedenis is echter af te leiden dat de wetgever die beperking niet voor ogen 
had en dat de wettekst anders gelezen moet worden. Dat heeft te maken met de omstandigheid dat de oorspronkelijke wetgever 
geen onderscheid maakte tussen schulduitsluitingsgronden en rechtvaardigingsgronden. Tot ontslag van alle rechtsvervolging 
moest, volgens de wetgever van 1899, worden beslist indien het feit niet strafbaar is doordat het niet valt onder een verbindende 
wettelijke strafbepaling, of indien de dader niet strafbaar is op grond van 'in- of uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid'. Die 
laatste grond omvat de huidige strafuitsluitingsgronden, namelijk de schulduitsluitingsgronden en de rechtvaardigingsgronden. De 
wetgever heeft slechts herziening willen uitsluiten voor zover daartoe wordt aangevoerd dat ontslag van alle rechtsvervolging had 
moeten volgen op de grond dat het bewezenverklaarde niet viel onder 'een verbindende strafbepaling'.[1] Het gaat in dat geval om 
een achteraf onjuist gebleken toepassing van het recht, en die onjuistheid kan niet nog eens in herziening worden aangevoerd na 
uitputting van het gewone stelsel van rechtsmiddelen. Indien een nieuwe omstandigheid neerkomt op een naar huidige opvattingen 
als rechtvaardigingsgrond aan te merken strafuitsluitingsgrond, is herziening in beginsel dus wel mogelijk. Zo vond in HR 9 
december 1947, NJ 1948, 154 (m.nt. WP) herziening plaats toen na het wijzen van het vonnis bleek dat er ontheffing was verleend 
voor het vergunningplichtige handelen dat ten laste was gelegd. 
Dat de veroordelende rechter tot ontslag van alle rechtsvervolging zou zijn gekomen, kan ook worden gebaseerd op de 
omstandigheid dat uit later onderzoek is gebleken dat de aanvrager ten tijde van het bewezenverklaarde feit heeft geleden aan een 
zodanig gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens dat het bewezenverklaarde feit hem destijds in het geheel niet kon 
worden verweten. Dat stelde de aanvrager in HR 14 juni 2006, LJN AT4369 op basis van een verklaring van een psychiater die 
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betrekking had op de geestelijke toestand van aanvrager ruim een jaar na het bewezenverklaarde. Volgens de Hoge Raad kon 
daarmee echter niet worden gezegd dat die toestand ook ten tijde van het bewezenverklaarde heeft bestaan. De aanvraag werd 
ongegrond verklaard. Meer succes had de aanvrager in HR 18 september 2001, LJN AD5458, waarin de politierechter opdracht had 
gegeven tot een psychiatrisch onderzoek, maar vreemd genoeg reeds voor het uitbrengen van het rapport vonnis wees. De 
omstandigheid dat uit het later verschenen rapport volgde, dat de veroordeelde ten tijde van het bewezenverklaarde volledig 
ontoerekeningsvatbaar was geweest, leverde volgens de Hoge Raad het ernstige vermoeden op dat de politierechter bij bekendheid 
daarmee de veroordeelde had ontslagen van alle rechtsvervolging. 
Tot slot gaan wij in dit verband nog in op zogenaamde kwalificatie-uitsluitingsgronden.[2] Hiervoor merkten we op dat de wetgever 
herziening heeft willen uitsluiten voor zover daartoe wordt aangevoerd dat ontslag van alle rechtsvervolging had moeten volgen op 
de grond dat het bewezenverklaarde niet viel onder 'een verbindende strafbepaling'. Het gaat in dat geval in de kern om een 
kwalificatie-uitsluitingsgrond en niet om een strafuitsluitingsgrond. Het ontbreken van een verbindende strafbepaling betekent 
immers dat het bewezenverklaarde niet als een strafbaar feit kan worden gekwalificeerd. Corstens[3] gaat dieper in op 
omstandigheden die de kwalificeerbaarheid van het bewezenverklaarde kunnen uitsluiten. Hij onderscheidt vier soorten van 
kwalificatie-uitsluitingsgronden: omstandigheden die in aparte wetsbepalingen of artikelleden de strafbaarheid van een feit 
wegnemen (zgn. faits d'excuse, bijv. art. 261 lid 3 Sr), de verdringing door een lex specialis, de onverbindendheid van een 

strafbepaling wegens strijd met een hogere regeling en het niet gelden van een strafbepaling. Wij menen dat de laatste drie in de 
regel samenhangen met een verkeerde toepassing van het recht en als zodanig na onherroepelijk worden van een veroordeling 
geen grond zouden kunnen vormen voor herziening. Voor één van die drie, de verdringing door een lex specialis, geldt in het 
bijzonder dat die ook haar grond kan vinden in eerder onbekende feitelijke omstandigheden en in zoverre is herziening wel mogelijk. 
Te denken valt aan feiten die na een veroordeling voor moord bekend geworden zijn en waaruit blijkt dat het slachtoffer ten tijde van 
het plegen van het feit een uitdrukkelijk en ernstig verlangen in de zin van art. 293 lid 1 Sr had om te sterven. Omstandigheden die 
in aparte wetsbepalingen of artikelleden de strafbaarheid van een feit wegnemen, de eerstgenoemde kwalificatie-uitsluitingsgrond, 
kunnen in het algemeen als zodanig als nieuwe omstandigheid aanleiding zijn voor een herziening, omdat het in dat verband niet 
gaat om een verkeerde toepassing van het recht, maar om nieuwe feiten (immers faits d'excuse). 

 

Voetnoot 

[1] 
Zie Smidt 1887, II, p. 354 en 404; J.W. Belinfante, Geschiedenis van de Wet van den 14en juli 1899 Stbl. Nr. 159, tot wijziging van den 
18en Titel van het Wetboek van Strafvordering (Herziening van arresten en vonnissen): volledige verzameling ontwerpen, gewisselde 
stukken, gevoerde beraadslagingen enz., 's-Gravenhage: Belinfante 1899, p. 55 en 57. Zie ook A.J.A. van Dorst, hoofdstuk 47.3.2.c, in: 
Handboek Strafzaken, p. [47.3]-8 (juni 2006). Zie ter illustratie HR 13 januari 1976, NJ 1976, 339 en HR 30 januari 1990, NJ 1990, 610. 

[2] 
Zie hierover J.M. van Bemmelen, Th.W. van Veen, D.H. de Jong & G. Knigge, Ons strafrecht deel 1: het materiële strafrecht, Deventer: 
Kluwer 2003, p. 59-63. 

[3] 
Corstens 2005, p. 694-696. 
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6.5. Niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging 
Voorts is herziening van een veroordelende einduitspraak mogelijk wanneer - gelet op een nieuwe omstandigheid - de niet-
ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging had moeten worden uitgesproken. Er is weinig rechtspraak over deze 
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herzieningsgrond. In HR 4 april 1978, NJ 1978, 696 werd een herzieningsaanvraag toegewezen omdat de veroordeelde kort ervoor 

reeds voor hetzelfde feit was veroordeeld en de rechter bij bekendheid daarmee op basis van art. 68 Sr de officier van justitie niet-
ontvankelijk had moeten verklaren in de vervolging van verdachte voor dat feit.[1] Ook een eerdere veroordeling door een 
buitenlandse rechter kan aan de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de weg staan. In HR 27 juni 1972, nr. 4088 
(ongepubliceerd) constateerde de Hoge Raad dat de aanvrager eerder door het Jugendschöffengericht in het Duitse 
Mönchengladbach was veroordeeld en daarna nog eens door de Nederlandse strafrechter. Het verzoek om herziening van de 
veroordeling door de Nederlandse rechter werd gehonoreerd. 
Herziening kan ook worden aangevraagd op grond van een omstandigheid waaruit blijkt dat het feit ten tijde van de veroordeling 
reeds was verjaard of de verdachte reeds was overleden. In de recente literatuur en de rechtspraak hebben wij geen voorbeeld 
kunnen vinden van een situatie waarin met succes een beroep wordt gedaan op een novum dat evident aantoont dat het feit 
waarvoor is veroordeeld ten tijde van de berechting reeds was verjaard. Het verzuim een verjaringsregeling toe te passen waardoor 
ten onrechte iemand wordt veroordeeld voor een feit dat reeds was verjaard, is naar ons oordeel geen grond voor herziening omdat 
het een typisch geval van rechtsdwaling betreft. Er moet onzes inziens eerder gedacht worden aan de situatie dat later blijkt dat een 
beweerde - de verjaring stuitende - daad van vervolging in werkelijkheid niet als zodanig kon worden aangemerkt. Bijvoorbeeld 
doordat later pas blijkt dat een dagvaarding of kennisgeving van verdere vervolging niet rechtsgeldig is betekend. Een novum zou 
ook het ernstige vermoeden kunnen opleveren dat de veroordelende rechter de aanvrager had moeten veroordelen voor een ander 
feit waarop een mildere strafbepaling staat. Indien dat tot gevolg heeft dat het feit ten tijde van de berechting reeds was verjaard, 
zou het onzes inziens eerder voor de hand liggen op die grond de herzieningsaanvraag gegrond te achten, dan op de hierna te 
bespreken grond zodat een minder zware strafbepaling van toepassing is. 
Van Dorst noemt als voorbeeld ook omstandigheden die de regelmatige indiening van een klacht betreffen en als zodanig een 
herzieningsgrond zouden kunnen opleveren bij een veroordeling voor een klachtdelict.[2] Kennelijk doelt hij daarmee op de situatie 
dat achteraf blijkt dat een klacht bijv. te laat is ingediend en de rechter, indien hij daarmee bekend was geweest, de niet-
ontvankelijkheid van het openbaar ministerie had uitgesproken. Wij wijzen echter ook op HR 18 februari 1992, NJ 1992, 545, HR 14 
oktober 1997, NJ 1998, 661 en HR 2 september 2003, LJN AF8748 (ongepubliceerd), waarin niet-ontvankelijkheid kon uitblijven, 

omdat, ondanks een niet aan de klachtgerechtigde toe te rekenen vormverzuim, onmiskenbaar bleek dat de klachtgerechtigde een 
klacht wilde indienen. De vraag is hoe de herzieningsaanvraag moet worden beoordeeld wanneer de klacht bijv. is ingediend door 
een klachtgerechtigde die naar later blijkt ten tijde van die indiening aan een geestelijke stoornis in de zin van art. 65 lid 1 Sr leed, 
terwijl door de Hoge Raad bij beoordeling van de herzieningsaanvraag kan worden vastgesteld dat de wettelijke vertegenwoordiger 
eveneens vervolging wenste.[3] Wij verwijzen tot slot nog naar Strijards, die een ongepubliceerde uitspraak van de Hoge Raad 
bespreekt waarin een herzieningsaanvraag gegrond werd geacht omdat, kort samengevat, de politierechter naar verwachting het 
openbaar ministerie niet-ontvankelijk had verklaard als hij zou hebben geweten dat de aanvrager niet kon worden verweten dat hij 
niet tijdig was tegemoet gekomen aan de voorwaarde schadevergoeding aan het slachtoffer te betalen, onder welke voorwaarde de 
officier van justitie had toegezegd de zaak te zullen seponeren.[4]  
Er kan ook blijken van een nieuwe omstandigheid die het ernstige vermoeden oplevert dat die tot de niet-ontvankelijkheid van het 
openbaar ministerie had moeten leiden, als gevolg van ernstige schending van beginselen van een behoorlijke procesorde, indien 
daardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling 
van zijn zaak is tekortgedaan.[5] Dat ook met het oog hierop herziening kan plaatsvinden, volgt uit HR 26 april 1994, NJ 1994, 736. 
In die zaak was aan de rechter via een proces-verbaal van de douanerecherche valse informatie verstrekt en was er kennelijk ook 
verder sprake van onrechtmatig verkregen bewijs. De Hoge Raad overwoog dat hieraan het ernstige vermoeden was te ontlenen 
dat het hof de officier van justitie niet-ontvankelijk had verklaard in de vervolging ofwel de verdachte had vrijgesproken. Dat de 
rechter in de strafzaak tegen een mededader op grond van het zogenaamde 'Zwolsman-criterium' de niet-ontvankelijkheid van het 
openbaar ministerie heeft uitgesproken, is zonder meer echter onvoldoende om van een novum te kunnen spreken. Met een 
dergelijke uitspraak is immers niet gezegd dat het openbaar ministerie ook in de strafzaak tegen de aanvrager zo ernstig 
onrechtmatig heeft gehandeld dat niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie zou moeten volgen. In HR 1 juli 2003, NbSr 

2003, 329 beriep de aanvrager zich op de in de strafzaak tegen een medeverdachte uitgesproken niet-ontvankelijkheid van het 
openbaar ministerie, met betrekking tot een feit waarmee ook het ten aanzien van de aanvrager bewezenverklaarde nauw verband 
hield. Die niet-ontvankelijkheid was het gevolg geweest van 'het aandeel dat een infiltrant ten gevolge van gebrek aan toezicht en 
controle door de RCID heeft gehad in een aantal van de in die zaak ten laste gelegde feiten'. De Hoge Raad overwoog naar 
aanleiding van de herzieningsaanvraag dat het hof een niet-ontvankelijkheidsverweer van een andere (derde) medeverdachte 
(onherroepelijk) had verworpen en dat de honorering van het verweer waarop de aanvrager zich beriep niet was gegrond in de 
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vaststelling dat de betreffende infiltrant personen zou hebben gebracht tot strafbare feiten waarop hun opzet niet tevoren reeds was 
gericht. De aanvraag was kennelijk ongegrond en werd afgewezen.[6]  
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6.6. Minder zware strafbepaling 
Tot slot kan herziening worden aangevraagd op grond van een nieuwe omstandigheid die het ernstige vermoeden oplevert dat de 
rechter, indien hij daarmee bekend was geweest, een minder zware strafbepaling had toegepast. Het gaat bij een minder zware 
strafbepaling niet om de situatie dat een minder zware straf zou zijn opgelegd, maar om de situatie dat op basis van in de wet 
omschreven omstandigheden[1] een lager strafmaximum van toepassing is op hetgeen is bewezenverklaard. Wanneer op basis van 
nieuwe omstandigheden het ernstige vermoeden zou ontstaan dat de veroordelende rechter een aanzienlijk lagere straf zou hebben 
opgelegd, staat herziening dus niet open. Indien gedragsdeskundige rapportages nieuw licht kunnen werpen op de persoonlijke 
omstandigheden van verdachte, terwijl daarin ook wordt vastgesteld dat het feit aan de veroordeelde geheel of gedeeltelijk kon 
worden toegerekend, is er hooguit reden voor strafvermindering, maar die is in herziening dus niet meer te bewerkstelligen.[2]  
Hier gaat het om de situatie dat iemand bijv. is veroordeeld voor mishandeling, zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbend, terwijl 
later blijkt dat de mishandeling geen zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft gehad, waardoor er slechts sprake was van 
eenvoudige mishandeling.[3] Dan ontbreekt niet alleen het bewijs voor een onderdeel van de tenlastelegging, maar is direct ook een 
minder zware strafbepaling van toepassing. Dan is herziening op die laatste grond aangewezen. Een ander voorbeeld is de vrouw 
die wordt veroordeeld voor het te vondeling leggen van een kind (art. 256 Sr), terwijl later blijkt dat zij de moeder is die heeft 
gehandeld uit vrees voor de ontdekking van haar bevalling, zodat het strafmaximum van art. 256 Sr wordt verminderd (art. 259 Sr). 
In HR 7 maart 2006, NJ 2006, 196 was de aanvrager veroordeeld voor diefstal met braak en nam het gestelde novum de braak 

weg, waardoor een minder zware strafbepaling van toepassing zou zijn. De rechter had het bewezenverklaarde echter ook 
gekwalificeerd als 'diefstal gepleegd door twee of meer verenigde personen', waardoor dezelfde strafbepaling in de zin van het op 
het feit gestelde strafmaximum alsnog toepasselijk bleef en de herzieningsaanvraag dus ongegrond werd geacht. 
In de memorie van antwoord op de oorspronkelijke wet van 1899[4] wordt opgemerkt dat het gebruik van de termen 'eene minder 
zware strafbepaling' in overeenstemming schijnt te zijn met de terminologie in art. 55 Sr en verder. Daarmee is onzes inziens niet 
gezegd dat de bedoeling van de wetgever destijds is geweest herziening ook mogelijk te maken indien een bijzondere strafbepaling 
had moeten worden toegepast waarop een gelijk of hoger strafmaximum stond. De wet laat ook weinig aan duidelijkheid te wensen 
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over: alleen indien het novum grond moet zijn geweest voor toepassing van een minder zware strafbepaling, kan een 
herzieningsaanvraag worden toegewezen. 
Het moet bij een minder zware strafbepaling overigens strikt genomen wel zo zijn dat de veroordelende rechter de minder zware 
strafbepaling heeft kunnen toepassen zonder de grondslag van de tenlastelegging te verlaten. Anders zou het gevolg van 
bekendheid met het novum immers zijn geweest dat de rechter de aanvrager had moeten ontslaan van alle rechtsvervolging, 
overigens ook een grond voor herziening.[5]  
Tot slot brengen wij de - enigszins theoretische - vraag naar voren of herziening ook mogelijk is wanneer op basis van nieuwe feiten 
blijkt dat ten onrechte een algemene wettelijke strafverzwaringsgrond is toegepast. Het gaat dan bijv. om de situatie dat de 
aanvrager is veroordeeld voor een strafbaar feit dat hij in ambtelijke hoedanigheid (art. 44 Sr) zou hebben gepleegd, terwijl achteraf 
blijkt dat de veroordeelde het delict niet in die hoedanigheid heeft begaan. Ingevolge art. 44 Sr 'kan de op het feit gestelde straf' met 
een derde worden verhoogd en het novum zou dan inhouden dat die optie er niet is geweest. Wanneer dit novum zijn grond zou 
vinden in een verkeerde toepassing van het recht ten tijde van de berechting, zou dat een reden zijn om herziening uit te sluiten 
omdat er dan sprake is geweest van rechtsdwaling (zie het slot van aant. 6.7).[6] Het kan ook gaan om de situatie dat recidive is 
aangenomen, waardoor het strafmaximum met een derde kan worden verhoogd (art. 43a Sr), terwijl achteraf blijkt dat de gegevens 
in de justitiële documentatie onjuist zijn. Een hoger strafmaximum is echter pas van toepassing wanneer de genoemde 
strafverzwarende omstandigheden ten laste zijn gelegd. In de praktijk worden deze omstandigheden echter nauwelijks ten laste 
gelegd, waardoor de vraag een enigszins theoretisch karakter heeft. Hoe dan ook, als na onherroepelijk worden van de veroordeling 
uit nieuwe feiten zou blijken dat de omstandigheden ten onrechte ten laste zijn gelegd, leidt dat er toe dat een lager strafmaximum 
had moeten worden toegepast. Herziening is dan dus wel mogelijk. 
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6.7. Kenmerken van het novum 
Om van een novum te kunnen spreken moet er sprake zijn van een nieuw gebleken omstandigheid die zich heeft voorgedaan of 
reeds bestond voordat de rechter uitspraak deed[1] , maar die de rechter ten tijde van het onderzoek ter terechtzitting niet bekend is 
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geweest. Een omstandigheid die de rechter blijkt na het onderzoek ter terechtzitting maar voor het onherroepelijk worden van de 
uitspraak, kan volgens de wettekst in beginsel ook een novum vormen. Behalve dat nova bekend kunnen raken in de twee weken 
die normaliter tussen de zitting en de uitspraak liggen, kunnen die zich ook gedurende de cassatiefase voordoen wanneer 
cassatieberoep is ingesteld. Binnen dat kader kunnen zij in beginsel niet zelfstandig grond vormen voor de vernietiging van een 
arrest, al zal de Hoge Raad in een dergelijk geval mogelijk anderszins een grond vinden waarop wel kan worden gecasseerd. 
Uit de wetsgeschiedenis van 1899 is af te leiden dat als van een omstandigheid niet blijkt uit processen-verbaal van de 
terechtzittingen, het vonnis of uit ter terechtzitting voorgelezen stukken, er sprake zou zijn van een onweerlegbaar vermoeden dat 
de rechter van dit feit bij het onderzoek op de terechtzitting niet op de hoogte was. Dat uitgangspunt ontmoette al snel kritiek en 
heeft ook bij de Hoge Raad niet lang stand gehouden.[2] Een dossier kan immers meer informatie bevatten dan uit processen-
verbaal van de terechtzittingen, het vonnis of uit ter terechtzitting voorgelezen stukken naar voren komt, terwijl er van moet worden 
uitgegaan dat de rechter daar wel mee bekend is. Het voorhouden van stukken wordt nu geregeld in art. 301. Art. 301 lid 4 bepaalt 
dat ten bezware van de verdachte geen acht geslagen mag worden op stukken die niet zijn voorgelezen of waarvan de korte inhoud 
niet is meegedeeld.[3] Men zou dan kunnen verdedigen dat omstandigheden die blijken uit andere dan deze voorgehouden stukken, 
nieuw zijn, omdat de rechter daar geen acht op heeft mogen slaan. Het verplicht voorhouden van stukken beperkt zich echter tot 
belastende stukken, immers stukken waar ten bezware van de verdachte acht op wordt geslagen. In herziening aangevoerde 
omstandigheden zullen naar hun aard echter juist ontlastend zijn. In dat verband doet dus niet ter zake of die blijken uit stukken die 
zijn voorgelezen of waarvan de korte inhoud is meegedeeld. Gelet op de strikte begrenzing van de herzieningsmogelijkheid, zou als 
uitgangspunt kunnen worden genomen dat informatie die reeds voor de rechter en de verdachte beschikbaar was, hoe dan ook niet 
zelfstandig een novum kan opleveren.[4] De aanvrager zal dan aannemelijk moeten maken dat het beweerde novum een 
omstandigheid betreft waarmee de rechter niet bekend is geweest. 
Het kan voorkomen dat op het eerste gezicht sprake lijkt te zijn van een nieuwe omstandigheid, maar dat bij nadere bestudering van 
de processtukken blijkt dat de rechter wel degelijk met die omstandigheid rekening heeft gehouden.[5] Zo deed zich in HR 18 april 
2006, LJN AW2105 de situatie voor dat na de veroordeling van de aanvrager door het hof een veroordeling wegens meineed volgde 
van een inspecteur van politie die in het onderzoek tegen aanvrager een valse verklaring had afgelegd. Volgens aanvrager zou 
deze omstandigheid het hof gebracht hebben tot het niet-ontvankelijk verklaren van het openbaar ministerie in de vervolging. Uit de 
stukken bleek echter dat bij het hof reeds een gelijkluidend verweer was gevoerd dat de betreffende inspecteur van de politie een 
meinedige verklaring had afgelegd en dat het hof daarop heeft gereageerd met de overweging dat de betreffende inspecteur 'op 
een wijze had verklaard die zich niet met de waarheid verdraagt'. Om die reden had het hof de betreffende verklaring ook 
uitgesloten van het bewijs. Het enige nieuwe was dus de veroordeling van de inspecteur, terwijl de kern van de gestelde 
omstandigheid natuurlijk de valsheid van de verklaring zelf was. Volgens de Hoge Raad kon van de gestelde omstandigheid in ieder 
geval niet worden gezegd dat die de rechter die de veroordeling heeft uitgesproken niet bekend was.[6] Het kan ook voorkomen dat 
de veroordelende rechter in zijn uitspraak heeft overwogen dat hij een gestelde onrechtmatigheid onaannemelijk heeft bevonden, 
maar dat ook indien het gestelde aannemelijk zou zijn geweest, het geen gevolgen zou hebben voor de te nemen beslissingen. In 
een dergelijk geval kan de Hoge Raad een herzieningsaanvraag die is gebaseerd op nieuw bewijs voor de gestelde 
onrechtmatigheid eenvoudig afwijzen met verwijzing naar het oordeel van het hof.[7]  

Misleiding van de feitenrechter ten aanzien van feiten die reeds bekend waren ten tijde van de berechting, is niet zonder meer een 
reden een aanvraag niet ontvankelijk te verklaren of af te wijzen.[8] Zo deed zich in HR 25 juni 1974, NJ 1975, 92 (m.nt. ThWvW) de 

situatie voor dat de aanvrager ter bescherming van zijn aanstaande echtgenote steeds had volgehouden dat niet zij maar hijzelf als 
bestuurder het verkeersdelict had gepleegd. Daarvoor was hij veroordeeld en in herziening voerde hij als novum aan dat zijn vrouw 
in werkelijkheid het betrokken motorvoertuig had bestuurd. De aanvraag werd gegrond geacht.[9] In HR 31 januari 2006, LJN 
AV1701 (ongepubliceerd) was aan de aanvraagster naar aanleiding van een snelheidsovertreding een antwoordkaart van het CJIB 
toegestuurd. Die antwoordkaart werd teruggestuurd en daarop was ingevuld dat de overtreding door de bestuurder werd erkend. Op 
basis van de herzieningsaanvraag ontstond echter het ernstige vermoeden dat de handtekening op de antwoordkaart van een 
ander persoon dan aanvraagster was, terwijl bij de aanvraag ook de verklaring van een ander persoon was gevoegd, die inderdaad 
erkende de bestuurder te zijn geweest. Die had dus ten onrechte de antwoordkaart ingevuld. Hoewel de aanvraagster geen hoger 
beroep instelde tegen haar veroordeling en het volgens de advocaat-generaal in zijn conclusie sterk de vraag was of zij niet al 
eerder op de hoogte was van de misleiding, achtte de Hoge Raad de aanvraag zonder veel omhaal van worden gegrond. 
De Hoge Raad is al helemaal niet geneigd de aanvrager tegen te werpen dat hij heeft nagelaten een onterechte veroordeling door 
middel van gewone rechtsmiddelen aan te vechten. Dat deed hij niet in de laatstgenoemde zaak en dat deed hij ook niet in HR 18 
februari 1997, NJ 1998, 34 (m.nt. Kn). In die zaak was aanvraagster op tegenspraak veroordeeld wegens uitkeringsfraude omdat zij 
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had verzwegen dat zij samenwoonde met haar echtgenoot. Zij liet haar veroordeling in stand en kwam al een half jaar later in een 
herzieningsaanvraag met twaalf getuigenverklaringen waaruit moest blijken dat zij wel degelijk alleen woonde. Hoewel daartoe 
uitgenodigd door de advocaat-generaal wierp de Hoge Raad de aanvraagster niet tegen dat zij geen hoger beroep had ingesteld. 
Hoewel de Hoge Raad in dit verband de materiële waarheidsvinding kennelijk voorop stelt, is de vraag of iemand zijn recht op 
herziening van een onterechte veroordeling niet verspeelt wanneer hij de veroordeling over zichzelf afroept of op een verwijtbare 
wijze nalaat die door middel van gewone rechtsmiddelen aan te vechten. In de rechtspraktijk wordt niet zelden uitgegaan van een 
fictieve partijwaarheid. Zoals bij de dief die de twijfelachtige verklaring aflegt dat hij het gestolen voorwerp van een ander heeft 
gekocht en dan maar - bij gebrek aan bewijs voor diefstal - voor heling wordt veroordeeld. Wij wijzen verder op de strafbeschikking 
van het openbaar ministerie die niet voor herziening vatbaar is en waarbij dus wordt verondersteld dat de veroordeling terecht is 
indien niet tijdig verzet is gedaan.[10] Kortom, er valt te twisten over het recht op herziening van een veroordeelde die zijn 
veroordeling evident over zichzelf heeft afgeroepen en niet het minste heeft gedaan die aan te vechten. 
Wij achten de benadering van de Hoge Raad ten aanzien van de hier omschreven misleiding en nalatigheid niettemin in 
overeenstemming met de bedoeling achter de herzieningsregeling, namelijk het tegengaan van onterechte veroordelingen. De 
benadering komt overigens ook tot uitdrukking in de omstandigheid dat het verstek laten gaan of het niet voeren van bepaalde 
verweren de mogelijkheid om in herziening een vermeend onterechte veroordeling aan te vechten niet blokkeren. Waar kennelijke 
misleiding en evidente nalatigheid een onterechte veroordeling aan te vechten voor de Hoge Raad geen reden zijn om een 
herzieningsaanvraag af te wijzen, zijn minder ernstige vormen van nalatigheid dat natuurlijk al helemaal niet. De Hoge Raad zal 
verdachten die verstek laten gaan of nalaten bepaalde verweren te voeren hun passieve proceshouding in beginsel dus niet 
tegenwerpen wanneer zij overtuigende gronden voor herziening aanvoeren. Van belang is echter dat wanneer veroordeelden 
stellen de feitenrechter te hebben misleid of wanneer zij evident nalatig zijn geweest in het voeren van een effectieve verdediging, 
zij een zwaardere taak zullen hebben de Hoge Raad in herziening te overtuigen van de aannemelijkheid van door hen aangevoerde 
nieuwe omstandigheden. Indien de aanvrager pas voor het eerst in herziening aankomt met het verhaal dat hij door het slachtoffer 
werd aangevallen en vanuit een noodweersituatie heeft gehandeld, zal dat niet snel leiden tot gegrondverklaring van de 
herzieningsaanvraag omdat het moeilijk zal zijn die nieuwe omstandigheden aannemelijk te maken en om uit te leggen waarom die 
omstandigheden niet eerder zijn aangevoerd.[11]  

Van een novum is slechts sprake wanneer een nieuwe feitelijke omstandigheid afbreuk doet aan de veroordeling. Gevolgtrekkingen, 
meningen, gissingen of redeneringen zijn geen van alle gronden voor herziening. Men zou kunnen menen dat een (evident) 
verkeerde toepassing van het recht ook reden is voor herziening van een veroordeling. Dat is echter niet het geval. Rechtsdwaling 
is geen grond voor herziening. Die grond is reeds bij de oorspronkelijke herzieningsregeling uit 1899 bewust uitgesloten.[12] Voor 
een juiste toepassing van het recht is de gewone cassatieprocedure het laatste redmiddel. Rechtsdwaling aanmerken als grond 
voor herziening zou dit uitgangspunt ondergraven. Het novum moet verband houden met de (feitelijke) omstandigheden op basis 
waarvan een veroordeling is uitgesproken. Een verkeerde interpretatie van de toepasselijke rechtsregels is onvoldoende. Dat 
bijvoorbeeld in een andere zaak tegen dezelfde aanvrager na terugwijzing door de Hoge Raad onherroepelijk is geoordeeld dat de 
Koninklijke Marechaussee in het betreffende onderzoek niet tot het opleggen van een administratieve sanctie bevoegd was, is geen 
omstandigheid op basis waarvan herziening kan worden aangevraagd van een (kort daarvoor) uitgesproken veroordeling in een 
vergelijkbare zaak waarin aanvrager ook - zij het tevergeefs - het verweer had gevoerd dat de Koninklijke Marechaussee 
onbevoegd was tot het opleggen van een administratieve sanctie.[13] In HR 13 januari 1976, NJ 1976, 339 was de aanvrager 

veroordeeld wegens overtreding van de Hyacinthenteelt-verordening 1971 en beriep hij zich in herziening op de onverbindendheid 
van die regeling als gevolg van een uitspraak van het Hof van Justitie van de EG die was gedaan nadat de aanvrager onherroepelijk 
was veroordeeld. Volgens de Hoge Raad behoorde de onverbindendheid van de wettelijke regeling op grond waarvan de rechter 
het gepleegde feit strafbaar had geacht, niet tot de gronden waarop herziening kon worden aangevraagd. 
Met De Hullu erkennen wij dat de grens tussen recht en feit niet altijd even duidelijk is, in die zin dat men bij situaties die als 
rechtsdwaling worden aangemerkt, soms ook zou kunnen verdedigen dat er sprake is van een novum. Toch is die grens wel 
enigszins te duiden. Dwaling omtrent het recht komt neer op een verkeerde toepassing van bestaande rechtsregels (een rechtsregel 
was in strijd met een hogere rechtsregel, is over het hoofd gezien of is evident verkeerd uitgelegd). In dat geval is er geen sprake 
van nieuwe omstandigheden van feitelijke aard, anders dan de omstandigheid dat de dwaling aan het licht komt. Herziening is wel 
mogelijk wanneer nieuw gebleken omstandigheden van feitelijke aard leiden tot de conclusie dat het recht anders had moeten 
worden toegepast, zoals wanneer uit dergelijke omstandigheden blijkt dat een minder zware strafbepaling had moeten worden 
toegepast. In dat geval is er geen sprake van dwaling omtrent het recht maar omtrent de feiten. De Hullu stelt in zijn proefschrift 
echter dat de onmogelijkheid van herziening na rechtsdwaling niet in alle opzichten goed te verdedigen valt. Het voorbeeld dat hij in 
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dat verband noemt, het onverbindend verklaren van een regeling waarop de inmiddels onherroepelijke veroordeling (mede) is 
gebaseerd, is inderdaad grond voor discussie over de strikte begrenzing van de herzieningsregeling. Hoewel de 
onverbindendverklaring van een regeling in een dergelijk geval kan duiden op een evident verkeerde toepassing van het recht ten 
tijde van de berechting, zou men namelijk de verklaring als zodanig als een novum kunnen aanmerken. Bovendien is maar de vraag 
of er in een dergelijke geval strikt genomen van een dwaling omtrent het recht sprake is. Hoe dan ook, geldend recht lijkt nog steeds 
te zijn dat herziening niet mogelijk is wanneer de nieuwe omstandigheid niets meer inhoudt dan de loutere vaststelling dat bij de 
berechting het recht verkeerd is toegepast. Dat neemt niet weg dat wij met De Hullu inzien dat een verruiming van de 
herzieningsregeling in dit verband niet onverdedigbaar is. 
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6.8. Vaker voorkomende nova 
Bij de bewijsvoering in strafzaken spelen verklaringen van deskundigen een belangrijke rol. Zij worden ook als grond voor 

herziening aangevoerd en soms ook als zodanig aangemerkt. Ook in dat verband is de Hoge Raad echter strikt. In de 'Puttense 
moord'-zaak heeft de Hoge Raad overwogen dat het oordeel van een deskundige in beginsel slechts als een novum kan gelden, 
voor zover daarbij wordt uitgegaan van feiten en/of omstandigheden van feitelijke aard die niet bekend waren dan wel geacht 
kunnen worden bekend te zijn geweest aan de rechter die de uitspraak heeft gewezen. Bijzondere omstandigheden kunnen echter 
meebrengen dat daarover anders moet worden geoordeeld.[1] Deskundigen kunnen over onderwerpen verschillende opvattingen 
hebben, verschillende valide onderzoeksmethoden gebruiken of tot verschillende waarnemingen komen. Een deskundige die op 
basis van dezelfde gegevens of gegevens die aan de veroordelende rechter bekend waren tot een voor een strafzaak relevante 
andere conclusie komt, brengt daarmee niet zonder meer een novum voort.[2] Een nieuwe feitelijke omstandigheid levert een 
dergelijke nieuwe deskundigenverklaring immers niet op. Van een novum is bijv. geen sprake wanneer een deskundige - zonder 
daarbij omstandigheden te betrekken die aan de veroordelende rechter onbekend waren - verklaart dat het niet onmogelijk is dat de 
aanvrager ten tijde van het gepleegde feit ontoerekeningsvatbaar was.[3] Van een novum kan wel sprake zijn indien een deskundige 
tot een andere conclusie komt op grond van nieuwe feiten die aan de veroordelende rechter niet bekend waren noch geacht kunnen 
worden bekend te zijn geweest.[4] In de 'Puttense moord'-zaak speelde echter het volgende: op het lichaam van het slachtoffer 
waren spermasporen en haren aangetroffen die niet aan (één van) de daders konden worden gelinkt en dus ook niet voor het bewijs 
waren gebruikt. Een deskundige had verklaard dat de spermasporen afkomstig konden zijn van eerder seksueel contact met een 
derde en dat het mogelijk was dat de daders tijdens de verkrachting het sperma uit de vagina naar buiten hadden 'gesleept'. Bij de 
tweede herzieningsaanvraag stelde de deskundige dat hij destijds niet op de hoogte was geweest van de exacte plek waar de 
spermasporen op het lichaam van het slachtoffer waren aangetroffen. Nu hij dat wel wist, achtte hij het hoogst onwaarschijnlijk dat 
het aangetroffen sperma door de daders was versleept. Dat betekende dat het sperma afkomstig moest zijn van iemand die bij de 
verkrachting was betrokken. De verklaring van de deskundige kon als een novum worden aangemerkt omdat het een nieuwe 
omstandigheid opleverde - het sperma was hoogst waarschijnlijk van de werkelijke dader - die de veroordeling wezenlijk aantastte. 
De verklaring van de deskundige stoelde echter op gegevens die de rechter weliswaar bekend waren, maar die de deskundige ten 
tijde van zijn advies niet had onderkend. Daarin waren hier de bijzondere omstandigheden gelegen. De uitkomst was mogelijk 
anders geweest indien de deskundige op basis van dezelfde gegevens slechts tot een veranderd inzicht was gekomen. Niettemin is 
voorstelbaar dat de Hoge Raad ongewenst vast komt te zitten door een te strikte interpretatie van het begrip 'novum'[5] indien een 
deskundige op basis van dezelfde gegevens tot een ander oordeel komt terwijl overtuigend wordt aangetoond - bijv. op basis van 
wetenschappelijke inzichten - dat het oorspronkelijke deskundigenoordeel onjuist is geweest. Mogelijk is er dan toch ook sprake van 
'bijzondere omstandigheden'. De minister lijkt de uitspraak in de 'Puttense moord'-zaak in ieder geval zo te hebben begrepen, dat 
zelfs wanneer geen sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden, een deskundigenrapport onder omstandigheden toch tot 
herziening kan leiden.[6]  
Een andere nieuwe omstandigheid die strikt genomen de bewijsvoering niet aantast maar zodanige twijfel kan wekken ten aanzien 
van de overtuigingskracht van het bewijs en dus de schuld van de veroordeelde dat zij een grond voor herziening vormt, is de 
bekentenis van het feit door een derde.[7] In HR 28 september 1976, NJ 1977, 224 ging het om een gewapende overval waarbij 

aanvrager het bewijs tegen hem tot in cassatie zonder succes probeerde te weerleggen. Na geruchten dat niet aanvrager maar een 
ander de werkelijke dader was, werd die ander door de gemeentepolitie gehoord. De bekentenis van die derde was zo 
geloofwaardig - hij kon bijvoorbeeld aanwijzen waar het wapen waarmee was bedreigd, zich bevond - dat de aanvraag gegrond 
werd verklaard. De bekentenis van een derde was ook doorslaggevend in de zogenaamde 'Schiedammer parkmoord'-zaak.[8] Een 
derde die in verband met andere strafbare feiten was aangehouden en in voorlopige hechtenis was gesteld, bekende ongeveer 
twee jaar na de veroordeling van de aanvrager dat hij de betreffende moord had gepleegd. Dat bood niet alleen aanleiding voor de 
veroordeelde om herziening aan te vragen, maar ook de procureur-generaal bij de Hoge Raad stelde een vordering tot herziening 
in. Aanvullend DNA-onderzoek ondersteunde de bekentenis en weerlegde de strafbare betrokkenheid van aanvrager bij de moord. 
Het komt vaker voor dat herzieningsaanvragen onder meer zijn gebaseerd op een bekentenis van een derde. Het is dan wel zaak 
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die bekentenis bij de herzieningsaanvraag te voegen en door de betrokkene zelf te laten ondertekenen met daarbij de vermelding 
van de persoonsgegevens, zodat bij eventueel nader onderzoek in het kader van de beoordeling van de aanvraag de betrokkene 
kan worden benaderd teneinde de bekentenis te verifiëren. 
Een vaak aan herzieningsaanvragen ten grondslag liggende omstandigheid is de persoonsverwisseling. De aanvrager is 

veroordeeld, maar stelt dat de werkelijke dader zich slechts heeft voorgedaan als ware hij de aanvrager door steeds de gegevens 
van de aanvrager op te geven. Er kan zelfs sprake zijn van een vergissing zonder dat valse persoonsgegevens zijn opgegeven, bijv. 
bij een tweeling (broer en zus) waarvan de broer wordt aangehouden en enkele dagen later weer wordt vrijgelaten, waarna de 
dagvaarding voor zijn berechting door een vergissing wordt verzonden naar zijn tweelingzus, die op haar beurt bij verstek wordt 
veroordeeld.[9] Meestal heeft de aanvrager bij de berechting van de zaak verstek laten gaan, omdat hij ervan is uitgegaan dat er 
sprake was van een misverstand. Soms heeft hij uitdrukkelijk verweer gevoerd dat niet hij, maar iemand anders, de werkelijke dader 
is. In het eerste geval zal de aanvrager niet eenvoudig kunnen worden tegengeworpen dat hij verstek heeft laten gaan wanneer hij 
overtuigend bewijs van een persoonsverwisseling overlegt. In het laatste geval zal hij met nieuwe omstandigheden moeten komen 
die het ernstige vermoeden oproepen dat de veroordelende rechter daarmee bekend zijnde toch anders had geoordeeld. Zeker 
indien bij de aanvraag niet een verklaring van de werkelijke dader met zijn juiste persoonsgegevens is gevoegd, zal de aanvrager 
niet ver komen met zijn poging de veroordeling te doen herzien. 
Een rechterlijke uitspraak van een andere rechter kan in beginsel geen grond voor herziening vormen, ook niet - behoudens 

bijzondere omstandigheden - indien daaruit blijkt van een andere waardering van het bewijsmateriaal dat ook de strafrechter ter 
beschikking stond.[10] Slechts indien uit de uitspraak daadwerkelijk nieuwe feiten en omstandigheden volgen, kan die uitspraak in 
samenhang met die nieuwe feiten en omstandigheden een novum opleveren.[11] De betekenis van het rechterlijk oordeel is dan 
eigenlijk dat dat oordeel de aannemelijkheid van de nieuwe feiten en omstandigheden kan bevestigen. In HR 14 oktober 1997, NJ 
1998, 210 was de aanvraagster veroordeeld voor valsheid in geschrifte in verband met het verkrijgen van een bijstandsuitkering. 
Kort samengevat werd de vraag of er sprake was van een gezamenlijke huishouding in het civiele vonnis anders beoordeeld dan in 
de daaraan voorafgegane strafrechtelijke uitspraak. Voor het niet-ontvankelijk verklaren van de aanvraag gaf de doorslag dat uit het 
civiele vonnis niet kon volgen dat in de civiele procedure ander bewijsmateriaal was geproduceerd dan reeds bekend was bij de 
politierechter die de strafrechtelijke veroordeling had uitgesproken. Advocaat-generaal Fokkens had tot gegrondverklaring 
geconcludeerd mede op basis van HR 4 april 1995, nr. 4881, DD 95.282. Die zaak betrof een veroordeling voor het valselijk invullen 
op inkomstenverklaringen dat de aanvrager niet met zijn ex-echtgenote had samengewoond. Gelet op de verklaring van een - niet in 
de strafzaak gehoorde - getuige in een latere kantonprocedure tegen de gemeentelijke sociale dienst, die de kantonrechter tot het 

oordeel had gebracht dat van samenwoning niet is gebleken, werd in die zaak de aanvraag gegrond verklaard.[12] De Hoge Raad 
zag in NJ 1998, 210 dus kennelijk een belangrijk verschil in de omstandigheid dat er in laatstgenoemde zaak wel nieuw 

bewijsmateriaal was aangeleverd. 
Vaak worden begrippen door verschillende rechters met reden verschillend uitgelegd. Van diefstal kan nog steeds sprake zijn indien 
uit een later civielrechtelijk vonnis volgt dat het goed niet het eigendom van de ander was. Strafrechtelijk wordt het 'aan iemand 
toebehoren' van een goed anders uitgelegd dan het civielrechtelijke eigendomsbegrip. In HR 10 mei 1994, NJ 1994, 614 oordeelde 

de Hoge Raad dat de in een civiel vonnis vastgestelde feiten niet onverenigbaar waren met een eerdere veroordeling voor art. 68 
Algemene wet inzake rijksbelastingen (opzettelijk onvolledige belastingaangifte). De aanvrager was veroordeeld voor het niet 
opgeven in de aangifte voor de inkomstenbelasting van een geldbedrag dat hij als apotheker in loondienst als steekpenningen had 
geïnd van een leverancier en dat hem volgens het hof toekwam. Een later civiel vonnis hield in dat het geldbedrag een 
bonus/omzetkorting betrof dat aan zijn werkgever toekwam en dat hij dus aan zijn werkgever had moeten afdragen. De Hoge Raad 
overwoog naar aanleiding van een herzieningsaanvraag dat ingevolge de Wet IB het door de aanvrager genoten voordeel toch had 
moeten worden opgegeven. Dat hij als gevolg van het civiele vonnis verplicht was het geldbedrag aan zijn werkgever te betalen 
nam niet weg dat hij dit voordeel had genoten en deed dus niet af aan de veroordeling. De aanvraag werd niet-ontvankelijk 
verklaard. 
Een uitspraak van een andere rechter zal dus slechts een novum kunnen opleveren indien uit die uitspraak nieuwe feiten en 
omstandigheden blijken die twijfel oproepen over de juistheid van een strafrechtelijke veroordeling. Wij menen echter - los van de 
vraag of uit de uitspraak blijkt van nieuwe feiten en omstandigheden - dat herziening op basis van een uitspraak van een civiele 
rechter of een bestuursrechter ook geboden zou kunnen zijn, indien die uitspraak betrekking heeft op een onderdeel van de 
tenlastelegging waarvan de betekenis bij uitstek bestuursrechtelijk of civielrechtelijk wordt ingevuld.[13] Als een bestuursrechter 
oordeelt dat een bepaalde (bestuursrechtelijke) regeling onverbindend is of een besluit zoals bijvoorbeeld een 
vergunningsbeschikking vernietigt, dient de strafrechter daar in een gewone strafzaak vanuit te gaan.
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een regeling onverbindend verklaart, waarmee de strafbaarheid ontvalt aan een feit waarvoor de dader reeds onherroepelijk is 
veroordeeld, stuit een herzieningsmogelijkheid echter af op het uitgangspunt dat rechtsdwaling geen grond voor herziening is. Voor 
zover een uitspraak van een bestuursrechter neerkomt op de vernietiging van een besluit zoals bijvoorbeeld een 
vergunningsbeschikking, kan die vernietiging als zodanig wel grond zijn voor herziening van de veroordeling voor overtreding van 
het vergunningsvoorschrift.[15] Of de strafrechter op vergelijkbare wijze de civiele rechter moet volgen en of uitspraken van de civiele 
rechter op vergelijkbare wijze grond kunnen vormen voor herziening, hebben wij niet goed uit de rechtspraak kunnen afleiden. In dit 
verband valt echter te denken aan familierechtelijke (civielrechtelijke) beschikkingen die als zodanig bepalend zijn voor de vraag of 
in een strafzaak het ten laste gelegde kan worden bewezenverklaard. 
Op die manier zouden ook uitspraken van buitenlandse rechters in beginsel een novum kunnen opleveren, en dus niet alleen in de 
gevallen dat veroordelingen door buitenlandse rechters op basis van art. 68 lid 2 Sr aan een tweede vervolging in Nederland in de 
weg hebben gestaan.[16] Door het steeds meer internationale karakter van bijv. de economie, kunnen wij ons goed voorstellen dat 
uitspraken van buitenlandse rechters ook op zichzelf af kunnen doen aan voor de bewezenverklaring relevante vaststellingen in een 
Nederlandse strafzaak, indien zij feiten of begrippen[17] betreffen waarover bij uitstek die buitenlandse rechter dient te oordelen. 
Naar ons oordeel zouden in een dergelijk geval dus ook strijdige juridische interpretaties een grond voor herziening kunnen 
opleveren, omdat de interpretatie van de buitenlandse rechter dient voor te gaan. Voorbeelden hiervan zijn ons niet bekend, maar er 
kan worden gedacht aan de situatie dat een buitenlandse rechter in zijn uitspraak bepaalt dat de betrokkene toestemming had voor 
handelen dat in een Nederlandse strafzaak een essentieel onderdeel uitmaakt van het bewezenverklaarde strafbare feit.[18]  
In verband met de vraag in hoeverre rechterlijke uitspraken grond kunnen vormen voor herziening van strafrechtelijke 
veroordelingen, rijst natuurlijk ook de vraag in hoeverre uitspraken van strafrechters daartoe op vergelijkbare wijze als uitspraken 
van andere rechters aanleiding kunnen geven, anders dan op grond van de ne-bis-in- idemregel. Eerder werd reeds besproken dat 
wanneer een verdachte berust in zijn veroordeling, er ten aanzien van die veroordeling geen sprake is van een conflict van 
rechtspraak indien de mededader ten aanzien van hetzelfde feitencomplex later in hoger beroep wordt vrijgesproken. Hier herhalen 
wij dat er in dat geval ook via de band van het novum geen herziening kan worden aangevraagd van de veroordeling.[19] Kijken we 
naar de voorwaarden waaronder civielrechtelijke en bestuursrechtelijke uitspraken aanleiding kunnen vormen voor herziening, dan 
rijst de vraag of feitelijke omstandigheden die - bijvoorbeeld via getuigenverklaringen - naar voren komen in de latere behandeling 
van de strafzaak tegen een medeverdachte, een grond zouden kunnen vormen voor herziening van een onherroepelijke 
veroordeling. Onzes inziens dient hier niet anders tegen aan gekeken te worden dan tegen de situatie dat bijvoorbeeld in een 
civielrechtelijke zaak nieuw bewijsmateriaal naar voren komt dat tevens een novum oplevert. Indien na de onherroepelijke 
veroordeling van de aanvrager in de strafzaak tegen een medeverdachte een getuige verklaringen aflegt en het ernstige vermoeden 
ontstaat dat bij bekendheid met de inhoud daarvan de aanvrager niet was veroordeeld, leveren die verklaringen als zodanig in 
beginsel grond op voor herziening. 
Tot slot kan ook een bestuursrechtelijk besluit afdoen aan het wijzen van een eerdere strafrechtelijke veroordeling. Hiervoor kwam 
reeds naar voren dat hetgeen in rechterlijke uitspraken is vastgesteld ten aanzien van bestuursrechtelijke besluiten eventueel grond 
zou kunnen vormen voor herziening. Voor die herzieningsmogelijkheid op basis van rechterlijke uitspraken pleit dat dergelijke 
besluiten als zodanig onder omstandigheden ook tot herziening kunnen leiden. In HR 10 februari 1987, NJ 1987, 848 (m.nt. C) werd 
een aanvraag tot herziening van een veroordeling wegens het als ongewenst vreemdeling in Nederland verblijven (art. 197 Sr), 
gegrond verklaard, omdat door een latere beschikking de ongewenstverklaring van de aanvrager werd ingetrokken. De reden voor 
die intrekking was dat destijds ten onrechte tot ongewenstverklaring was beslist, omdat niet was voldaan aan de geldende 
voorwaarde dat de vreemdeling was veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden of meer, dan wel tot 
straffen waarvan de gezamenlijke duur zes maanden of meer bedraagt.[20] In dat geval is er dus geen sprake van een verkeerde 
toepassing van het recht ten tijde van de veroordeling, maar van een 'nieuwe' feitelijke bestuursdaad die - door de bevoegdheid met 
terugwerkende kracht vergunningen en ontheffingen te verlenen - de strafbaarheid aan het bewezenverklaarde ontneemt. Indien er 
geen sprake is van terugwerkende kracht, zal de uitkomst anders zijn.[21] In HR 12 oktober 2004, NJ 2004, 687 was aanvrager in 
juni 2002 veroordeeld wegens het niet voldoen aan een vergunningsvoorschrift om binnen drie maanden na inwerkingtreding van de 
vergunning (in 1998) een bodem- en grondonderzoek te verrichten. Per 1 oktober 2000 was dat voorschrift komen te vervallen met 
de inwerkingtreding van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer. Dat laatste deed volgens de Hoge Raad echter 
niets af aan de strafbaarheid van het niet voldoen aan het vergunningsvoorschrift, dat immers reeds voor 1 oktober 2000 was 
overtreden. 
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waren uitgevoerd. Kennelijk ging het in dat verband om het invullen van bepaalde codes en uit een uitspraak van het HvJ EG bleek later 
dat de codes kennelijk juist waren ingevuld en de aanvraag gegrond werd geacht. 

[19] 
HR 3 oktober 2006, nr. 01389/06 (ongepubliceerd). Voor de goede orde wijzen wij nog eens op HR 13 juni 2006, LJN AV1162, waaruit 
volgt dat een bewezenverklaring in een Antilliaans strafvonnis die conflicteert met een bewezenverklaring in een Nederlands strafvonnis 
geen conflict van rechtspraak maar wel een novum oplevert. De reden voor deze mogelijkheid is vooral gelegen in het feit dat na 
vaststelling van een conflict van rechtspraak beide uitspraken dienen te worden vernietigd. Daartoe is de Hoge Raad ten aanzien van 
Antilliaanse gewijsden in het kader van herziening echter niet bevoegd. 

[20] 
Vgl. HR 6 februari 2001, LJN AA9882. Die zaak betrof een herzieningszaak waarin de aanvrager zich beriep op een beslissing van het 
Landelijk instituut sociale verzekeringen. Volgens de Hoge Raad was er echter geen grond voor herziening, omdat er slechts sprake was 
van een andere waardering van het materiaal dat door de Lisv ook nog eens onvolledig in ogenschouw was genomen, terwijl tevens de 
vaststellingen van de Lisv niet onverenigbaar waren met de bewezenverklaring in de strafzaak. Zie ook HR 24 juni 1997, DD 1997, 310. 

[21] 
Zie ook: HR 17 oktober 2006, LJN AZ0248. 
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6.9. Relevantie en aannemelijkheid van de aangedragen omstandigheid 
Indien bij de herzieningsaanvraag omstandigheden worden aangevoerd die naar hun aard als novum in de zin van art. 457 lid 1 
onder 2 zijn aan te merken in herziening, is het de taak van de Hoge Raad om te beoordelen of het novum de veroordelende rechter 
tot een ander oordeel had gebracht. De Raad moet daarbij vaak de overtuiging van de veroordelende rechter reconstrueren. Daarbij 
spelen zowel de relevantie van de nieuw aangedragen omstandigheden als hun aannemelijkheid een rol. De aanvrager zal het 
gestelde zo aannemelijk mogelijk moeten maken. De Hoge Raad neemt namelijk niet klakkeloos aan wat de aanvrager stelt, om 
daarna de relevantie ervan te beoordelen. De enkele stelling dat een bepaalde nieuwe omstandigheid zich voordoet, is niet 
voldoende.[1] Zeker niet wanneer het voor de hand had gelegen dat de aanvrager de betreffende omstandigheid reeds bij 
behandeling van de zaak naar voren had gebracht. Voordat er sprake kan zijn van een novum, zal er bij een herzieningsaanvraag 
materiaal moeten worden aangedragen om die omstandigheid te onderbouwen. 
Vele herzieningsaanvragen stranden op de omstandigheid dat de aanvrager het gestelde in zijn aanvraag onvoldoende aannemelijk 
maakt. Een voorbeeld hoe streng de Hoge Raad op dit punt kan zijn is HR 12 februari 2002, LJN AE0575. De aanvrager had reeds 
bij het hof een beroep gedaan op een persoonsverwisseling, echter tevergeefs omdat een verbalisant ter zitting had verklaard dat hij 
aanvraagster herkende als de aangehouden verdachte. In herziening werd een beroep gedaan op een fotokopie van een door de 
directeur van de gevangenis te Antwerpen tien dagen na het arrest van het hof afgegeven 'attest van gevangenschap', waaruit 
volgde dat aanvraagster ten tijde van de in het proces-verbaal van politie gerelateerde aanhouding was gedetineerd. Nu 
aanvraagster geen verklaring gaf voor de omstandigheid dat zij dit niet reeds aan het hof had voorgelegd, kon de fotokopie niet het 
ernstige vermoeden wekken dat het hof tot een vrijspraak was gekomen. Uit de uitspraak op het herzieningsverzoek blijkt 
ondertussen niet van directe aanwijzingen dat het attest vals was. Desondanks ontstond bij de Hoge Raad kennelijk niet het 
ernstige vermoeden dat de aanvrager ten tijde van het bewezenverklaarde gedetineerd was geweest. 
In HR 31 januari 2006, LJN AV0613 werd de aanvraag onder meer gebaseerd op de verklaring van een derde dat hij van een 
kroongetuige, wiens verklaring een belangrijk onderdeel van het bewijs vormde, gedurende de strafzaak had vernomen dat hij als 
kroongetuige in strijd met de waarheid zou gaan verklaren om zo zelf strafvermindering te krijgen. Volgens de Hoge Raad viel deze 
omstandigheid echter niet te rijmen met de in de strafzaak afgelegde verklaring van de kroongetuige dat het initiatief in dit verband 
was uitgegaan van justitie en dat die pas veel later dan het gesprek waar de derde nu op doelde, met de kroongetuige contact had 
gezocht. Voorts overwoog de Hoge Raad dat de verklaringen van de kroongetuige ook door de feitenrechter tegen de achtergrond 
van de met hem gesloten overeenkomst al uitvoerig op hun betrouwbaarheid waren getoetst. De Hoge Raad was niet overtuigd en 
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de aanvrager had geen succes. Indien de aanvrager zich erop beroept dat een getuige is teruggekomen of wil terugkomen op zijn 
belastende verklaring, zal er een aannemelijke reden moeten worden aangedragen voor de intrekking van de verklaring.[2] Hetzelfde 
geldt overigens voor de omstandigheid dat de aanvrager zelf terugkomt op zijn eerdere door het hof in zijn bewijsoverweging 
meegenomen verklaring.[3] Daarbij moet worden bedacht dat in opdracht van de procureur-generaal bij de Hoge Raad of door de 
Hoge Raad zelf, opdracht kan worden gegeven tot nader onderzoek naar de aannemelijkheid van hetgeen in de aanvraag wordt 
gesteld. 
Uit de herzieningsrechtspraak van de Hoge Raad komt duidelijk naar voren dat de herzieningsregeling alles behalve het forum biedt 
voor een herhaalde en overtuigender gevoerde verdediging. Een goede reden voor de strikte begrenzing van de 
herzieningsregeling is om juist te voorkomen dat zij daarvoor wordt gebruikt. In dit verband wijzen wij echter op een dilemma dat bij 
beoordelingen van herzieningsaanvragen door de Hoge Raad speelt, namelijk dat de herziening in de regel een reconstructie van 
het oordeel van de feitenrechter vergt, terwijl de Hoge Raad geen feitenrechter is. De herzieningsprocedure bij de Hoge Raad biedt 
niet de ruimte voor een zodanig onderzoek naar de feiten, dat de reconstructie van het oordeel van de veroordelende rechter altijd 
voldoende kan plaatsvinden.[4] Het is onzes inziens van grote waarde dat de Hoge Raad voorziet in een strenge 'toegangscontrole'. 
Een nadeel is echter dat zich herzieningszaken voordoen waarin nader feitenonderzoek de aanvraag zou kunnen ondersteunen, 
maar waarin de aanvraag toch strandt omdat die onvoldoende aanknopingspunten biedt voor nader onderzoek of omdat die bij 
lezing ervan zo onaannemelijk schijnt dat nader onderzoek niet de moeite loont. Dit lijkt ons een kenmerk dat in belangrijke mate 
eigen is aan een herzieningsregeling en dat vooral aanvragers dwingt tot een zo overtuigend en concreet mogelijke onderbouwing 
van hun aanvraag. 

 

Voetnoot 

[1] 
Vgl. HR 29 april 1997, NJ 1997, 688. 

[2] 
Vgl. HR 29 april 1997, NJ 1997, 688; HR 11 juni 2002, 01151/01 H (ongepubliceerd). Zie ook HR 10 juni 2003, LJN AF9724, r.o. 5.2. en HR 
17 oktober 2006, AZ0250. 

[3] 
HR 7 september 2004, LJN AQ9882. 

[4] 
Zie hierover de noot van T.M. Schalken onder HR 26 juni 2001, NJ 2001, 564. 
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6.10. Herziening ten nadele 
Uit de wettekst volgt dat herziening ten nadele niet mogelijk is. De wettekst voorziet er namelijk niet in dat herziening wordt 
aangevraagd van bijvoorbeeld een vrijspraak om alsnog een veroordeling te bewerkstelligen.[1] Het niet kunnen herstellen van een 
onterechte vrijspraak werd door Blok en Besier[2] ten tijde van de totstandkoming van de huidige herzieningsregeling ook duidelijk 
niet als bezwaarlijk aangemerkt: 

'Heeft de dwaling ten voordele van den verdachte gewerkt, is hij bijv. vrijgesproken, ofschoon hij het hem te laste gelegde feit wel 
degelijk heeft begaan, en blijkt dit laatste alsnog met voldoende stelligheid, dan wordt hierdoor het rechtsgevoel slechts in geringe 
mate verontrust; het nadeel der onjuiste beslissing wordt door de geheele maatschappij gedragen en weegt, over zoovele hoofden 
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verdeeld, niet zwaar, al zal hem die van het begane strafbare feit het slachtoffer geweest is, het berusten moeilijker vallen dan 
anderen.'[3]  

Het parlementsgebouw zou naar onze verwachting te klein zijn indien de huidige minister van Justitie een vergelijkbare opvatting 
ten toon zou spreiden. Dat herziening ten nadele niet mogelijk is, kan zeker naar huidige opvattingen knagen aan het rechtsgevoel, 
wanneer bijvoorbeeld een vrijgesprokene later toch de pleger van een ernstig misdrijf blijkt te zijn geweest. Herziening ten nadele is 
naar ons oordeel naar huidige opvattingen ook niet principieel uitgesloten. Uit art. 4 van het nog niet door Nederland geratificeerde 
Zevende Protocol van het EVRM volgt onder meer dat een onherroepelijk vrijgesprokene wederom in rechte kan worden betrokken, 
indien er aanwijzingen zijn van nieuwe of pas aan het licht gekomen feiten. Ook art. 68 lid 1 Sr houdt in dat niemand andermaal kan 
worden vervolgd wegens een feit waarover te zijnen aanzien bij gewijsde van de rechter onherroepelijk is beslist, behoudens de 
gevallen waarin rechterlijke uitspraken voor herziening vatbaar zijn. Herziening ten nadele is serieus overwogen bij de 
totstandkoming van de nieuwe wetgeving omtrent toezeggingen aan getuigen. Het gaat dan om de situatie dat op basis van nieuwe 
omstandigheden blijkt dat een zogenaamde kroongetuige die is veroordeeld en met toepassing van art. 44a Sr een minder zware 
straf heeft gekregen, een leugenachtige verklaring heeft afgelegd en dus ten onrechte een minder zware straf heeft gekregen. De 
wetgever heeft een uitbreiding van de herzieningsregeling overwogen, maar onaantrekkelijk bevonden en gekozen voor een aparte 
strafbaarstelling van dergelijk handelen in art. 192 Sr. Dat de ten onrechte toegekende strafvermindering omvangrijker kan zijn dan 
het aan art. 192 Sr verbonden strafmaximum van een jaar gevangenisstraf, heeft de wetgever bewust voor lief genomen.[4] De 
onmogelijkheid van herziening ten nadele is ook niet zozeer gelegen in een absoluut principe dat een vrijgesprokene onder geen 
beding weer in rechte mag worden betrokken. De wetgever van 1926 heeft herziening met name om redenen van praktische aard 
uitgesloten. De regering merkte in dat verband het volgende op: 

'Bij de regeling daarvan toch stuit men op velerlei moeilijkheden gelijk de voorstanders van het systeem niet kunnen ontkennen. 
Hoever zal men hierin gaan? Voor onbeperkte toepassing voor alle gevallen zijn slechts enkelen. Sommigen wenschen revisie ten 
nadele van een verdachte alleen ingeval van vrijspraak, anderen ook wanneer eene nieuwe omstandigheid aan het licht is 
gekomen, die de opgelegde straf te licht doet zijn. Er zijn er verder, die het middel enkel willen toelaten, indien de vrijgesprokene 
den rechter door eenige strafbare handeling (als bijv. omkooping van getuigen) op een dwaalspoor heeft gebracht. Weer anderen, 
indien de verdachte zijne vrijspraak heeft te danken aan zijne ontkentenis het feit te hebben gepleegd, en hij, nadat die vrijspraak in 
kracht van gewijsde is gegaan, een bekentenis aflegt. 
Daargelaten dat het moeilijk schijnt tusschen al die stelsels een andere dan willekeurige keuze te doen, is aan eene opneming der 
herziening noch onder de oudere wetgeving noch onder de wet van 1899 de behoefte gebleken en wordt ook, gelijk in de memorie 
van antwoord op het voorlopig verslag der Tweede Kamer betreffende de wet van 1899 terecht wordt opgemerkt, het 
rechtsbewustzijn der natie ingeval van ongegronde vrijspraak niet dermate geschokt als bij veroordeling van een niet-schuldige. En 
bovendien woog, dat rechtszekerheid en rust vorderen, dat tegen hem, die eenmaal een strafproces met vrijsprekenden uitslag 
heeft ondergaan, door het openbaar ministerie geen nieuwe, vaak soms zeer vexatoire maatregelen behoren te kunnen worden 
genomen op gronden, die toch meestal van het subjectieve inzicht van het officier zullen afhangen. Tegenover de mogelijkheid toch, 
dat wellicht in een enkel geval de schuldige niet zal worden gestraft, staat het grootere belang der vrijheid van het individu.'[5]  

In een brief van eind 2001 over de heroriëntatie op de toepassing van vrijheidsstraffen en vrijheidsbeperkende straffen bij 
volwassenen, is de minister op de mogelijkheid van herziening ten nadele ingegaan. Hij merkt daarin op dat het door Nederland nog 
niet ratificeren van het eerdergenoemde protocol met een ander artikel daarvan te maken heeft en erkent daarmee impliciet dat dit 
protocol ook voor Nederland een opening lijkt te bieden voor herziening ten nadele. In die brief kwam hij tot de conclusie dat een 
dergelijke voorziening op korte termijn niet noodzakelijk was, maar dat nader onderzoek hiernaar wel wenselijk was.[6] Dat 
onderzoek is vervolgens verricht en heeft geresulteerd in een rapport en een boek van de hand van P.A.M. Mevis & T. Kooijmans.[7] 
Zij menen dat herziening ten nadele niet in strijd is met de achterliggende bedoeling van de herzieningsregeling, namelijk het 
corrigeren van beslissingen die inhoudelijk aantoonbaar onjuist zijn. Een belangrijk bezwaar dat zij echter tegen de herziening ten 
nadele zien is de druk die uitgaat van de mogelijkheid van een herziening, doordat de onherroepelijk vrijgesprokene er steeds 
rekening mee moet blijven houden opnieuw in rechte te worden betrokken. Die mogelijkheid nodigt de overheid tegelijkertijd uit tot 
het voortzetten van onderzoek, daar waar er reeds een onherroepelijk einde aan een zaak is gekomen. Dit beschouwen zij - onzes 
inziens terecht - als een groot bezwaar tegen herziening ten nadele. Daarbij sluiten zij overigens in belangrijke mate aan bij de 
oorspronkelijke praktische redenen voor de uitsluiting van herziening ten nadele. De onderzoekers komen na een afweging van 
voordelen en nadelen tot de conclusie dat er geen reden is de herziening ten nadele in het Nederlandse strafproces te introduceren. 
De minister heeft zich hierbij aangesloten.
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Voetnoot 

[1] 
In de commentaar op art. 474 en 476 komen we nog terug op de mogelijkheid dat een veroordeling in herziening te niet wordt gedaan, 
terwijl op basis van het nieuwe geding in herziening een nieuwe 'herstelde' veroordeling wordt uitgesproken die nadeliger uitpakt, omdat de 
betrokkene voor een ernstiger strafbaar feit wordt veroordeeld of omdat in het herzieningsonderzoek meer blamerende feiten naar boven 
komen. Art. 476 lid 1 bepaalt niettemin dat na herziening geen zwaardere straf mag worden opgelegd dan in het vernietigde arrest of 
vonnis. 

[2] 
Blok & Besier 1925, II, p. 488. 

[3] 
Zie ook andere opvattingen zoals beschreven in J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken (diss. Groningen), Arnhem: Gouda Quint 
1989, p. 283. 

[4] 
Kamerstukken II 1999/2000, 26 294, nr. 6, p. 38-39. 

[5] 
Kamerstukken II 1913/14, 286, nr. 3, p. 156-157 (MvT). Zie hierover P.A.M. Mevis & T. Kooijmans, Herziening ten nadele: een studie naar 
de wenselijkheid en mogelijkheid van herziening ten nadele in het Nederlandse strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2003, p. 40-43. 

[6] 
Kamerstukken II 2001/02, 27 419, nr. 5, p. 7-9. Zie hierover ook R.M. Vennix, 'Herziening ten nadele van de verdachte?', DD 2001, p. 711-
721. 

[7] 
P.A.M. Mevis & T. Kooijmans, Herziening ten nadele: een studie naar de wenselijkheid en mogelijkheid van herziening ten nadele in het 
Nederlandse strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2003. Zie voor een bespreking van dit boek P.H.P.H.M.C. van Kempen in DD 2004, p. 
388-399. 

[8] 
Kamerstukken II 2002/03, 27 419, nr. 6. 
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7.1 Art. 41 en 46 EVRM 
Art. 46 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) bepaalt dat de lidstaten bij het EVRM zich ertoe verbinden 
zich te houden aan de einduitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaken waarbij zij partij zijn. 
Art. 41 EVRM bepaalt dat indien het EHRM vaststelt dat er een schending EVRM of één van de protocollen daarbij heeft 
plaatsgevonden en indien het nationale recht van de lidstaat slechts gedeeltelijk rechtsherstel toelaat, het EHRM, indien nodig, een 
billijke genoegdoening toekent. Deze artikelen gaan er dus van uit dat het nationale recht van de lidstaten voorziet in de 
mogelijkheid van rechtsherstel. Daarom is sinds 1 januari 2003 de derde grond voor herziening: de uitspraak van het EHRM waarin 
is vastgesteld dat het EVRM dan wel een protocol bij dit verdrag door de Nederlandse staat is geschonden in de procedure die tot 
de veroordeling of een veroordeling wegens hetzelfde feit op grond van dezelfde bewijsmiddelen heeft geleid, indien herziening 
noodzakelijk is met het oog op rechtsherstel als bedoeld in art. 41 EVRM.[1] De nieuwe herzieningsgrond strekt er toe een door het 
EHRM vastgestelde schending van het EVRM zoveel mogelijk te repareren.[2] Kenmerkend voor deze herzieningsgrond is dus dat 
zij vanzelfsprekend niet aannemelijk behoeft te worden gemaakt. De vraag is slechts hoe gevolg moet worden gegeven aan de 
uitspraak van het EHRM. Restitutio in integrum - het terugbrengen van de veroordeelde in dezelfde situatie als voor de 
verdragsschending - is moeilijk, vaak doordat er zulke lange periodes voorbijgaan alvorens het EHRM uitspraak doet over een 
ingediende klacht. Toch is restitutio in integrum wel het uitgangspunt. Dat is in overeenstemming met rechtspraak van het EHRM. In 
de zaak Bocos-Cuesta tegen Nederland legde het EHRM de verplichting van art. 46 EVRM in lijn met vaste rechtspraak[3] als volgt 
uit: 

'The Court reiterates that, where it has found a breach of the Convention in a judgment, the respondent State is under a legal 
obligation to put an end to that breach and make reparation for its consequences in such a way as to restore as far as possible the 
situation existing before the breach […] 
The respondent Government are, in principle, free to choose the means whereby they will comply with the judgment. This discretion 
as to the manner of execution of a judgment reflects the freedom of choice attaching to the primary obligation of the Contracting 
States under the Convention to secure the rights and freedoms guaranteed (Article 1). If the nature of the breach allows for restitutio 
in integrum, it is for the respondent Government to effect it, the Court having neither the power nor the practical possibility of doing 
so itself. However, if national law does not allow - or allows only partial - reparation to be made, Article 41 empowers the Court to 
afford the injured party such satisfaction as appears to it to be appropriate […].'[4]  

 

Voetnoot 

[1] 
Dit onderdeel is in werking getreden bij Wet van 1 januari 2003. De memorie van toelichting bevat een bijlage met de zaken waarin sinds 
1992 schending van het art. 6 EVRM in een strafprocedure is geconstateerd door de Europese Commissie en/of het EHRM. Zie 
Kamerstukken II 2000/01, 27 726, nr. 3, p. 16 (MvT). 

[2] 
Kamerstukken II 2000/01, 27 726, nr. 3, p. 1 (MvT). 

[3] 
Zie bijv. EHRM 23 januari 2001, Appl.nr. 28342/95, NJ 2006, 239 (Brumarescu tegen Roemenië). Zie over de betekenis van art. 46 EVRM 
voorts EHRM 6 oktober 2005, Appl.nr. 74025/01, NJ 2000, 134 (Hirst tegen Verenigd Koninkrijk). 

[4] 
EHRM 10 november 2005, Appl.nr. 54789/00, NJ 2006, 239 (m.nt. Sch) (Bocos-Cuesta tegen Nederland), r.o. 79-80. 
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Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 457 Sv, aant. 7.2 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-10-2006 

 

7.2. Voorgeschiedenis 
Toch is deze herzieningsgrond pas op 1 januari 2003 in het Wetboek van Strafvordering ingevoerd.[1] Voor 1 januari 2003 moest 
men zijn recht halen bij de civiele rechter, in het geval dat het EHRM een verdragsschending had vastgesteld. De behoefte aan een 
voorziening om gevolg te geven aan veroordelende uitspraken van het EHRM kwam voor het eerst prangend naar voren in HR 1 
februari 1991, NJ 1991, 413 (Mededaders-Kostovski) naar aanleiding van de Kostovski-zaak.[2] Aan die zaak lag ten grondslag de 

gegrondverklaring door de toenmalige Europese Commissie voor de Rechten van de Mens van de klacht van Kostovski dat hij in 
Nederland ten onrechte was veroordeeld, omdat het bewijs in zijn strafzaak uitsluitend was ontleend aan anonieme 
getuigenverklaringen. Pas later kwam ook het EHRM in deze zaak tot de vaststelling van een verdragsschending door de 
Nederlandse staat. De civiele kamer van de Hoge Raad oordeelde dat een door het EHRM geconstateerde verdragsschending de 
onverkorte tenuitvoerlegging van een veroordeling onrechtmatig kan maken en dus het gesloten stelsel van rechtsmiddelen kan 
doorbreken wanneer die uitspraak noopt tot de slotsom dat de beslissing van de strafrechter is tot stand gekomen op zodanige wijze 
dat niet meer kan worden gesproken van een eerlijke behandeling van de zaak in de zin van art. 6 lid 1 EVRM. De civiele kamer van 
de Hoge Raad verwierp in de betreffende zaak niettemin het cassatieberoep dat de twee mededaders van Kostovski hadden 
ingesteld tegen het oordeel van het hof, dat het niet staken van de executie van hun straf geen onrechtmatig handelen behelsde. Er 
deed zich immers nog niet het geval voor dat het EHRM een verdragsschending had vastgesteld. In de zaak-Van Mechelen[3] stelde 
het EHRM op 23 april 1997 wederom een verdragsschending vast op grond van de omstandigheid dat de klagers in beslissende 
mate waren veroordeeld op basis van anonieme getuigenverklaringen. De uitspraak van het EHRM leidde - onder dreiging van de 
raadslieden met een kort geding tegen de staat - tot de onmiddellijke invrijheidstelling van de klagers.[4] Vervolgens diende Van 
Mechelen een herzieningsaanvraag in op basis van de oude herzieningsregeling.[5] De Hoge Raad wees die af, omdat onder de 
vigerende herzieningsregeling een uitspraak van het EHRM niet als een herzieningsgrond viel aan te merken. De Hoge Raad wees 
in de uitspraak wel uitdrukkelijk op de noodzaak voor een rechtsgang in dit verband, waar de minister ten tijde van de uitspraak ook 
reeds onderzoek naar wenste te doen. Deze uitspraak heeft het proces van wetswijziging versneld. Daar kwam nog eens bovenop 
dat het Comité van Ministers van de Raad van Europa, dat toeziet op de tenuitvoerlegging van uitspraken van het EHRM, in 2000 
een advies uitbracht om in de nationale procedures voorzieningen te treffen om zoveel mogelijk herstel van verdragsschendingen te 
bewerkstelligen, bijv. door de mogelijkheid te bieden strafzaken bij vaststelling van verdragsschendingen te heropenen.[6]  

 

Voetnoot 

[1] 
Zie voor de internationale discussie over de tenuitvoerlegging van uitspraken van het EHRM o.a. T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik & 
P.H.P.H.M.C. van Kempen, 'The Execution of Strasbourg and Geneva human rights decisions in the national legal order', in: International 
studies in human rights, 's-Gravenhage: Nijhoff 1999. 

[2] 
EHRM 20 november 1989, Series A 166, NJ 1990, 245 (Kostovski tegen Nederland). Zie hierover ook C. Lindo, 'Onze Straatsburgse 
rechter over het EVRM: interview met mr. S.K. Martens', NJB 1991, p. 465-476. 

[3] 
EHRM 23 april 1997, Appl.nr. 21363/93, NJ 1997, 635 (m.nt. Kn) (Van Mechelen tegen Nederland). 

[4] 
P.H.P.H.M.C. van Kempen, Heropening van procedures na veroordeling door het EHRM: over het redres van schendingen van het EVRM 
in afgesloten strafzaken als ook in afgesloten civiele zaken en bestuurszaken (diss. Tilburg), Nijmegen: WLP 2003, p. 330-331. 

[5] 
HR 6 juli 1999, NJ 1999, 800 (m.nt. JdH). 

[6] 
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Recommendation no. R (2000) 2 of the Committee of Ministers to member states on the re-examination or reopening of certain cases at 
domestic level following judgments of the European Court of Human Rights, adopted on 19 january 2000 at the 694th meeting of the 
Minister's Deputies. 
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7.3. Begrenzing van de herzieningsgrond 
De Nederlandse wetgever heeft er niet voor gekozen een aparte algemene voorziening te treffen voor het bieden van rechtsherstel 
na uitspraken van het EHRM waarbij een verdragsschending is vastgesteld. Hij heeft zich beperkt tot het strafrecht.[1] Daarbij heeft 
hij dus aansluiting gezocht bij de bestaande herzieningsregeling. Uitgangspunt is geweest dat met deze nieuwe herzieningsgrond 
een klager na een door het EHRM vastgestelde verdragsschending niet meer de civiele rechter kan vragen in te grijpen in de 
strafrechtelijke veroordeling en de tenuitvoerlegging daarvan.[2] De civiele rechter kan onder omstandigheden slechts 
schadevergoeding toekennen. De herzieningsgrond beperkt zich voorts tot uitspraken van het EHRM en strekt zich niet uit tot 
oordelen van aanverwante instanties zoals het VN-comité voor de rechten van de mens.[3] Verder kunnen 
ontvankelijkheidsbeslissingen van het EHRM, evenals beslissingen over minnelijke schikkingen, geen aanleiding geven tot 
herziening, omdat het EHRM in die gevallen niet tot de vaststelling van schendingen van het EVRM komt.[4] Er is echter geen 
beperking ten aanzien van het soort vastgestelde schendingen, dat grond kan zijn voor herziening.[5] Zowel alle rechten zoals 
omschreven in het EVRM als die opgenomen in de aanvullende protocollen, vallen eronder. Dit volgt niet onmiskenbaar uit de 
wettekst, omdat die inhoudt dat de schending moet hebben plaatsgevonden in de 'procedure die tot de veroordeling heeft geleid'. 
Dat betekent - naar de letter van de wet - dat het moet gaan om procedurele verdragsschendingen en niet om inhoudelijke 
schendingen die in de veroordeling bestaan, zoals een veroordeling door de nationale rechter die in strijd is met het 
discriminatieverbod.[6] Een dergelijke beperking komt in de wetsgeschiedenis echter niet naar voren. De minister heeft bij de 
totstandkoming van de wet juist opgemerkt dat de tekst van de herzieningsgrond in voldoende mate duidelijk maakt dat ook 
schendingen van deze materiële verdragsrechten in beginsel een herzieningsgrond kunnen opleveren.[7] Herziening moet volgens 
de memorie van toelichting ook mogelijk zijn in gevallen waarin een geconstateerde schending van het EVRM terug valt te voeren 
op (een gebrekkige motivering van) de einduitspraak zelf.[8]  
Herziening op basis van een uitspraak van het EHRM kan volgens de tekst van art. 457 alleen worden aangevraagd ten aanzien 
van einduitspraken houdende veroordelingen of bewezenverklaringen zonder veroordeling. Er kan op basis van de wettekst van 
worden uitgegaan dat in dit verband dezelfde beperkingen gelden als ten aanzien van het novum. Herziening is dus ook niet 
mogelijk van beschikkingen, zoals in beklagprocedures of procedures ter verlenging van een terbeschikkingstelling, indien het 
EHRM naar aanleiding van de betreffende procedures een verdragsschending heeft vastgesteld.[9] Beschikkingen behelzen volgens 
de minister namelijk niet het morele oordeel van een veroordeling. Zij vormen als zodanig geen smet op het blazoen van de 
betrokkene en zullen volgens de minister niet dan in theoretische gevallen grondslag vormen voor een vrijheidsbeneming die na de 
uitspraak van het EHRM nog voortduurt.[10] Zolang in de tenuitvoerlegging van de beschikking kan worden ingegrepen, is er met 
andere woorden geen belang bij herziening van de beschikking zelf. Ook aan andersoortige verdragsschendingen in relatie tot 
strafzaken zal Nederland echter gevolg moeten geven en daar blijft de civiele rechter mee belast. En inderdaad zal zonodig de 
civiele rechter in de tenuitvoerlegging moeten ingrijpen indien herziening niet mogelijk is. Naar aanleiding van een door het EHRM in 
de zaak-Lorsé in 2003 vastgestelde schending van art. 3 EVRM[11] ten aanzien van met name de strip searches in de EBI, achtte de 
civiele kamer van de Hoge Raad bij ontbreken van een rechtsmiddel het oordeel van de voorzieningenrechter juist, dat de 
betrokkene naar nationaal recht aanspraak kon maken op schadevergoeding die ook kan bestaan in de vorm van staking van de 
tenuitvoerlegging van een opgelegde straf.[12]  
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7.4. 'Noodzakelijk' in het licht van art. 41 EVRM 
Art. 457 lid 1 onder 3 bepaalt dat herziening alleen mogelijk is indien zij noodzakelijk is met het oog op rechtsherstel als bedoeld in 
art. 41 EVRM.[1] De term 'noodzakelijk' is enigszins verwarrend. Restitutio in integrum, de schending zodanig herstellen dat de 
betrokkene wordt teruggebracht in de situatie van voor de verdragsschending, dient namelijk zoveel als mogelijk het uitgangspunt te 
zijn. Vellinga verstaat het vereiste van noodzakelijkheid in zijn conclusie bij HR 27 september 2005, LJN AS8858 aldus, dat 
herziening met het oog op rechtsherstel noodzakelijk is wanneer het Wetboek van Strafvordering een adequate mogelijkheid biedt 
tot rechtsherstel. Of de zaak na herziening wel of niet inhoudelijk anders zal uitpakken, doet dan niet ter zake. Zelfs wanneer een 
andere uitkomst na herziening niet waarschijnlijk is kan herziening ten behoeve van rechtsherstel noodzakelijk zijn.
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zaken zal het herstel van een door het EHRM geconstateerde schending niet vanzelfsprekend betekenen dat de inhoudelijke 
beoordeling van een zaak verandert. In de wetsgeschiedenis worden in dit verband de zaken-Lala[3] en -Pelladoah[4] genoemd over 
rechtsbijstand bij afwezigheid van de verdachte. Dergelijke rechtsbijstand mocht de verdachte volgens het EHRM niet worden 
onthouden. Terwijl het voeren van een verdediging in herziening de zaak inhoudelijk niet per se anders zou maken. Er is dus geen 
materieel belang in de zin van beëindiging van een executie of mogelijkheid van schadevergoeding vereist, wil herziening 
'noodzakelijk met het oog op rechtsherstel' kunnen zijn. De berechting door een partijdige rechter, een schending van de 
onschuldpresumptie en een schending van verdedigingsrechten zullen in de regel tot heropening van de zaak dienen te leiden, ook 
al leiden zij naar verwachting niet tot een andere uitkomst van de strafzaak.[5] In zoverre onderscheidt deze herzieningsgrond zich 
ook van de andere gronden. De staat is bij een vastgestelde verdragsschending eenvoudigweg verplicht rechtsherstel te bieden. 
Slechts indien de herzieningsprocedure niet geschikt is voor het bieden van rechtsherstel en alleen schadevergoeding passend is, 
kan de veroordeelde zich wenden tot de civiele rechter. 
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7.5. Kunnen derden ook herziening vragen? 
Wanneer een novum ten aanzien van een veroordeelde tot herziening en bijv. vrijspraak leidt, kan het zich voordoen dat dat novum 
ook de grond onder de veroordeling van de medeverdachte uithaalt. Die zal dan ook een herzieningsaanvraag kunnen indienen, 
waarna naar verwachting ook herziening zal volgen. Een ieder dient dus apart de aanvraag in te dienen. De onderhavige 
herzieningsgrond kan echter zowel worden ingeroepen door de veroordeelde zelf als ook door derden die zich niet meer tot het 
EHRM kunnen wenden indien zij - op grond van dezelfde bewijsmiddelen - onherroepelijk zijn veroordeeld voor hetzelfde feit. Uit de 
wettekst leiden wij af dat niet ter zake doet of de derde in dit geval tot aan de Hoge Raad heeft doorgeprocedeerd. Uit de 
wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat met hetzelfde feit wordt gedoeld op daadwerkelijk hetzelfde feitencomplex[1] , hetgeen 
ook een bijna logisch gevolg is van de eis dat de veroordeling op dezelfde bewijsmiddelen moet zijn gebaseerd. In hoeverre de 
(reeks) bewijsmiddelen dezelfde moet(en) zijn, kan uit de wetsgeschiedenis niet worden afgeleid. In de memorie van toelichting 
komt wel naar voren dat een derde slechts een herziening kan aanvragen wanneer hij is aan te merken als een medepleger ten 
aanzien van wie de uitspraak van het EHRM inzake de bewijsconstructie met dezelfde mate van precisie en onbetwistbaarheid een 
schending van mensenrechten kan hebben vastgesteld.[2] De minister heeft hiermee willen aansluiten bij het arrest van HR 1 
februari 1991, NJ 1991, 413 (Mededaders-Kostovski), waarin de civiele kamer van de Hoge Raad oordeelde dat de uitvoerbaarheid 
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van een veroordeling jegens een persoon die geen klacht in Straatsburg had ingediend, door het slagen van de klacht van diens 
medepleger kon komen te vervallen.[3] De verdragsschending in de zaak van Kostovski betrof de omstandigheid dat de veroordeling 
was gebaseerd op verklaringen van anonieme getuigen. Hetzelfde gold voor zijn mededaders. De Hoge Raad oordeelde dat het 
gesloten stelsel van rechtsmiddelen zou kunnen worden doorbroken indien een uitspraak van het EHRM zonder redelijke twijfel 
noopt tot de slotsom dat de veroordeling is tot stand gekomen op zodanige wijze dat niet meer kan worden gesproken van een 
eerlijke behandeling van de zaak in de zin van art. 6 lid 1 eerste zin EVRM. 
De beperking in art. 457 lid 1 onder 3 tot medeplegers[4] is voor een belangrijk deel ingegeven door de wens een duidelijke 
begrenzing te maken om een overmatige druk op de Hoge Raad te voorkomen.[5] Met de invoering van de herzieningsgrond in het 
Wetboek van Strafvordering is ook beoogd de mogelijkheid van een civiele rechtsgang te blokkeren voor veroordeelde derden die 
menen rechten te kunnen ontlenen aan een uitspraak van het EHRM.[6] Het is de vraag of wel ver genoeg is doorgedacht over 
andere situaties waarin het buiten redelijke twijfel is dat een door het EHRM vastgestelde verdragsschending op dezelfde manier 
zou zijn vastgesteld in een andere zaak waarin geen klacht bij het EHRM is ingediend. Andere derden dan medeplegers van 
hetzelfde feit lijken volgens de letter van de wet echter geen herziening te kunnen aanvragen op basis van dezelfde uitspraak van 
het EHRM. Voor deze strikte begrenzing van de herzieningsregeling pleit dat het eigen is aan het systeem van rechtsmiddelen dat 
iemand die er geen gebruik van maakt niet kan profiteren van uitspraken tegen anderen. Ook conflict van rechtspraak wordt, zoals 
hiervoor is gebleken, in de Nederlandse strafvordering zelden aangenomen.[7] Daarnaast speelt bij de beperking mee dat uitspraken 
van het EHRM vaak sterk casuïstisch van aard zijn, waardoor zij zich moeilijk lenen voor analoge toepassing in andere strafzaken.[8] 
De beperking tot derden die voor hetzelfde feit op grond van dezelfde bewijsmiddelen zijn veroordeeld is volgens Van Kempen 
echter niet te rijmen met situaties waarin verdragsschendingen ten aanzien van derden identiek zijn geweest maar niets met de ten 
laste gelegde feiten of de bewijsconstructie te maken hebben gehad. Zij voldoen dan niet aan het strikte criterium, terwijl duidelijk is 
dat er een identieke schending heeft plaatsgevonden. Dat zou volgens hem bijv. het geval zijn als het gaat om een onpartijdige 
rechter die in dezelfde zaak ook de derde heeft veroordeeld.[9]  
Met Van Kempen[10] kan de vraag worden gesteld of het beperkte bereik van de herzieningsgrond in overeenstemming is met de 
verplichting om bij verdragsschendingen zoveel als mogelijk rechtsherstel te bieden en met de uitgangspunten van de Hoge Raad in 
het mededaders Kostovski-arrest. Wij kunnen ons goed voorstellen dat een uitspraak van het EHRM in de zaak van een klager ten 
aanzien van de zaak van een derde die niet aan bovengenoemde criteria voldoet, toch dwingt tot de conclusie dat verdere 
tenuitvoerlegging van een aan die derde opgelegde straf onrechtmatig is. De huidige regeling komt er echter op neer dat 
veroordeelde derden die menen dat op basis van een uitspraak van het EHRM vaststaat dat ook in hun zaak het EVRM is 
geschonden, maar die niet als medepleger in de zin van onderdeel 3 van lid 1 zijn aan te merken, van de herzieningsregeling zijn 
uitgesloten, althans indien zij door de feitenrechter onherroepelijk zijn veroordeeld of na cassatie de termijn voor het indienen van 
een klacht bij het EHRM hebben laten verstrijken. Ten aanzien van hen kan door het EHRM immers geen verdragsschending meer 
worden vastgesteld.[11]  
Voor onherroepelijk veroordeelde derden die wél een klacht bij het EHRM hebben ingediend, hoeft voortzetting van de procedure bij 
het EHRM niet altijd noodzakelijk te zijn. Barkhuysen & Van Emmerik wijzen op steeds vaker voorkomende richtinggevende 'pilot-
uitspraken' van het EHRM, waarna vergelijkbare Straatsburgse procedures worden opgeschort en de betreffende staat in de 
gelegenheid wordt gesteld op nationaal niveau conform de pilot-uitspraak rechtsherstel te bieden met als gevolg dat die zaken 
kunnen worden geschrapt van de rol van het hof.[12] De minister ziet ook goede redenen om de behandeling van een strafzaak in 
eerste aanleg of hoger beroep aan te houden in afwachting van een herzieningsarrest van de Hoge Raad, indien de daaraan ten 
grondslag liggende uitspraak van het EHRM daartoe aanleiding geeft.[13] Fokkens en Veldt[14] waren er zelfs voorstander van om in 
het geval een klacht door een derde nog kan worden ingediend of reeds aanhangig is, herziening mogelijk te maken zonder dat het 
nodig is de gehele procedure in Straatsburg af te wikkelen. Daarbij zou volgens hen de eis moeten gelden dat de Hoge Raad de 
aanvraag slechts ontvankelijk verklaart indien het evident is dat het EHRM de aanvrager in zijn (eventuele) klacht ontvankelijk zou 
achten en de klacht gegrond zou oordelen. 
Wij wijzen in dit verband vooral op de uitspraken van het EHRM op 6 juli 2006 in de Nederlandse zaken-Baybasin[15] , -Sylla[16] en -
Salah[17] . Het ging in die zaken steeds om een schending van art. 3 EVRM wegens zogenaamde wekelijkse strip searches in de 
EBI. Op basis van precies dezelfde praktijk had het EHRM ook al eerder in de zaken Van der Ven en Lorsé een schending van art. 
3 EVRM vastgesteld. Die praktijk is sinds de uitspraken in die twee oude zaken niet meer voortgezet, maar de drie nieuwe zaken 
betroffen de periode dat de wekelijkse controles nog wel plaatsvonden. Ten aanzien van de schadevergoeding gaat het hof in op de 
omstandigheid dat er gelijktijdig aan de Straatsburgse procedure civiele schadevergoedingprocedures aanhangig zijn gemaakt bij 
de nationale rechter. Het EHRM vraagt zich in feite openlijk af of het een rol behoort te hebben in deze drie, aan Van der Ven en 
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Lorsé identieke, zaken waarin herstel niet mogelijk is en schadevergoeding de enig mogelijke vorm van genoegdoening is. Het 
overweegt dat het in de zaken Van der Ven en Lorsé de praktijk van strip searches zodanig heeft veroordeeld, dat de uitspraken in 
die zaken duidelijk vroegen om algemene maatregelen teneinde voor ieder individu een eind te maken aan die praktijk.[18] Die 
maatregelen zouden ook zodanig moeten zijn dat wordt voorkomen dat de betrokkenen ieder voor zich nog de noodzaak zien zich 
met hun klacht tot het EHRM te wenden. Het overweegt dan: 

'In that connection the Court's concern is to facilitate the rapid and effective correction of a defect identified in de national system of 
human-rights protection. Once such a defect has been identified, the national authorities have the task, subject to supervision by the 
Committee of Ministers, of taking - retrospectively if necessary - the necessary measures of redress in accordance with the principle 
of subsidiarity under the Convention, so that the Court does not have to reiterate its finding of a violation in a series of comparable 
cases.' 

Het ging hier dus om een zaak waarin herziening op grond van art. 457 lid 1 onder 3 niet eens mogelijk zou zijn, omdat de klacht 
geen betrekking had op de procedure die tot de veroordeling van de klagers had geleid. Het betrof slechts een onderdeel van hun 
detentieregime. Niettemin zijn de overwegingen van het EHRM ook interessant voor de herzieningsregeling. Het EHRM maakt kort 
gezegd duidelijk dat het aan de nationale autoriteiten is om er voor te zorgen dat het EHRM niet steeds wordt geconfronteerd met 
vergelijkbare klachten waaraan ook binnen het nationale recht reeds tegemoet kan worden gekomen. In de betreffende zaken kon 
de nationale overheid eenvoudig en snel naast het beëindigen van de fouilleringspraktijk een schadevergoeding aanbieden die 
afgestemd was op de vergoedingen in de zaken Van der Ven en Lorsé. Het ligt voor de hand een dergelijk proactief optreden van 
de lidstaten ten aanzien van derden wier zaak nog aanhangig is of die nog een klacht bij het EHRM kunnen indienen, ook te 
verlangen bij andersoortige schendingen en in ieder geval daar waar schadevergoeding de enige manier van rechtsherstel is. Maar 
wellicht dat ook schendingen die naar hun aard wel binnen het strafproces kunnen worden hersteld, zoals de berechting door een 
(on)partijdige rechter, direct ook ten aanzien van die derden hersteld zou moeten worden. De herzieningsregeling biedt daarvoor 
onvoldoende aanknopingspunten. 
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van de cassatierechter, niet als een 'effective remedy' in de zin van art. 13 EVRM kan worden aangemerkt. In een dergelijk geval zou het 
de veroordeelde naar ons oordeel niet kunnen worden tegengeworpen dat hij geen cassatieberoep heeft ingesteld. 
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voegen in een zaak die als pilot-zaak wordt behandeld, zodat reeds in dat verband argumenten van die kant naar voren kunnen worden 
gebracht. 
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herroepen (Ten Kate-bundel), 's-Gravenhage: Boom Juridische Uitgevers 2001, p. 64. 
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EHRM 6 juli 2006, Appl.nr. 13600/02 (Baybasin tegen Nederland). 
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EHRM 6 juli 2006, Appl.nr. 14683/03 (Sylla tegen Nederland). 
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Zie ook EHRM 8 juli 2003, Appl.nr. 15227/03, NJ 2005, 195 (Lyons tegen Verenigd Koninkrijk). 

 
 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 457 Sv, aant. 7.6 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-10-2006 

 

7.6. Vormen van rechtsherstel 
Wat voor vormen van rechtsherstel zouden in herziening kunnen plaatsvinden? Soms kan een schending worden hersteld door 
alsnog te doen wat in strijd met het EVRM was nagelaten, zoals het doen ondervragen van een getuige. Dat kan tot vrijspraak 
leiden als de getuige ontlastend verklaart. Het kan ook gebeuren dat ondanks het herstel de veroordeling in stand blijft. Aan de 
raadsman en de verdachte wordt bijv. alsnog inzage in stukken gegeven, hetgeen in strijd met art. 6 EVRM eerder was geweigerd, 
terwijl ondanks die effectievere verdediging de veroordeling in stand blijft. In veel gevallen zal daadwerkelijk herstel van de 
vastgestelde verdragsschending echter niet zo eenvoudig of zelfs onmogelijk zijn. Een getuige die de veroordeelde in strijd met art. 
6 EVRM niet heeft kunnen ondervragen is bijvoorbeeld niet meer in staat zich de feiten goed te herinneren of is inmiddels 
onvindbaar. De schending is dan in feite niet herstelbaar. De herzieningsrechter zou bij onherstelbare schendingen echter 
toepassing kunnen geven aan de sanctievormen zoals voorzien in art. 359a .[1] Die sanctievormen zijn door de Hoge Raad nader 
ingekleurd in HR 30 maart 2004, NJ 2004, 376 (m.nt. YB). Het gaat om de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie, 

bewijsuitsluiting, strafvermindering en de declaratoire uitspraak.[2] Om in dit verband niet-ontvankelijkheid aan te nemen dient de 
door het EHRM vastgestelde verdragsschending er in te bestaan dat de met opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig 
inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van 
de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak, is tekortgedaan. In andere gevallen kan 
worden gekozen voor bewijsuitsluiting. Wanneer bewijs is verkregen als gevolg van handelen in strijd met het EVRM, lijkt het voor 
de hand te liggen dat herstel wordt gevonden in het uitsluiten van dat bewijs. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het EHRM bij 
een schending van bijvoorbeeld art. 8 EVRM bij de bewijsgaring niet uitsluit dat de nationale rechter het betreffende bewijs toch 
gebruikt, omdat ondanks de schending er sprake kan zijn van een strafproces dat als geheel toch tegemoetkomt aan de eisen die 
op basis van art. 6 EVRM aan een eerlijk proces worden gesteld.[3]  
De wetsgeschiedenis is niet duidelijk over de mogelijkheden om in de herzieningsprocedure ook via strafvermindering op basis van 
art. 359a tot rechtsherstel te komen. Indien die mogelijkheid er zou zijn, zou dat duiden op een ruim toepassingsbereik van de 

herzieninsgregeling[4] , omdat de veroordeelde, waar verdragsschendingen niet meer volledig in de strafzaak kunnen worden 
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hersteld terwijl geen gronden bestaan voor niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie of bewijsuitsluiting, niet per se hoeft 
terug te vallen op een civielrechtelijke schadevergoedingsprocedure maar de schade bij wijze van spreken vergoed kan krijgen in de 
vorm van strafvermindering. Dat is natuurlijk anders wanneer een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of taakstraf al ten uitvoer is 
gelegd. Herstel zal bijv. bij schending van de redelijke termijn buiten de herzieningsprocedure moeten worden gevonden wanneer 
de straf al ten uitvoer is gelegd.[5] Ook het EHRM ziet in vermindering van de straf een goede manier om rechtsherstel te bieden. In 
de schadevergoedingszaak van Neumeister tegen Oostenrijk[6] , die niet ging over strafvermindering maar over gratie, overwoog het 
EHRM over het verzoek om rechtsherstel in de vorm van kwijtschelding van het strafrestant: 'While remission of sentence, like the 
reckoning of detention as part of a sentence, does not constitute real restitutio in integrum (..), it comes as close to it as is possible 
in the nature of things'. 
De uitspraak van de Hoge Raad in HR 27 september 2005, LJN AS8858 biedt enige duidelijkheid over de mogelijkheid van 
rechtsherstel via art. 359a . Deze eerste echte herzieningszaak in de zin van art. 359a betrof de zaak M.M. tegen Nederland, waarin 
het EHRM schending van art. 8 EVRM vaststelde in verband met onrechtmatige telefoontaps.[7] Het resultaat van die taps was 
echter niet voor het bewijs gebruikt. Advocaat-generaal Vellinga ziet in zijn conclusie bij het arrest, de sanctievormen van art. 359a 
als instrumenten van rechtsherstel[8] , terwijl ook de Hoge Raad de stappen van art. 359a lijkt te volgen. De uitspraak van de Hoge 
Raad laat vooral ook zien dat strafvermindering in dit verband inderdaad als een vorm van noodzakelijk rechtsherstel kan worden 
aangemerkt. Advocaat-generaal Vellinga overweegt in zijn conclusie dat het voor de aanvrager moeilijk zou zijn om in een civiele 
procedure bewijs van schade aan te dragen en zag daarin een belangrijke reden om binnen de herzieningsregeling 
strafvermindering toe te passen in plaats van de aanvrager volledig te verwijzen naar de civiele rechter. De Hoge Raad beoordeelde 
aan de hand van het 'Zwolsmancriterium' dat de schending niet tot niet-ontvankelijkheid kon leiden omdat het EHRM de op art. 6 
EVRM gestoelde klacht 'manifestly ill-founded'had bevonden. De Hoge Raad overweegt vervolgens: 

'In aanmerking genomen dat in de procedure die heeft geleid tot het arrest waarvan herziening is gevraagd geen sprake is geweest 
van een schending van art. 6 EVRM en dat de inhoud van de opgenomen telefoongesprekken niet tot het bewijs is gebezigd, 
bestaat er geen grond om met het oog op rechtsherstel de zaak op de voet van art. 461 Sv te verwijzen naar een ander hof, zoals 
subsidiair namens klager is aangevoerd. […] In het licht van het belang van het geschonden voorschrift en de aard en ernst van 
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geconstateerde - onherstelbare - verzuim, dat is begaan in het voorbereidend 
onderzoek, zal de Hoge Raad, na gegrondverklaring van de aanvrage de zaak op de voet van art. 467, tweede lid, Sv zelf afdoen 
en de door het Gerechtshof opgelegde geldboete verminderen in de zin zoals hierna zal worden bepaald.'[9]  
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7.7. Schadevergoeding door het EHRM en door de nationale rechter 
Art. 41 EVRM bepaalt dat indien het EHRM vaststelt dat er een schending van het EVRM of één van de protocollen daarbij heeft 
plaatsgevonden en indien het nationale recht van de lidstaat slechts gedeeltelijk rechtsherstel toelaat, het EHRM, indien nodig, een 
billijke genoegdoening aan de benadeelde toekent.[1] Om een billijke genoegdoening te krijgen toegekend, moet de klager reeds bij 
indiening van zijn klacht een duidelijke claim hebben geformuleerd.[2] Indien binnen het nationale recht de mogelijkheid bestaat om 
het strafproces te heropenen, ziet het EHRM in beginsel af van het toekennen van een billijke genoegdoening. Die situatie deed 
zich voor in de zaak Bocos-Cuesta tegen Nederland.[3] Het EHRM kan na beoordeling van de klacht vooruitlopen op de eventuele 
onmogelijkheid van voldoende rechtsherstel binnen het nationale recht door zelf direct een schadevergoeding toe te wijzen.[4] De 
enkele omstandigheid dat binnen het nationale recht schadevergoeding kan worden verkregen, behoeft het EHRM er niet van te 
weerhouden om toch bij voorbaat een billijke genoegdoening toe te kennen.[5] In dat geval blijft een lidstaat overigens 
verantwoordelijk voor het zelfstandig herstellen van een verdragsschending[6] , hetgeen betekent dat een aanvullende 
schadevergoeding binnen het nationale recht passend kan zijn. Indien het EHRM bij de uitspraak nog geen beslissing over het 
verzoek om schadevergoeding meent te kunnen doen, kan het die beslissing op grond van art. 75 van de Rules of the Court 
aanhouden.[7] Het EHRM wacht het te bieden rechtsherstel dan af en onderzoekt vervolgens de noodzaak om alsnog een billijke 
genoegdoening toe te kennen. 
De Nederlandse herzieningsregeling voorziet zelf niet in het toekennen van een geldelijke vergoeding op basis van de vastgestelde 
verdragsschending in de oorspronkelijke strafzaak.[8] Zij voorziet slechts in schadevergoeding na veroordeling tot straf indien na 
herziening geen straf of maatregel meer wordt opgelegd en de reeds ondergane vrijheidsbeneming dus onterecht is geweest (art. 
481). De toekenning van schadevergoeding vindt dan plaats op de voet van de art. 89-93 indien er gronden van billijkheid aanwezig 
zijn. In alle andere gevallen zal de benadeelde zich voor schadevergoeding tot de civiele rechter moeten wenden. Onzes inziens is 
niet uitgesloten dat wanneer rechtsherstel is geboden door middel van heropening van het strafproces en in dat verband geen 
mogelijkheid bestaat schadevergoeding toe te kennen, nog steeds in aanvulling daarop bij de civiele rechter schadevergoeding kan 
worden gevorderd indien de afdoening in herziening daartoe aanleiding geeft. Daaraan doet niet af dat het EHRM in een dergelijk 
geval mogelijk zal hebben afgezien van het toekennen van een billijke genoegdoening vanwege het bestaan van de mogelijkheid 
rechtsherstel te bewerkstelligen door heropening van het strafproces. Te denken valt aan een schending van art. 3 EVRM bij een 
politieverhoor dat ernstige psychische gevolgen voor de betrokkene heeft gehad, terwijl in herziening slechts bewijsuitsluiting kan 
plaatsvinden zonder dat dit gevolgen heeft voor de bewezenverklaring. 
Hoe de verhouding tussen de herzieningsregeling en de civiele rechter in dit verband precies moet worden beoordeeld, valt moeilijk 
uit de wetsgeschiedenis af te leiden. We herhalen dat de civiele rechter niet meer kan worden geadieerd om in te grijpen in een 
strafrechtelijke veroordeling en de tenuitvoerlegging daarvan, indien herziening kan worden aangevraagd. Hier gaat het echter 
slechts om het verzoeken om een geldelijke vergoeding. In het hiervoor genoemde voorbeeld kan de betrokkene er de voorkeur aan 
geven direct naar de civiele rechter te stappen. Moet de betrokkene dan eerst een herzieningsverzoek indienen alvorens bij de 
civiele rechter schadevergoeding te kunnen vorderen? Uitgangspunt van de wetgever is geweest dat indien slechts het toekennen 
van een geldelijke vergoeding passend is, de betrokkene zich 'zonder belemmering' tot de civiele rechter kan wenden in het geval 
de staat niet zelf al in een bevredigende vergoeding van schade heeft voorzien.[9] Het is volgens de wetgever dan niet noodzakelijk 
dat een klager herziening aanvraagt alvorens bij de civiele rechter schadevergoeding te vorderen. De vraag is echter of het oordeel 
of slechts schadevergoeding passend is, afhankelijk dient te zijn van de betrokkene zelf. Uit de wetsgeschiedenis leiden wij af dat 
dit kennelijk zo is. De wetgever heeft er ook oog voor gehad dat een veroordeelde de belasting van een heropend strafproces wil 
voorkomen.[10] Dat de veroordeelde daarmee al zijn kansen zou verspelen, valt uit de wetsgeschiedenis niet af te leiden. Voorts 
merken wij nog eens op dat de wetgever de herzieningsprocedure in de plaats heeft gesteld van de gang naar de civiele rechter om 
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te voorkomen dat de civiele rechter ingrijpt in de rechtskracht van veroordelingen. Ten aanzien van de situatie dat de civiele rechter 
slechts wordt gevraagd om de staat te veroordelen tot een schadevergoeding, toont de wetgever zich niet strikt als het gaat om de 
noodzaak waar mogelijk rechtsherstel via herziening te bewerkstelligen. Op grond van het voorgaande menen wij dat de 
veroordeelde ruimte heeft om zelf te bepalen of slechts schadevergoeding passend is en om zich dus direct tot de civiele rechter te 
wenden. Daar waar enige vorm van rechtsherstel via het strafproces wel mogelijk lijkt te zijn, sluiten wij echter ook niet uit dat een 
civiele rechter oordeelt dat eerst de weg van de herziening moet worden bewandeld voordat hij over een vordering tot vergoeding 
van schade kan beslissen, omdat hij bij die beslissing rekening wil houden met het in herziening geboden rechtsherstel. 

 

Voetnoot 

[1] 
De schade moet dan een direct gevolg zijn van de (beweerde) schending. Het EHRM maakt een onderscheid tussen enerzijds materiële en 
immateriële schade als gevolg van de schending (zie over de vergoeding van immateriële schade bij schendingen van de redelijke termijn 
EHRM 10 november 2004, Appl.nr. 62361/00 (Pizzati tegen Italië) en anderzijds kosten verband houdend met het rechtsgeding (zie 
hierover T. Barkhuysen & M.L. van Emmerik, 'Rechtsherstel bij schending van het EVRM in Nederland en Straatsburg', NJCM-bulletin 
2006, p. 46). Het EHRM wijst bij schending van procedurele garanties een claim tot vergoeding van materiële schade vaak af, omdat het 
onvoldoende kan voorzien hoe een strafzaak zonder schending was afgelopen (T. Barkhuysen & M.L. van Emmerik, 'Rechtsherstel bij 
schending van het EVRM in Nederland en Straatsburg', NJCM-bulletin 2006, p. 44). 

[2] 
Art. 60 lid 1 van de Rules of the Court. Barkhuysen & Van Emmerik wijzen ook op de mogelijkheid het EHRM op de voet van art. 39 lid 1 
van de Rules of the Court te verzoeken om juridisch bindende (zie EHRM 4 februari 2005, Appl.nr. 46827/99 (Mamatkulov en Askarov 
tegen Turkije) voorlopige maatregelen aan te wijzen teneinde onherstelbare schade zoveel mogelijk te voorkomen (T. Barkhuysen & M.L. 
van Emmerik, 'Rechtsherstel bij schending van het EVRM in Nederland en Straatsburg', NJCM-bulletin, 2006, p. 40-41). Zie over het 
indienen van een claim of een verzoek tot voorlopige maatregelen de 'practice direction' zoals te vinden op de website van het EHRM. 

[3] 
EHRM 10 november 2005, Appl.nr. 54789/00, NJ 2006, 239 (m.nt. Sch) (Bocos-Cuesta tegen Nederland), r.o. 81-82. 

[4] 
R.A. Lawson,'Rechtsmiddelen in en om Straatsburg', AA 2001, p. 881. 

[5] 
EHRM 10 november 2005, Appl.nr. 52391/99 (Ramsahai tegen Nederland). 

[6] 
HR 18 maart 2005, NJ 2005, 201 (m.nt. EAA), r.o. 3.12 en EHRM 10 november 2005, Appl.nr. 52391/99 (Ramsahai tegen Nederland). Zie 
ook P.H.P.H.M.C. van Kempen, Heropening van procedures na veroordeling door het EHRM: over het redres van schendingen van het 
EVRM in afgesloten strafzaken als ook in afgesloten civiele zaken en bestuurszaken (diss. Tilburg), Nijmegen: WLP 2003, p. 469. 

[7] 
T. Spronken, T&C Strafvordering 2005, art. 44 EVRM, aant. 1b. 

[8] 
Kamerstukken II 2000/01, 27 726, nr. 3, p. 8 (MvT) en Kamerstukken II 2001/02, 27 726, nr. 5, p. 8. 

[9] 
Kamerstukken II 2001/02, 27 726, nr. 5, p. 8. 

[10] 
Kamerstukken I 2001/02, 27 726, nr. 216b, p. 2. 
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8. Gratie als alternatief 
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Wanneer aan een veroordeling en de daarbij opgelegde straf of maatregel gebreken kleven en de tenuitvoerlegging van de straf of 
maatregel nog kan worden aangepast, is het indienen van een verzoek tot gratie bij de minister van Justitie, zoals bedoeld in art. 
588, een belangrijk alternatief voor herziening. Gratie houdt in dat een opgelegde straf niet (meer) of slechts deels ten uitvoer wordt 
gelegd of dat de opgelegde straf wordt omgezet in een andersoortige straf. Art. 588 lid 1 bepaalt dat ter zake van alle door de 
Nederlandse strafrechter onherroepelijk opgelegde hoofdstraffen en bijkomende straffen, gratie kan worden verzocht en verleend, 
met dien verstande dat geen gratie wordt verleend van onvoorwaardelijke geldboeten tot en met een bedrag van 
driehonderdenveertig euro. Art. 558 lid 3 bepaalt bovendien dat ter zake van door de Nederlandse rechter onherroepelijk opgelegde 
maatregelen van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege, plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders, 
onttrekking aan het verkeer en ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, ook gratie kan worden verzocht en verleend. 
Gratie tast niet de uitspraak aan, maar slechts de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf of maatregel. Zij kan dus ook niet 
worden aangemerkt als een rechtsmiddel en is evenmin een instrument om een veroordeling opnieuw inhoudelijk aan te vechten. 
Gratie is verder geregeld in de Gratiewet. Art. 2 Gratiewet bepaalt dat gratie kan worden verleend 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 aanleiding zou hebben gegeven tot het opleggen van 
een andere straf of maatregel, of tot het afzien daarvan (art. 2 onder a Gratiewet), dan wel indien aannemelijk is geworden dat met 

de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing of de voortzetting daarvan geen met de strafrechtstoepassing na te streven doel 
in redelijkheid wordt gediend (art. 2 onder b Gratiewet). De in art. 2 onder b Gratiewet bedoelde grond is in feite bedoeld voor lang 
gestraften en wordt niet vaak toegepast.[1] Omdat de veroordeling zelf niet wordt aangetast, gaat het bij de in art. 2 onder a 

Gratiewet bedoelde omstandigheden vooral om, vaak persoonlijke, omstandigheden die aanleiding geven de tenuitvoerlegging van 
de opgelegde straf aan te passen of die bij bekendheid ermee de rechter aanleiding hadden gegeven een lagere of andere straf op 
te leggen. Gratie is dus vooral een goed alternatief wanneer nieuwe persoonlijke omstandigheden aanleiding geven tot een 
vermindering of aanpassing van de opgelegde straf. De memorie van toelichting op de Gratiewet vermeldt echter dat de formulering 
van de in art. 2 onder a Gratiewet bedoelde grond 'ruim genoeg is om daar ook de omstandigheid onder te laten vallen, dat de 
rechter blijkt de wet onjuist te hebben toegepast, bijvoorbeeld door twee onverenigbare hoofdstraffen op te leggen (hetgeen in een 
uitzonderlijk geval wel is voorgekomen)'.[2]  
Van Kempen noemt ook de verdragsschending als grond voor gratie, althans daar waar de herzieningsregeling niet of onvoldoende 
voorziet in rechtsherstel en strafvermindering of strafaanpassing niettemin een passende manier is om de schending te 
compenseren.[3] Daarbij merken wij op dat strafvermindering mede gelet op de uitspraak van de Hoge Raad in HR 27 september 
2005, LJN AS8858 ook kan worden beschouwd als een vorm van rechtsherstel die in herziening kan worden geboden, zodat gratie 
in beginsel niet aangewezen lijkt. Van Kempen benadrukt echter ook dat derden die stellen dat een door het EHRM vastgestelde 
verdragsschending ook gevolgen dient te hebben voor hun zaak, maar die zijn uitgesloten van toegang tot de herzieningsrechter, 
wel een gratieverzoek zouden kunnen indienen.[4] In dat verband is van belang dat gratie pas kan plaatsvinden na advies door de 
strafrechter die de straf heeft opgelegd. De rechter wordt dan dus toch nog bij de zaak tegen de derde betrokken. Opmerkelijk is dat 
blijkens de wetsgeschiedenis van de Gratiewet, die overigens tot stand kwam voordat de uitspraak van het EHRM als 
herzieningsgrond werd ingevoerd, gratie niet alleen bij onjuiste wetstoepassing maar meer in het algemeen als een goed alternatief 
voor herziening wordt aangemerkt. De bewindslieden merkten over de verhouding tot de herzieningsregeling in de nota naar 
aanleiding van het verslag namelijk het volgende op: 

'[..] Echter lang niet in alle gevallen waarin van een onjuiste wetstoepassing sprake is, kan herziening worden aangevraagd. Art. 
457, eerste lid, aanhef en onder 2 en tweede lid Sv, beperkten dit tot gevallen waarin zich omstandigheden voordoen die bij het 
onderzoek op de terechtzitting niet aan de rechter zijn gebleken, en die, ware zij wel bekend geweest, tot een ander judicium 
zouden hebben geleid. Afgezien van deze beperking, menen wij overigens, dat de wet zich er niet tegen verzet, dat ook in gevallen 
waarin een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad kan worden aangevraagd, in plaats daarvan een gratieverzoek wordt gedaan en 
in behandeling genomen. De gratieprocedure leidt over het algemeen sneller tot een beslissing en is in ieder geval veel minder 
kostbaar dan de herzieningsprocedure.'[5]  

Tot slot wijzen we nog op het volgende. Het openbaar ministerie kan als alternatief voor herziening en gratie ook er naar toewerken 
dat de tenuitvoerlegging verjaard door de zaak op te leggen ter verjaring. Dat houdt in dat het openbaar ministerie ondanks de 
verplichting rechterlijke beslissingen ten uitvoer te leggen, opzettelijk geen daden verricht om tot tenuitvoerlegging over te gaan. Het 
is behalve strijdig met de wet[6] ook anderszins onwenselijk indien dit middel wordt gebruikt om de gebrekkige executiecapaciteit te 
compenseren. Het weliswaar onwettige middel kan echter een vooral zeer praktische oplossing zijn voor situaties waarin een 
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verzoek om gratie of herziening niet kan worden gedaan, ongewenst omslachtig is of eenvoudigweg door de betrokkene niet wordt 
aangegrepen, terwijl evident is dat de straf ten onrechte is opgelegd of niet meer behoort te worden opgelegd gelet op de verstreken 
tijd sinds de veroordeling. 

 

Voetnoot 

[1] 
Zie verder L.E.M. Hendriks, aant. 4 op art. 558 (suppl. 149, september 2005). 

[2] 
Kamerstukken II 1984/85, 19 075, nrs. 1-3, p. 21; Kamerstukken II 1985/86, 19 075, nr. 5, p. 5-6; Kamerstukken II 1986/87, 19 075, nr. 6, p. 
8. 

[3] 
P.H.P.H.M.C. van Kempen, Heropening van procedures na veroordeling door het EHRM: over het redres van schendingen van het EVRM 
in afgesloten strafzaken als ook in afgesloten civiele zaken en bestuurszaken (diss. Tilburg), Nijmegen: WLP 2003, p. 146-154 en 360. 

[4] 
P.H.P.H.M.C. van Kempen, Heropening van procedures na veroordeling door het EHRM: over het redres van schendingen van het EVRM 
in afgesloten strafzaken als ook in afgesloten civiele zaken en bestuurszaken (diss. Tilburg), Nijmegen: WLP 2003. p. 149. 

[5] 
Kamerstukken II 1986/87, 19 075, nr. 9, p. 2-3. 

[6] 
Zie hierover: H.K. Elzinga, 'Over het laten verjaren van het recht de gevangenisstraf ten uitvoer te leggen', AA 2004, p. 504-511. 
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9. Herziening in de Nederlandse Antillen en Aruba 
De Antilliaanse wetgever van 1914 heeft in grote lijnen de Nederlandse Ontwerp-herzieningsregeling van 1899 overgenomen, zodat 
zijn bedoelingen uit die laatste regeling kunnen worden afgeleid.[1] De Antilliaanse herzieningsregeling is ook daarna in de kern altijd 
afgestemd gebleven op de Nederlandse regeling. Het huidige art. 453 van het Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse 
Antillen bevat evenals art. 453 van het Wetboek van Strafvordering van Aruba nog steeds een herzieningsregeling die overeenstemt 
met die in art. 457.[2] Alleen de door het EHRM vastgestelde verdragsschending is - ondanks de toepasselijkheid van het EVRM op 
het Antilliaanse en Arubaanse strafprocesrecht[3] - niet als herzieningsgrond opgenomen in art. 453 SvNA, maar verder is het artikel 
gelijkluidend. De huidige tekst luidt als volgt: 

'Art. 453. 1. herziening van een in kracht van gewijsde gegane einduitspraak houdende veroordeling[4] kan worden aangevraagd; 
a. op grond van de omstandigheid dat bij onderscheidene vonnissen, in kracht van gewijsde gegaan of bij verstek gewezen, 

bewezenverklaringen zijn uitgesproken, die niet zijn overeen te brengen; 
b. op grond van enige omstandigheid die bij het onderzoek op de terechtzitting de rechter niet was gebleken en die op zichzelf of in 

verband met de vroeger geleverde bewijzen met de uitspraak niet bestaanbaar schijnt, zodanig dat ernstig vermoeden ontstaat dat 
ware zij bekend geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid, hetzij tot vrijspraak van de veroordeelde, hetzij tot ontslag 
van alle rechtsvervolging op grond dat deze niet strafbaar was, hetzij tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, 
hetzij tot toepasselijkverklaring van een minder zware strafbepaling. 
2. Op gelijke gronden kan herziening worden aangevraagd, indien bij het gewijsde een ten laste gelegd feit als bewezen is 
aangenomen zonder dat ter zake een veroordeling is gevolgd. Onder veroordeelde wordt in deze titel begrepen hij tegen wie 
zodanig gewijsde is gegeven; de bepalingen daarvan worden te zijnen aanzien overeenkomstig toegepast, met dien verstande dat 
art. 475 geen toepassing vindt.' 
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Herzieningsverzoeken in de Antillen en Aruba worden behandeld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse 
Antillen en Aruba, dat dus ook aanvragen tot herziening van eigen vonnissen beoordeelt.[5] De constructie dat de Hoge Raad 
herzieningsaanvragen beoordeelt en bij gegrondverklaring verwijst viel aan het begin van de vorige eeuw namelijk moeilijk in te 
passen in de rechterlijke organisatie op de Antillen. Ook het onderzoek in herziening wordt door het Gemeenschappelijk Hof 
verricht, terwijl tegen de uitspraak in herziening weer cassatieberoep openstaat.[6] Op de Antilliaanse herzieningsregeling wordt 
nauwelijks een beroep gedaan. Reijntjes merkte in 1984 op dat voor zover bekend 'zich in de laatste twintig jaar slechts één geval 
heeft voorgedaan, waarin (overigens zonder succes) werd gepoogd herziening te verkrijgen.'[7] Herzieningsrechtspraak van het 
Gemeenschappelijk Hof is ook nu vrijwel niet voorhanden en ook ongepubliceerde beslissingen op herzieningsverzoeken zijn ons 
ondanks navraag op de Antillen niet bekend geworden.[8]  

 

Voetnoot 

[1] 
J.M. Reijntjes, Cassatie en herziening in Antilliaanse strafzaken, Willemstad Curaçao: UNA 1984, p. 84, 87-88. 

[2] 
Tot 1 oktober 1997, toen het nieuwe Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen (P.B. 1996, nr. 164) en het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering van Aruba ( AB 1996, nr. 75) in werking traden, was dit art. 292 van het Wetboek van Strafvordering van de 
Nederlandse Antillen en Aruba. 

[3] 
Het EVRM trad voor de Nederlandse Antillen (inclusief Aruba) op 1 december 1955 in werking (Yearbook of the European Convention on 
Human Rights 1958-1959, Martinus Nijhoff Publishers: 's-Gravenhage 1960, p. 92). Zie hierover A. den Hartog, De doorwerking van artikel 
6 EVRM in het Antilliaanse en Arubaanse strafprocesrecht, Deventer: Gouda Quint 1998, p. 2. 

[4] 
Het oude art. 292 SvNA bevatte de term 'een in kracht van het gewijsde gegaan vonnis', waardoor men zou kunnen menen dat ook van 
vrijspraken herziening kon worden aangevraagd. Een dergelijke veronderstelling verhoudt zich echter niet met de tekst van art. 292 Sv, dat 
evenals het huidige art. 453 ervan uitging dat de herziening tot vrijspraak tot ontslag van alle rechtsvervolging etc. zou moeten leiden. 
Overigens bepaalde art. 292 SvNA niet dat herziening kon worden aangevraagd van uitspraken waarbij het ten laste gelegde was 
bewezenverklaard zonder dat een veroordeling was gevolgd, zoals nu in het tweede lid is bepaald. 

[5] 
Zie hierover ook: G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 
132-135. 

[6] 
J.M. Reijntjes, Cassatie en herziening in Antilliaanse strafzaken, Willemstad Curaçao: UNA 1984, p. 86. 

[7] 
J.M. Reijntjes, Cassatie en herziening in Antilliaanse strafzaken, Willemstad Curaçao: UNA 1984, p. 113. 

[8] 
Zie nog aant. 5.2 en 6.8 over HR 13 juni 2006, LJN AV1162. 
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Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 458 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 458 [Aanvrage tot herziening. Toevoeging raadsman] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 458 
Sv 

Tijdvak: 01-07-2010 tot: - 

Auteur: mr. M.J.A. Duker[1] Bijgewerkt 
tot: 

18-05-2011 

 
2 Wetsgeschiedenis 
3 Wie kan herziening aanvragen en waar? 
4 De procureur-generaal bij de Hoge Raad 
5 De veroordeelde6 De raadsman of raadsvrouw 
7 Termijnen 
8 Overige vormvereisten 
9 Discussie over de Hoge Raad als herzieningsrechter 

Voetnoot 

[1] 
Marius Duker is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 458 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-07-2010 tot: - 

Auteur: mr. M.J.A. Duker Bijgewerkt 
tot: 

18-05-2011 

 

2. Wetsgeschiedenis 
De regeling is ingevoerd met het nieuwe Wetboek van Strafvordering op 1 januari 1926 (Stb. 1921, 14; i.w.tr. Stb. 1925, 465). Zij is 
daarna drie keer gewijzigd, namelijk per 28 juli 1975 (Stb. 1975, 340; i.w.tr. idem) door aanpassing van de verwijzing in de laatste 
volzin van lid 1, 1 juni 1999 (Stb. 1998, 591; i.w.tr. Stb. 1999, 52) door omzetting van de Raad voor de Rechtsbijstand in het Bureau 
voor rechtsbijstandvoorziening; 1 januari 2003 (Stb. 2002, 479; i.w.tr. Stb. 2002, 600) door toevoeging van lid 2; en 1 juli 2010 door 

centralisatie van de raden voor rechtsbijstand. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 458 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-07-2010 tot: - 

Auteur: mr. M.J.A. Duker Bijgewerkt 
tot: 

18-05-2011 

 

3. Wie kan herziening aanvragen en waar? 
Er zijn drie personen die een herziening kunnen aanvragen: de procureur-generaal bij de Hoge Raad, de veroordeelde ofwel 
degene die is ontslagen van alle rechtsvervolging (art. 457 lid 2)[1], en de raadsman van de veroordeelde.[2] De veroordeelde kan 
ook een rechtspersoon zijn als bedoeld in art. 51 Sr. In dat geval gelden de vertegenwoordigingsregels van art. 528.[3] Wanneer de 
veroordeelde is overleden, kunnen zijn nabestaanden op basis van art. 479 lid 1 een aanvraag indienen (zie het commentaar bij art. 
479). De procureur-generaal dient een schriftelijke vordering tot herziening in bij de griffie van de Hoge Raad, de veroordeelde of 
zijn raadsman doen dat door indiening van een schriftelijk verzoek tot herziening bij diezelfde griffie. Wanneer de veroordeelde bij 
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nader inzien het verzoek wil intrekken, kan dat zolang de Hoge Raad nog niet heeft beslist.[4] De wet verbiedt niet om het verzoek 
daarna nogmaals in te dienen. 

Voetnoot 

[1] 
In het geval van art. 457 lid 1 sub 3 kan ook de persoon die wegens hetzelfde feit op grond van dezelfde bewijsmiddelen is veroordeeld een 
aanvraag indienen. 

[2] 
Zie over de (on)mogelijkheid dat het slachtoffer een aanvraag indient: P.H.P.H.M.C. van Kempen, Heropening van procedures na 
veroordeling door het EHRM: over het redres van schendingen van het EVRM in afgesloten strafzaken als ook in afgesloten civiele zaken 
en bestuurszaken (diss. Tilburg), Nijmegen: WLP 2003, p. 372-375. 

[3] 
G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 226-227. Zie over 
die regeling A.L.J. van Strien, commentaren op art. 528-532 (suppl. 161, juni 2007). 

[4] 
G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 230-231. Borgman 
meende dat intrekking niet meer mogelijk is als de Hoge Raad een aanvang heeft gemaakt met de beoordeling van de ontvankelijkheid van 
het verzoek. Zie W.H. Borgman, Van herziening van arresten en vonnissen (diss. Utrecht), Utrecht: Den Boer 1899, p. 119. 

 
 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 458 Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-07-2010 tot: - 

Auteur: mr. M.J.A. Duker Bijgewerkt 
tot: 
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4.1 Inleiding 
4.2 De Commissie evaluatie afgesloten strafzaken (CEAS) 
4.3 Bezwaren tegen de CEAS 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 458 Sv, aant. 4.1 Tijdvak: 01-07-2010 tot: - 

Auteur: mr. M.J.A. Duker Bijgewerkt 
tot: 

18-05-2011 

 

4.1. Inleiding 
Een vordering tot herziening van de procureur-generaal komt niet vaak voor, omdat daar waar een goede reden bestaat voor het 
indienen van een dergelijke vordering, reeds de veroordeelde een aanvraag zal hebben ingediend. Als een vordering toch als eerste 
wordt ingediend, zal zij naar verwachting voortkomen uit verzoeken van officieren van justitie of advocaten-generaal die wijzen op 
onherroepelijke veroordelingen die bij nader inzien mogelijk onterecht blijken te zijn geweest. In het geval de procureur-generaal 
een vordering heeft ingediend, wordt in beginsel geen conclusie meer genomen door één van de advocaten-generaal van het parket 
bij de Hoge Raad. Indien echter ook een aanvraag door de veroordeelde is ingediend (en dat zal toch meestal het geval zijn), zal de 
procureur-generaal naar verwachting naar aanleiding daarvan concluderen. Dat gebeurde in ieder geval in de zogenaamde 
‘Schiedammer parkmoord’-zaak.[1] De procureur-generaal hield de conclusie naar aanleiding van de aanvraag in die zaak kort en 
verwees voor het overige naar zijn eigen vordering, die overigens niet werd gepubliceerd. 

Voetnoot 

[1] 
HR 25 januari 2005, LJN AS1872. 
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Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 458 Sv, aant. 4.2 Tijdvak: 01-07-2010 tot: - 

Auteur: mr. M.J.A. Duker Bijgewerkt 
tot: 

18-05-2011 

 

4.2. De Commissie evaluatie afgesloten strafzaken (CEAS) 
De procureur-generaal bij de Hoge Raad vormt met zijn hier bedoelde bevoegdheid voor het openbaar ministerie de ingang om tot 
een heropening van een strafzaak te komen. Belangrijk in dit verband is de instelling per 14 april 2006 van de Commissie evaluatie 
afgesloten strafzaken (CEAS).[1] Deze commissie heeft volgens art. 2 van het Instellingsbesluit tot doel om door middel van 
onderzoek na te gaan of zich in een specifieke strafzaak in de opsporing, vervolging en/of de presentatie van het bewijs ter 
terechtzitting ernstige manco's hebben voorgedaan die een evenwichtige beoordeling van de feiten door de rechter in de weg 
hebben gestaan.[2] De CEAS verricht het bedoelde onderzoek slechts ten aanzien van veroordelingen voor misdrijven waarop een 
wettelijke gevangenisstraf van twaalf jaar of meer staat, en indien daartoe een schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd voorstel wordt 
gedaan door een professioneel bij de zaak betrokken (oud-)functionaris van een opsporingsinstantie, het openbaar ministerie, het 
NFI of een wetenschapper die de zaak heeft geanalyseerd en daaraan een wetenschappelijke publicatie heeft gewijd. 
De reden dat de veroordeelde of zijn raadsman de CEAS niet kunnen verzoeken tot een nader onderzoek is dat daarmee een 
verkapte herzieningsprocedure zou worden geïntroduceerd die niet overeenstemt met de herzieningsregeling zoals hier besproken. 
Voordat de CEAS onderzoek doet, beoordeelt een zogenaamde toegangscommissie eerst de relevantie van het gedane voorstel. 
Indien die toegangscommissie een nader onderzoek wenselijk acht, geeft het College van procureurs-generaal aan de CEAS de 
opdracht tot nader onderzoek. Naar aanleiding van het onderzoek rapporteert de CEAS aan het College van procureurs-generaal 
en adviseert over eventueel te nemen stappen. Dat advies kan inhouden dat het College de procureur-generaal bij de Hoge Raad 
verzoekt een vordering tot herziening bij de Hoge Raad in te dienen. Een evaluatie die in 2007 wordt voorzien, moet uitwijzen of en 
zo ja in hoeverre de CEAS of een soortgelijke organisatie moet blijven bestaan en in hoeverre daartoe de herzieningsregeling moet 
worden gewijzigd.[3] 

 

Voetnoot 

[1] 
Stcrt. 2006, nr. 74, p. 16. Zie ter vergelijking C.H. Brants, Rapport ten behoeve van de Minister van Justitie betreffende de Criminal Cases 
Review Commission, Utrecht: Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen 2006. Zie ook C.H. Brants & A.A. Franken, 'Over de 
Criminal Cases Review Commission en de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken', DD 2006, p. 737-744. 

[2] 
Zie voor de totstandkoming van het besluit tot instelling van deze commissie: Handelingen II 2004/05, nr. 107, p. 6431-6491; Handelingen II 
2005/06, nr. 73, p. 4603-4612; Kamerstukken II 2004/05, 29 800 VI, nr. 168, Kamerstukken II 2005/06, 30 300 VI, nr. 32 en Kamerstukken 
II 2005/06, 30 300 VI, nr. 111. 

[3] 
Kamerstukken II 2005/06, 30 300 VI, nr. 114. 
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4.3. Bezwaren tegen de CEAS 
Hoewel de minister heeft beoogd niet de wettelijke herzieningsregeling te doorkruisen, levert de instelling van de CEAS toch een 
probleem op.[1] Volgens de wettelijke herzieningsregeling is het de Hoge Raad die — eventueel op vordering van de onafhankelijke 
procureur-generaal — beoordeelt of er gronden zijn om een afgesloten strafzaak te heropenen en nieuw onderzoek te gelasten. Het 
openbaar ministerie beslist volgens die herzieningsregeling niet of er dergelijke gronden zijn. Op basis van de hier genoemde 
instelling van de CEAS kan het openbaar ministerie echter zelfstandig nader onderzoek doen in strafzaken waarin de rechter reeds 
onherroepelijk heeft beslist. Het openbaar ministerie kan de onderzoeksresultaten zelfs openbaar maken en daar een conclusie aan 
verbinden. 
De vraag is of het openbaar ministerie bevoegd is tot dergelijk onderzoek in afgesloten strafzaken.[2] De wet voorziet daar niet in.[3] 
Die voorziet er slechts in dat in het kader van de beoordeling van een herzieningsverzoek op de voet van art. 462 lid 1 nadere 
berichten worden ingewonnen of op de voet van art. 465 en 466 nader onderzoek wordt verricht (zie commentaar bij die artikelen). 
Aan de andere kant, als de procureur-generaal en niet de veroordeelde zelf om herziening vraagt en de wettelijke regeling voorziet 
daarin, dan zal die vordering toch ergens op moeten zijn gebaseerd. Het ligt voor de hand dat het onder omstandigheden van 
belang kan zijn dat het openbaar ministerie onderzoek verricht of doet verrichten om tot een gemotiveerde vordering te komen. 
Hoewel dus ook voorheen niet was uitgesloten dat het openbaar ministerie nader onderzoek zou verrichten om te onderzoeken of er 
reden was de procureur-generaal bij de Hoge Raad te verzoeken een vordering tot herziening in te dienen, brengt de 
institutionalisering ervan mee dat vaker verwachtingen zullen worden gewekt. Keulen wijst in dat verband terecht op het verschil dat 
in herziening het in art. 457 lid 1 sub 2 bedoelde 'ernstige vermoeden' is vereist, terwijl de CEAS reeds tot doel heeft 'ernstige 
manco's' te onderzoeken die een evenwichtige beoordeling van de feiten door de rechter in de weg hebben gestaan.[4] De 
procureur-generaal bij de Hoge Raad zou onevenredig onder druk kunnen komen te staan wanneer na een dergelijk onderzoek het 
openbaar ministerie een strafzaak wil laten heropenen.[5] De veroordeelde zal dan zelf natuurlijk ook een aanvraag indienen. De 
advocaat-generaal die in een dergelijke zaak zou moeten concluderen, komt dan in een vreemde positie, omdat immers de 
procureur-generaal zijn standpunt over de gronden voor herziening al kenbaar heeft gemaakt. Men zou kunnen verdedigen dat niet 
de procureur-generaal bij de Hoge Raad maar het openbaar ministerie zelf bevoegd is een vordering tot herziening bij de Hoge 
Raad in te dienen. Daarmee wordt echter afbreuk gedaan aan het uitgangspunt dat het openbaar ministerie niet zelfstandig 
onderzoek doet in strafzaken waar de rechter al onherroepelijk over heeft beslist. 
Een ander gevolg van het bestaan van de CEAS kan zijn dat de Hoge Raad aanvragen ontvangt in zaken waarin de CEAS nog 
bezig is met onderzoek. In een dergelijk geval zal de advocaat-generaal die conclusie neemt wellicht nader onderzoek wensen, 
maar zal daarbij ook kennis willen nemen van het onderzoek door de CEAS. De vraag is in hoeverre dat kan indien de aanvraag 
niet op dat laatste onderzoek is gebaseerd. Een dergelijke situatie deed zich voor in de zogenaamde ‘Deventer moord’-zaak. Daarin 
besloot het openbaar ministerie bij uitzondering ‘— en nog los van de CEAS — onderzoek te doen verrichten naar mogelijke 
dwaling bij de onherroepelijke veroordeling in die zaak. Bij aanvang van dat onderzoek was nog geen herzieningsaanvraag 
ingediend. Ten tijde van de indiening van de herzieningsaanvraag was het betreffende onderzoek afgerond met het publiceren van 
een onderzoeksrapport, maar daarna vonden nog aanvullende onderzoeken plaats en verschenen daarover aanvullende rapporten. 
Advocaat-generaal Machielse liet zich blijkens zijn conclusie bij het opvragen en meenemen van die aanvullende 
onderzoeksresultaten leiden door de vraag of in de aanvraag op enigerlei wijze naar die rapporten werd verwezen of onderwerpen 
werden aangesneden waar die rapporten mede betrekking op hadden.[6] 

 

Voetnoot 

[1] 
Zie over de CEAS: M.S. Groenhuijsen, 'Evaluatie van afgesloten strafzaken en de offensieve rol van de strafbalie', DD 2006, p. 475-485; 
C.H. Brants & A.A. Franken, 'Over de Criminal Cases Review Commission en de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken', DD 2006, p. 
737-744; P.J. van Koppen, 'Lering uit de Schiedammer parkmoord', Trema 2006, p. 111-113; G.G.J. Knoops, 'Onderzoek naar en 
heropening van gerechtelijke dwalingen: toekomstige competentie van de Hoge Raad of een separaat Herzieningshof?', Strafblad 2006, p. 
221-223; R. Bullens, 'Evaluatierapport Posthumus zet de wereld op zijn kop', NJB 2006, 1062, p. 1356-1359. 

[2] 
J. de Wijkerslooth, 'Commotie als raadgever', NJB 2006, 343, p. 429. Ook Mevis is hier kritisch over: P.A.M. Mevis, 'Verruiming van de 
herzieningsregeling?', DD 2007, 16, p. 241-242. Zie ook T. Kooijmans, 'Het novum als ingang van de herziening', DD 2007, 33, p. 410. 
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[3] 
Van opsporing in de zin van art. 132a kan onzes inziens bezwaarlijk worden gesproken, niet alleen omdat er sprake is van afgesloten 
strafzaken maar ook omdat het onderzoek van de CEAS niet is gericht op strafvorderlijke beslissingen zoals die bij wet zijn geregeld. 

[4] 
B.F. Keulen, 'Herziening van de herziening?', RMThemis 2007, p. 10. 

[5] 
P.A.M. Mevis, 'Verruiming van de herzieningsregeling?', DD 2007, 16, p. 239. 

[6] 
Conclusie voor HR 5 juni 2007, LJN BA1024. 
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5.1. Zelfstandig en niet bij vertegenwoordiging 
De veroordeelde is bevoegd zonder bijstand van een advocaat een herzieningsaanvraag in te dienen. Hij kan zich echter niet laten 
vertegenwoordigen, anders dan als rechtspersoon op basis van art. 528. Art. 450 bevat regels over vertegenwoordiging bij het 
indienen van gewone rechtsmiddelen. Het bepaalt onder meer dat een bij bijzondere volmacht schriftelijk gemachtigde een 
rechtsmiddel kan indienen. Doordat art. 450 op de herzieningsprocedure niet van toepassing is en onderhavig artikel er ook zelf niet 
in voorziet, kan een aanvraag niet worden ingediend door een bij bijzondere volmacht schriftelijk gemachtigde.[1] Dat kan dus wel bij 
het instellen van hoger beroep of cassatieberoep, maar niet bij het indienen van een herzieningsaanvraag. De wet voorziet niet in 
een speciale regeling voor minderjarigen in dit verband, zodat ook die slechts zelf of met bijstand van een raadsman een aanvraag 
kunnen indienen. Dat kan dus niet door een wettelijke vertegenwoordiger.[2] Een raadsman die namens de veroordeelde de 
aanvraag indient, treedt ook niet op als gemachtigde in de zin van art. 450.

 

Voetnoot 

[1] 
HR 1 november 2005, NJ 2005, 579. 

[2] 
HR 1 oktober 1963, NJ 1964, 310 (m.nt. WP). 
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Evenals de wetgever van 1899 maakte de wetgever van 1926 zich zorgen over een overvloedig gebruik door veroordeelden van dit 
recht om herziening aan te vragen van onherroepelijke veroordelingen. Ook aan de vorm en inhoud van een herzieningsaanvraag 
zijn immers nauwelijks eisen verbonden. De memorie van toelichting op onderhavig artikel vermeldt het volgende: 
“Ernstig is de vraag overwogen of het niet raadzaam was om, teneinde den toevloed van dikwijls geheel ongemotiveerde 
herzieningsaanvragen eenigszins tegen te gaan, met de bestaande wet, die een veroordeelde toestaat zelf een verzoekschrift in te 
dienen, te breken, en de tusschenkomst van een raadsman voor de indiening steeds verplichtend te stellen. Het bureau van 
rechtsbijstand, waartoe de veroordeelde zich dan zoo nodig om toevoeging van een advocaat zou hebben te wenden, zou dan 
kunnen beoordeelen of er een voldoend novum aanwezig is en anders de toevoeging weigeren, en het zou aldus op den stroom der 
aanvragen eenigen remmenden invloed kunnen uitoefenen. De overweging echter, dat door dien maatregel aan den 
belanghebbenden tegen zijn uitdrukkelijk verlangen de uitoefening van dit belangrijk recht zou kunnen worden onthouden, leidde er 
toe de oude regeling te handhaven, waarbij den veroordeelde werd toegestaan het verzoekschrift zelf in te dienen. Bovendien zou 
bij eene dergelijke regeling het onderzoek naar de aanvankelijke gegrondheid van het verzoek verplaatst worden van den Hoogen 
Raad naar het bureau van rechtsbijstand, hetwelk daarvoor minder geschikt schijnt en als gevolg daarvan zou zijn te verwachten, 
dat het bureau bijna altijd een advocaat zou toevoegen, waardoor op de balie wederom een zware last zou worden gelegd. Ten 
einde eene juiste formulering van het verzoek te bevorderen, is thans de indiening van het verzoekschrift niet meer aan ieder, die 
daartoe schriftelijk gevolmachtigd is, toegelaten, doch enkel aan den raadsman. Om alle onzekerheid dienaangaande uit te sluiten, 
is nog bepaald, dat den belanghebbende op den voet van den Derden Titel van het Eerste Boek een raadsman kan worden 
toegevoegd. Zijne bevoegdheid om zelf een raadsman te kiezen, blijft intusschen onverkort bestaan.”[1] 

De mogelijkheid bleef dus voor de veroordeelde bestaan om zonder tussenkomst van een advocaat een herzieningsaanvraag in te 
dienen. Het gevolg hiervan is dat de Hoge Raad een grote stroom te verwerken heeft gekregen van bij eerste beschouwing volstrekt 
ongegronde aanvragen. De Ranitz heeft uit zijn onderzoek naar beslissingen van de Hoge Raad van 1899 tot 1974 de conclusie 
getrokken dat de tussenkomst van een advocaat wenselijk zou zijn.[2] Het Bureau rechtsbijstandvoorziening zou de aanvraag dan 
marginaal moeten toetsen en een advocaat kunnen toevoegen wanneer de aanvraag niet kennelijk onredelijk of klaarblijkelijk tot 
vruchteloosheid is gedoemd. Die advocaat beoordeelt dan vervolgens of er sprake is van nieuwe feiten die een aanvraag 
rechtvaardigen en overlegt met de veroordeelde over de mogelijkheid de aanvraag in te dienen. De veroordeelde zou, aldus de 
wetsgeschiedenis, echter niet mogen worden beperkt in het gebruik maken van zijn recht om een naar zijn oordeel onterechte 
veroordeling, ook als die onherroepelijk is, aan te vechten. Onzes inziens zou daar bij een systeem van verplichte rechtsbijstand 
ook geen sprake van zijn. 
Met ingang van 1 oktober 2000 (Stb. 1999, 467) is de verplichting ingevoerd om bij een cassatieberoep door een advocaat een 

cassatieschriftuur te laten indienen. De bedoeling daarvan was de toestroom van cassatieberoepen te beperken en de kwaliteit 
ervan te verbeteren. De herzieningsregeling werd per 1 juni 1999 ook gewijzigd met het doel de afdoening van herzieningszaken 
doelmatiger te maken. Daarbij is er bewust van afgezien om ook de toegang tot de herzieningsrechter in te perken door bijvoorbeeld 
een verplichte indiening door een advocaat voor te schrijven.[3] De reden is dat in herzieningszaken anders dan in cassatiezaken 
nieuwe feiten een rol kunnen spelen en dat de herzieningsregeling reeds door een wetswijziging per 1 juni 1999 doelmatiger is 
geworden. Deze argumenten vinden wij niet overtuigend. 
Dat de hoeveelheid per jaar ingediende herzieningsaanvragen nog redelijk behapbaar is, doet aan ons standpunt niet af. De Hullu 
wees er in 1989 al op dat het per jaar om enkele tientallen afgehandelde herzieningsverzoeken gaat en dat de absolute groei van 
strafzaken niet is terug te zien in het aantal herzieningsverzoeken.[4] Van Dorst vermeldt in Handboek Strafzaken een instroom van 
101 aanvragen in 1997 en 49 in 2003. Een intern onderzoek bij de Hoge Raad heeft uitgewezen dat het aantal aanvragen daarna 
lichtelijk is toegenomen tot 67 in 2005. Die toename maakt de toestroom niet onoverzichtelijk, maar er worden wel veel kansloze 
aanvragen ingediend die met het oog op een zorgvuldige beoordeling nodeloos veel werk kosten. Gemiddeld werd één op de vijf 
aanvragen in de eerste vijf jaren van het millennium gegrond bevonden. Daarbij ging het in overgrote mate om 
persoonsverwisselingen en WAM-zaken. 
Het is onzes inziens verdedigbaar om de herzieningsregeling in die zin te wijzigen dat een veroordeelde slechts door een advocaat 
een herzieningsverzoek kan laten indienen.[5] Wij zien geen relevant onderscheid met het cassatieberoep en het belang dat de 
verdachte daarbij heeft. Behalve dat zij de instroom van kansloze aanvragen kan verkleinen, is een reden voor verplichte 
rechtsbijstand ook dat de inhoudelijke kwaliteit van de niet kansloze aanvragen verbetert. Een herzieningsaanvraag dient om te 
worden toegewezen duidelijke aanknopingspunten te bevatten om ernstig te twijfelen aan de juistheid van een veroordeling. Om 
beweerde nieuwe feiten en omstandigheden daartoe op overtuigende wijze als een novum te presenteren en met bewijsmiddelen 

http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-04bfc1cf-dca7-4191-a845-acd13f1f8aea&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_2e4a775408789e4c151bde8823b152e6#ID0E1E�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-04bfc1cf-dca7-4191-a845-acd13f1f8aea&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_2e4a775408789e4c151bde8823b152e6#ID0E6E�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-04bfc1cf-dca7-4191-a845-acd13f1f8aea&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_2e4a775408789e4c151bde8823b152e6#ID0ELF�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-04bfc1cf-dca7-4191-a845-acd13f1f8aea&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_2e4a775408789e4c151bde8823b152e6#ID0ETF�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-04bfc1cf-dca7-4191-a845-acd13f1f8aea&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_2e4a775408789e4c151bde8823b152e6#ID0E3F�


aannemelijk te maken, is juridische kennis en ervaring noodzakelijk. Een inhoudelijk scherpere onderbouwing van 
herzieningsaanvragen zou onzes inziens ook de kwaliteit en het gezag van de herzieningsrechtspraak verbeteren. 

Voetnoot 

[1] 
Ontwerp staatscommissie-Ort 1913, II, p. 360. 

[2] 
R.E.P. de Ranitz, Herziening van arresten en vonnissen (diss. Leiden), Alphen aan den Rijn: H.D. Tjeenk Willink 1975, p. 108. 

[3] 
Kamerstukken II 1997/98, 26 027, nr. 3, p. 16 (MvT). 

[4] 
J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken (diss. Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 450. 

[5] 
Zie ten aanzien van een aanvraag op grond van art. 457 lid 1 sub 3: P.H.P.H.M.C. van Kempen, Heropening van procedures na 
veroordeling door het EHRM: over het redres van schendingen van het EVRM in afgesloten strafzaken als ook in afgesloten civiele zaken 
en bestuurszaken (diss. Tilburg), Nijmegen: WLP 2003, p. 514-518. 
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6.1 Toevoeging van een advocaat 
6.2 Vergoeding van werkzaamheden 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 458 Sv, aant. 6.1 Tijdvak: 01-07-2010 tot: - 

Auteur: mr. M.J.A. Duker Bijgewerkt 
tot: 

18-05-2011 

 

6.1. Toevoeging van een advocaat 
De veroordeelde kan zich ten behoeve van het indienen van een aanvraag wenden tot een advocaat. Wanneer een veroordeelde 
een advocaat inschakelt om namens hem een herzieningsaanvraag in te dienen, kan hij ofwel die advocaat zelf betalen ofwel bij 
onvoldoende vermogen gebruik maken van de mogelijkheid dat de advocaat zich aan de veroordeelde laat toevoegen. Art. 42 lid 3 
en 43 over toegevoegde rechtsbijstand zijn uitdrukkelijk van overeenkomstige toepassing verklaard. Waren zij niet van 
overeenkomstige toepassing verklaard, dan zouden zij niet van toepassing zijn, omdat zij betrekking hebben op 'de verdachte' en 
het bij het indienen van een herzieningsaanvraag niet meer om een verdachte maar om een veroordeelde gaat. 
De regeling van de ambtshalve toevoeging voor voorlopig gehechten (art. 41) is dus niet van toepassing. Dat betekent dat wanneer 
iemand vanuit detentie een herzieningsverzoek wil indienen, hij niet ambtshalve een advocaat krijgt toegevoegd, zoals dat 
bijvoorbeeld wel gebeurt bij de verdachte die in bewaring wordt gesteld. Art. 43 lid 2 bepaalt dat de toevoeging aan degene die 
krachtens een bevel tot voorlopige hechtenis is gedetineerd, kosteloos is. Hoewel de toepassing van dit artikellid niet is uitgesloten, 
moet worden aangenomen dat de kosteloze rechtsbijstand voor de voorlopig gehechte wiens schuld nog niet onherroepelijk is 
vastgesteld, niet evenzeer toekomt aan degene die een onherroepelijke vrijheidsstraf ondergaat.[1] 

Voetnoot 

[1] Zie ook Noyon 1926, p. 627. 
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Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 458 Sv, aant. 6.2 Tijdvak: 01-07-2010 tot: - 

Auteur: mr. M.J.A. Duker Bijgewerkt 
tot: 

18-05-2011 

 

6.2. Vergoeding van werkzaamheden 
Het Besluit vergoedingen rechtsbijstand bepaalt in art. 15 lid 2 in samenhang met art. 15 lid 1 dat aan het voorbereiden en indienen 
van herzieningsverzoeken zes punten worden toegekend. Daarbij geldt ten tijde van het schrijven van dit commentaar per punt een 
tarief van € 100,69.[1] Op basis van art. 15 lid 3 van dat Besluit moet worden aangenomen dat het aantal punten wordt beperkt tot 
drie indien uiteindelijk geen herzieningsaanvraag wordt ingediend. Op basis van art. 31 lid 2 van het Besluit kan de Raad voor de 
Rechtsbijstand extra werkzaamheden vergoeden indien die het belang dienen waarvoor de toevoeging is verkregen en 
redelijkerwijs niet binnen de voorgeschreven tijd kunnen worden afgerond. Een dergelijke vergoeding is hoe dan ook pas mogelijk 
indien de werkzaamheden in uren meer tijd kosten dan drie keer het aantal punten, dus meer dan achttien uren. Deze deels 
onzekere toevoegingspraktijk is in het gehele strafrecht vanzelfsprekend van belang voor de kwaliteit van de rechtsbijstand en 
daarmee ook voor de kwaliteit van herzieningsaanvragen zoals die bij de Hoge Raad worden ingediend ten behoeve van 
onvermogende veroordeelden. 

Voetnoot 

[1] 
Art. 2 lid 3 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 458 Sv, aant. 7 Tijdvak: 01-07-2010 tot: - 

Auteur: mr. M.J.A. Duker Bijgewerkt 
tot: 

18-05-2011 

 
7.1 Conflict van rechtspraak en novum 
7.2 Uitspraak van het EHRM (lid 2) 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 458 Sv, aant. 7.1 Tijdvak: 01-07-2010 tot: - 

Auteur: mr. M.J.A. Duker Bijgewerkt 
tot: 

18-05-2011 

 

7.1. Conflict van rechtspraak en novum 
Er is geen beperking aan het aantal keren dat een aanvraag kan worden ingediend en er is ook geen beperking aan de termijn 
waarbinnen een aanvraag na het onherroepelijk worden van een veroordeling moet worden ingediend. Ook van een veroordeling 
van bijvoorbeeld veertig jaar oud kan herziening worden aangevraagd. Van Dorst wijst in dit verband naar de herzieningsregeling in 
het bestuursrecht (art. 8:88 Awb).[1] De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde in ABRvS 26 juli 2001, LJN 
AB3091 dat het herzieningsverzoek niet-ontvankelijk was nu dat ‘onredelijk laat’ was ingediend. Volgens Van Dorst is daarbij 
aansluiting gezocht bij art. 6:12 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), waarin is bepaald dat een bezwaar of beroep dat niet aan een 
termijn is gebonden, niet-ontvankelijk is indien het onredelijk laat is ingediend. Hoewel in het bestuursrecht dus een naar 
redelijkheid te beoordelen termijn kan worden gesteld voor het indienen van een herzieningsaanvraag, is een dergelijke termijn voor 
de strafrechtelijke herzieningsregeling niet vastgesteld noch in de rechtspraak toegepast.
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defamerende karakter van een strafrechtelijke veroordeling: de last van een (onterechte) veroordeling verdwijnt immers niet of 
nauwelijks met de tijd. 

 

Voetnoot 

[1] 
A.J.A. van Dorst, hoofdstuk 47.3.2.d, in: Handboek Strafzaken, p. [47.3]-11 (juni 2006). 

[2] 
Zie hierover enigszins kritisch J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken (diss. Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 293. 

 
 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 458 Sv, aant. 7.2 Tijdvak: 01-07-2010 tot: - 

Auteur: mr. M.J.A. Duker Bijgewerkt 
tot: 

18-05-2011 

 

7.2. Uitspraak van het EHRM (lid 2) 
Bij de invoering van de mogelijkheid om herziening aan te vragen op basis van een veroordelende uitspraak van het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens heeft de wetgever wel een termijn gesteld voor het indienen van een herzieningsaanvraag. De 
aanvraag moet namelijk worden ingediend binnen drie maanden nadat zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit 
dat de uitspraak van het EHRM de veroordeelde bekend is. Onder uitspraak van het EHRM moet worden verstaan de 
einduitspraak.[1] Een reden voor deze termijn van drie maanden is te voorkomen dat de veroordeelde ruim de tijd heeft om de 
waarheidsvinding te manipuleren alvorens een aanvraag in te dienen. Voorts is een reden geweest te voorkomen dat de procureur-
generaal zich — gelet op de verstreken tijd en de wens een verdragsschending te herstellen — genoodzaakt acht zelf een vordering 
in te dienen.[2] Uitgangspunt is immers dat de veroordeelde zelf een herzieningsverzoek doet.[3] Maar dat moet hij dus wel tijdig 
doen. Overigens staat overschrijding van de termijn van drie maanden niet in de weg aan een vordering tot schadevergoeding in 
een civiele procedure. Door de overschrijding vervalt immers nog niet de eventuele verplichting tot het verstrekken van een billijke 
genoegdoening.[4]  
Het is niet eenvoudig met zekerheid vast te stellen wanneer de veroordeelde bekend raakt met de uitspraak van het EHRM. Het 
EVRM noch de nationale wet voorziet in een betekening van de uitspraak aan de veroordeelde in persoon, op basis waarvan kan 
worden vastgesteld dat de veroordeelde met de uitspraak bekend is, zoals dat wel gebruik is bij het hoger beroep tegen uitspraken 
van de Nederlandse strafrechter in verstekzaken. Art. 77 lid 3 van de Rules of the Court van het EHRM bepaalt dat de griffier 
gewaarmerkte kopieën van de uitspraak verstuurt naar partijen. Dat zullen onzes inziens in de regel de optredende advocaten zijn. 
Dat betekent niet zonder meer dat ook de veroordeelde op de hoogte raakt van de uitspraak. In HR 20 februari 2007, NJ 2007, 373 

(m.nt. P.A.M. Mevis) stond niet vast dat de veroordeelde op de hoogte was geraakt van de uitspraak van het EHRM en op grond 
daarvan meende de advocaat-generaal dat de op 26 april 2006 ingediende aanvraag, die was gebaseerd op een uitspraak van het 
EHRM van 27 april 2004, toch ontvankelijk was. De Hoge Raad pakte het anders aan en riep aanvrager en zijn raadsman op te 
verschijnen op de openbare terechtzitting, omdat hij zich onvoldoende ingelicht achtte over de vraag of de aanvraag tijdig was 
ingediend. De raadsman liet de Hoge Raad daarop bij brief weten dat ‘niet anders zou kunnen worden verklaard dan dat de 
aanvrage niet tijdig is ingediend en dat de aanvrage tot herziening wordt ingetrokken’. De Hoge Raad verstond vervolgens dat de 
aanvrage was ingetrokken.[5] 
In het geval van een derde die ingevolge art. 457 lid 1 sub 3 als mededader ook in aanmerking komt voor rechtsherstel maar niet 
zelf bij het EHRM heeft geklaagd, zal het overigens minder voor de hand liggen dat hij van de uitspraak op de hoogte is geraakt. In 
een dergelijk geval zou het niet vreemd zijn indien betrokkene pas veel later met een herzieningsaanvraag komt, zonder dat kan 
worden vastgesteld wanneer hij op de hoogte is geraakt van de uitspraak. Wanneer de situatie zich voordoet dat meerdere 
personen als gevolg van een uitspraak in aanmerking komen voor rechtsherstel via een herzieningsprocedure, zal het de voorkeur 
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verdienen dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad een dergelijke aanvraag bevordert door de overige betrokkenen ook in 
kennis te stellen van de uitspraak en op de mogelijkheid van herziening te wijzen. De procureur-generaal zou zo nodig ook kunnen 
besluiten ten aanzien van alle veroordeelden zelf de herzieningsaanvraag in te dienen. 
Bij de termijnbepaling in art. 458 wordt geen onderscheid gemaakt tussen de veroordeelde of zijn advocaat en de procureur-
generaal. Ook de procureur-generaal zal bij het indienen van een aanvraag dus afhankelijk zijn van het moment waarop de 
veroordeelde met de uitspraak van het EHRM bekend is. Met dat moment is hij zelf niet altijd bekend, omdat veroordeelden 
doorgaans niet aanwezig zijn bij een uitspraak van het EHRM en er op andere wijze, meestal via een advocaat, van op de hoogte 
worden gesteld. In de praktijk zal de binding van de procureur-generaal aan deze termijn geen problemen opleveren. Uitspraken 
van het EHRM waarin een verdragsschending door de Nederlandse Staat is vastgesteld, komen, hoezeer elk er een te veel is, 
weinig voor en de procureur-generaal zal daar naar verwachting ambtshalve ruimschoots binnen drie maanden van op de hoogte 
raken. Aangenomen moet worden dat hij er dan vanuit gaat dat ook de veroordeelde snel van die uitspraak op de hoogte is geraakt 
en de termijn van drie maanden naar verwachting dus met die uitspraak zelf is aangevangen. 

 

Voetnoot 

[1] 
Zie ook HR 27 september 2005, LJN AS8858 en in het bijzonder de conclusie van advocaat-generaal Vellinga onder 8. Van een 
einduitspraak is sprake bij een uitspraak van de Grote Kamer van het EHRM (art. 44 lid 1 EVRM). Voorts kan na een uitspraak van de 
gewone kamer op basis van art. 43 EVRM een verzoek worden gedaan tot verwijzing naar de Grote Kamer. Wordt dat verzoek niet 
gedaan, dan geldt de uitspraak na drie maanden als einduitspraak. Wordt dat verzoek wel gedaan dan geldt de uitspraak als einduitspraak 
zodra het verzoek door de Grote Kamer wordt verworpen. Voorts geldt de uitspraak als einduitspraak zodra partijen verklaren dat zij geen 
verzoek zullen doen als bedoeld in art. 43 EVRM. 

[2] 
Kamerstukken II 2001/02, 27 726, nr. 5, p. 10-11. Zie over de bevoegdheid van de procureur-generaal hiertoe: P.H.P.H.M.C. van Kempen, 
Heropening van procedures na veroordeling door het EHRM: over het redres van schendingen van het EVRM in afgesloten strafzaken als 
ook in afgesloten civiele zaken en bestuurszaken (diss. Tilburg), Nijmegen: WLP 2003, p. 114/116. 

[3] 
Kamerstukken I 2001/02, 27 726, nr. 216b, p. 2. 

[4] 
Kamerstukken II 2000/01, 27 726, nr. 3, p. 8. 

[5] 
Het EVRM noch de nationale wet voorziet zoals gezegd in een betekening van de uitspraak aan de veroordeelde in persoon, op basis 
waarvan kan worden vastgesteld dat de veroordeelde met de uitspraak bekend is. Het is onzes inziens geen wenselijke gang van zaken 
dat deze lacune wordt omzeild door een veroordeelde of zijn raadsman ertoe te brengen te verklaren wanneer de veroordeelde met de 
uitspraak bekend is geraakt. 
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8.1 Ten aanzien van de wijze van indienen 
8.2 Ten aanzien van het voorwerp van de aanvraag 
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8.1. Ten aanzien van de wijze van indienen 
Er zijn aan het indienen van een herzieningsverzoek bij de griffie van de Hoge Raad nauwelijks vormvereisten verbonden.[1] Van de 
indiening behoeft geen akte te worden opgemaakt. De aanvraag kan per post worden ingediend. De aanvraag moet in beginsel in 
de Nederlandse taal zijn geschreven.[2] Uit art. 458 vloeit reeds voort dat de aanvraag moet zijn ondertekend door iemand die 
bevoegd is de aanvraag in te dienen.[3] Aan de kant van de veroordeelde zijn dat de veroordeelde zelf of een advocaat. Omdat art. 
450 niet van toepassing is, behoeft de eventueel ingeschakelde advocaat bij het indienen van een herzieningsaanvraag niet te 
vermelden dat hij door de veroordeelde bepaaldelijk is gevolmachtigd om de aanvraag in te dienen.[4] Wanneer echter blijkt dat 
iemand anders, bijvoorbeeld een bij bijzondere volmacht schriftelijk gemachtigde of een familielid, de aanvraag voor de 
veroordeelde heeft opgesteld en ingediend, wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard.[5] 

 

Voetnoot 

[1] 
Zie hierover onder meer A.J.A. van Dorst, hoofdstuk 47.7, in: Handboek Strafzaken, p. [47.7]-1-2 (juni 2006). 

[2] 
HR 16 november 1993, DD 94.158. Strijards (G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, 
Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 206) stelt mede op basis van HR 17 november 1964, NJ 1970, 193 (m.nt. CB) dat de aanvraag in de 
Nederlandse taal moet zijn opgemaakt om door de Hoge Raad ontvankelijk te worden geacht. Daarbij wijst hij wel op de problemen die dan 
rijzen voor de vele veroordeelden die de Nederlandse taal niet machtig zijn. 

[3] 
HR 5 februari 1974, DD 74.066. 

[4] 
Ook is het niet fataal indien de advocaat die de aanvraag indient, verklaart daarbij te zijn gemachtigd door een andere advocaat die 
namens de veroordeelde optreedt (HR 28 oktober 1986, NJ 1987, 487 (m.nt. ThWvV)). In HR 23 december 2003, nr. 02395/03 H werd een 
aanvraag niet-ontvankelijk verklaard omdat die was ingediend door iemand van wie niet bleek dat die persoon advocaat was. 

[5] 
HR 22 juni 1976, NJ 1977, 141. 
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8.2. Ten aanzien van het voorwerp van de aanvraag 
Indien het ingediende geschrift als herzieningsverzoek is aan te merken, wordt door de strafgriffie bij de Hoge Raad het dossier 
opgevraagd bij de rechterlijke instantie waar de zaak voor het laatst is behandeld. Daarbij wordt een verklaring gevraagd dat er 
geen rechtsmiddel meer tegen de veroordeling open staat. Wanneer de uitspraak waarvan herziening wordt gevraagd nog niet 
onherroepelijk blijkt te zijn, is de aanvraag in beginsel niet-ontvankelijk.[1] De Hoge Raad kan in een dergelijk geval de 
herzieningsaanvrage ook verstaan als het instellen van een hoger beroep en de stukken zonodig naar het betreffende gerechtshof 
sturen.[2] 
De aanvraag die niet op een veroordeling betrekking heeft of niet vermeldt van welke veroordeling herziening wordt gevraagd, wordt 
natuurlijk door de Hoge Raad niet-ontvankelijk verklaard. Dat geldt ook voor een aanvraag die is gebaseerd op een 
ontvankelijkheidsbeslissing van het EHRM. De Hoge Raad kan voorts genadeloos zijn als herziening wordt aangevraagd van de 
niet voor herziening vatbare beslissing van een hof tot niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep indien niet ook uitdrukkelijk de 
veroordeling in eerste aanleg wordt aangevochten.[3] De veroordeling of de verdragsschending door het EHRM dient natuurlijk ook 
betrekking te hebben op de aanvrager.[4] Wanneer een aanvraag wordt ingediend op basis van een uitspraak van het EHRM, is de 
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aanvraag niet-ontvankelijk indien die uitspraak geen betrekking heeft op de veroordeling van aanvrager of op een veroordeling 
wegens hetzelfde feit op grond van dezelfde bewijsmiddelen.[5] 

 

Voetnoot 

[1] 
HR 19 maart 1991, nr. 4656; HR 15 oktober 1996, NJ 1997, 123. 

[2] 
HR 23 mei 2000, 01518/99 H; HR 5 december 2000, 02405/00 H. Vgl. HR 2 september 2003, 01574/02 H. 

[3] 
Zie HR 20 maart 2007, nr. 03239/06 en HR 20 maart 2007, LJN BA0995. Niet-ontvankelijkheid volgt voorts wanneer de aanvraag een 
veroordeling betreft van een persoon waarvan de persoonsgegevens duidelijk niet overeenkomen met die van aanvrager (HR 27 mei 2003, 
nr. 02514/02 H). 

[4] 
In HR 19 juni 2007, LJN BA0427 had de veroordelende rechter de verkeerde personalia van de verdachte overgenomen in de uitspraak, 
waardoor de uitspraak op een tweelingzus betrekking had. Hoewel de aanvraagster (de tweelingzus) niet zou zijn vrijgesproken bij 
bekendheid met deze omstandigheid, zij stond immers niet terecht, bepaalde de Hoge Raad dat deze situatie gelijk moet worden gesteld 
met een novum op basis waarvan de rechter de veroordeelde zou hebben vrijgesproken. Het aangevoerde leverde het ernstige vermoeden 
op dat de rechter bij bekendheid ermee niet tot de veroordeling ten name van de aanvraagster zou zijn gekomen. De aanvraag werd 
daarom gegrond verklaard. 

[5] 
Kamerstukken II 2000/01, 27 726, nr. 3, p. 8 (MvT). 
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9. Discussie over de Hoge Raad als herzieningsrechter 
De vraag is of de Hoge Raad de meest geschikte instantie is om herzieningsaanvragen te beoordelen voordat een feitenrechter zich 
(bij een gegrond verzoek) opnieuw over de zaak gaat buigen. Mede door de instelling van de eerder genoemde CEAS is een 
nieuwe discussie ontstaan over de vraag of de Hoge Raad wel de toegangspoort tot de herziening van onherroepelijke 
veroordelingen moet zijn.[1] De instelling van de CEAS roept immers de vraag op of er niet moet worden voorzien in ruimere 
mogelijkheden om oude strafzaken te heropenen. Zou er niet een permanente commissie moeten komen die afgesloten strafzaken 
kan evalueren, zoals bijvoorbeeld in Engeland bestaat? Daarbij is voorstelbaar dat herzieningsaanvragen niet bij de Hoge Raad 
maar direct bij een gerechtshof of een apart herzieningshof moeten worden aangebracht. 

Strijards plaatste al kanttekeningen bij de positie van de Hoge Raad in herziening.[2] De meest belangrijke is dat de Hoge Raad niet 
in de positie is en onvoldoende is geëquipeerd om het nodige feitenonderzoek te doen. Daarbij noemt hij ook het bezwaar dat de 
Hoge Raad die een aanvraag gegrond acht, na verwijzing en behandeling in herziening de zaak weer moet beoordelen indien 
cassatieberoep wordt ingesteld tegen de nieuwe uitspraak in herziening (immers weer een gewoon hoger beroep). Knoops heeft 
vergelijkbare bezwaren bij de Hoge Raad als herzieningsrechter.[3] Hij benadrukt ook dat de wet er niet in voorziet dat 
veroordeelden verzoeken om nieuw of nader onderzoek in een afgesloten strafzaak waardoor de veroordeelde soms onvoldoende 
in staat is om een herzieningsaanvraag te onderbouwen.[4] Deze beperking kan ook in verband worden gebracht met de 
omstandigheid dat de Hoge Raad geen feitenrechter is. 
Keulen gaat uitvoeriger in op de meer algemene vraag of de herzieningsregeling zou moeten worden herzien.[5] Hij wijst erop dat in 
het bestuursrecht de herziening is toevertrouwd aan de rechter die de uitspraak wees (art. 8:88 Awb) en dat in het burgerlijke recht 
een verzoek tot herroeping wordt gedaan bij de rechter die in laatste feitelijke instantie over de zaak heeft geoordeeld. Hij relativeert 

http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-04bfc1cf-dca7-4191-a845-acd13f1f8aea&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_2e4a775408789e4c151bde8823b152e6#ID0E6F�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-04bfc1cf-dca7-4191-a845-acd13f1f8aea&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_2e4a775408789e4c151bde8823b152e6#fn_ID0EKF�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-34_1996-10-15_102846_nj-1997-123_dosred')�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-04bfc1cf-dca7-4191-a845-acd13f1f8aea&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_2e4a775408789e4c151bde8823b152e6#fn_ID0EVF�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-04bfc1cf-dca7-4191-a845-acd13f1f8aea&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_2e4a775408789e4c151bde8823b152e6#fn_ID0EZF�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-04bfc1cf-dca7-4191-a845-acd13f1f8aea&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_2e4a775408789e4c151bde8823b152e6#fn_ID0E3F�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-04bfc1cf-dca7-4191-a845-acd13f1f8aea&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_2e4a775408789e4c151bde8823b152e6#fn_ID0E6F�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-04bfc1cf-dca7-4191-a845-acd13f1f8aea&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_2e4a775408789e4c151bde8823b152e6#ID0EIBAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-04bfc1cf-dca7-4191-a845-acd13f1f8aea&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_2e4a775408789e4c151bde8823b152e6#ID0EKCAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-04bfc1cf-dca7-4191-a845-acd13f1f8aea&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_2e4a775408789e4c151bde8823b152e6#ID0ERCAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-04bfc1cf-dca7-4191-a845-acd13f1f8aea&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_2e4a775408789e4c151bde8823b152e6#ID0EYCAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-04bfc1cf-dca7-4191-a845-acd13f1f8aea&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_2e4a775408789e4c151bde8823b152e6#ID0EGDAC�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-7aad56b7d6ce4e5fc630167af6b7de83')�


echter het belang van die vergelijking gelet op het bijzondere karakter van het strafrecht. Een voordeel van de Hoge Raad als 
toegangspoort tot de herziening in strafzaken is volgens hem dat eenheid in beoordeling van aanvragen wordt gewaarborgd en dat 
de betreffende veroordeling niet door hetzelfde hof of een ander hof maar met een zekere afstand en onafhankelijkheid wordt 
beoordeeld. De toekomst zal moeten uitwijzen of de herzieningsprocedure bij de Hoge Raad haar functie als toegangspoort tot de 
heropening van strafzaken zal behouden.[6] 
Onzes inziens wijst Keulen er terecht op dat beter kan worden gezocht naar mogelijkheden binnen de bestaande 
herzieningsregeling. Omdat de nadelen van de Hoge Raad als toegangspoort volgens ons niet evident zwaarder wegen dan de 
voordelen zien wij niet waarom een regeling die in de praktijk betrekkelijk goed werkt zo principieel zou moeten worden herzien. Aan 
de behoeften die aan de instelling van de CEAS ten grondslag liggen en aan de noodzaak van feitenonderzoek kan ook tegemoet 
worden gekomen door de mogelijkheden uit te werken die art. 462, 465 en 466 bieden om naar aanleiding van een aanvraag nader 
onderzoek te (laten) doen. Mevis wijst hier met name op.[7] Daarbij kan in lijn met het betoog van Mevis worden gedacht aan een 
wettelijke basis om bij de aanvraag de Hoge Raad te verzoeken om nader onderzoek te (doen) verrichten.[8] Een dergelijk verzoek 
zou kunnen worden toegewezen indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid van de veroordeling en onderzoek redelijkerwijs 
van belang is voor het nader onderbouwen van een gesteld novum. De Hoge Raad zou dan over een dergelijk verzoek moeten 
beslissen. 
De vraag is dan overigens hoe een positieve beslissing op een verzoek zich verhoudt tot de zelfstandige taken van de advocaat-
generaal die naar aanleiding van de beslissing en het nadere onderzoek zijn conclusie zal nemen. Wij zouden menen dat die het 
onderzoek niet mag doorkruisen met het zelfstandig inwinnen van nadere berichten. Een manier om dat te voorkomen zou 
misschien kunnen zijn om het zelfstandig inwinnen van nadere berichten door de advocaat-generaal te vervangen door de 
mogelijkheid voor de advocaat-generaal eveneens de Hoge Raad te verzoeken om nader onderzoek te (doen) verrichten. Ook in de 
gevallen dat (nog) geen nader onderzoek plaatsvindt maar wel door de advocaat-generaal conclusie wordt genomen, zou de 
advocaat-generaal dan ook slechts via een verzoek aan de Hoge Raad nadere berichten kunnen inwinnen. 

 

Voetnoot 

[1] 
M.S. Groenhuijsen, ‘Evaluatie van afgesloten strafzaken en de offensieve rol van de strafbalie’, DD 2006, 32, p. 475-485; C.H. Brants & 
A.A. Franken, ‘Over de Criminal Cases Review Commission en de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken’, DD 2006, 51, p. 737-744; 
P.J. van Koppen, ‘Lering uit de Schiedammer parkmoord’, Trema 2006, p. 111-113; G.G.J. Knoops, ‘Onderzoek naar en heropening van 
gerechtelijke dwalingen: toekomstige competentie van de Hoge Raad of een separaat Herzieningshof?’, Strafblad 2006, p. 221-223; R. 
Bullens, ‘Evaluatierapport Posthumus zet de wereld op zijn kop’, NJB 2006, 1062, p. 1356-1359. 

[2] 
G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 237. 

[3] 
G.G.J. Knoops, ‘Onderzoek naar en heropening van gerechtelijke dwalingen: toekomstige competentie van de Hoge Raad of een separaat 
Herzieninsghof?’, Strafblad 2006, p. 214-223. 

[4] 
G.G.J. Knoops, ‘Hervorming van het herzieningsstelsel in strafzaken’, NJB 2007, 762, p. 922-929. 

[5] 
B.F. Keulen, ‘Herziening van de herziening?’, RMThemis 2007, p. 3-14. 

[6] 
Zie hierover verder P.A.M. Mevis, ‘Verruiming van de herzieningsregeling?’, DD 2007, 16, p. 242. 

[7] 
P.A.M. Mevis, 'Verruiming van de herzieningsregeling?', DD 2007, 16, p. 246. De instelling van een zelfstandig onderzoeksorgaan zoals de 
Criminal Cases Review Commission in Engeland of de voortzetting van de CEAS achten wij niet noodzakelijk. Zie hierover C.H. Brants & 
A.A. Franken, 'Over de Criminal Cases Review Commission en de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken', DD 2006, p. 734-754 en T. 
Kooijmans, 'Het novum als ingang van de herziening', DD 2007, p. 423-424. 

[8] 
Zie hierover ook G.G.J. Knoops, ‘Hervorming van het herzieningsstelsel in strafzaken’, NJB 2007, 762, p. 922-929. Aan een dergelijke 
regeling behoeft overigens niet in de weg te staan dat derden bij het openbaar ministerie de aandacht vestigen op afgedane strafzaken 
waarin een vordering tot herziening van de procureur-generaal bij de Hoge Raad zou moeten worden overwogen. 
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Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1921, 14, gewijzigd bij Stb. 1925, 343 en inwerkingtreding bij Stb. 
1925, 465) en daarna niet meer gewijzigd. 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

3. Inleiding 
Deze bepaling richt zich specifiek op de vormvereisten dat de aanvrage inhoudelijk duidelijk en onderbouwd is. Een voortvarende 
behandeling van het verzoek wordt bevorderd door de uitspraak waarvan herziening wordt gevraagd in kopie bij te voegen en bij 
conflict van rechtspraak kopieën van beide conflicterende uitspraken.[1]  

Voetnoot 

[1] 
Na binnenkomst van de aanvraag wordt het dossier van de betreffende zaak opgevraagd bij de strafgriffie van de rechterlijke instantie waar 
de zaak voor het laatst is behandeld. Daarbij wordt gevraagd om een verklaring dat er geen hogere voorziening meer tegen de uitspraak 
openstaat. 
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Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4. De begrippen 'omstandigheid' en 'bewijsmiddelen' 
De term 'omstandigheid' verwijst naar de gronden van herziening zoals bedoeld in art. 457 lid 1 sub 1 en 2.[1] Inmiddels moet 
worden aangenomen dat zij ook verwijst naar de grond zoals bedoeld in art. 457 lid 1 sub 3. Wanneer de aanvraag zo onduidelijk is 
opgesteld dat niet valt in te zien wat als novum wordt gepresenteerd, kan dat onder omstandigheden leiden tot het niet-ontvankelijk 
verklaren van de aanvraag. De term 'bewijsmiddelen' is enigszins verwarrend, omdat die refereert aan art. 338-344a . Natuurlijk 
behoeft de aanvraag niet te zijn gebaseerd op omstandigheden die blijken uit bewijsmiddelen die conform art. 338-344a zijn tot 

stand gekomen. De aanvrager kan die bewijsmiddelen immers als zodanig niet zelf tot stand brengen. Hij zal bijvoorbeeld gebruik 
moeten kunnen maken van buiten de strafzaak om verkregen ondertekende en verder vormvrije verklaringen.[2]  
Een aanvraag dient meer te bevatten dan de vermelding van het novum en een enkele opgave van stukken.[3] Er zal steeds moeten 
worden gemotiveerd waaruit de nieuwe omstandigheid precies blijkt. De aanvrager doet er daarbij verstandig aan de nieuwe 
omstandigheid zoveel mogelijk te onderbouwen met aan het verzoek gehechte stukken, zoals brieven, rapporten of op schrift 
gestelde en ondertekende verklaringen van getuigen.[4] Strijards merkt op dat een bijvoeging van verklaringen waar de veroordeelde 
zich in zijn aanvrage op beroept, wettelijk niet verplicht is. Hij zou ook kunnen volstaan met een verwijzing naar het bestaan ervan 
en een samenvatting in het verzoek.[5] Wij menen dat naar huidig recht behoudens bijzondere omstandigheden wordt verlangd dat 
in een dergelijk geval de gehele verklaring wordt bijgevoegd. 

 

Voetnoot 

[1] 
HR 27 september 1926, NJ 1926, p. 1171. 

[2] 
G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 215-216. 

[3] 
A.J.A. van Dorst, hoofdstuk 47.7, in: Handboek Strafzaken p. [47.7]-1 (juni 2006). 

[4] 
Zie bijv. HR 19 december 2006, LJN AZ4635, waarin de raadsman van aanvrager uitvoerig betoogde dat er sprake was van een 
persoonsverwisseling, maar daartoe geen concrete bewijzen bijvoegde. 

[5] 
G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 218. Dit is wellicht 
anders naarmate het bijvoegen van het bewijsmateriaal fysiek minder eenvoudig is. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel Sv, aant. 5 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

5. Herhaalde aanvragen 
Wij wijzen er nog eens op dat de aanvraag, tenzij die eerder is ingetrokken, niet mag worden gebaseerd op gronden die al aan een 
eerdere herzieningsaanvraag ten grondslag zijn gelegd.[1] Soms wordt een aanvraag herhaaldelijk ingediend met handhaving van 
dezelfde gronden en toevoeging van een of meer nieuwe. Dat mag, maar de beoordeling van aanvragen wordt dan beperkt tot de 
niet eerder aangevoerde gronden.[2] Indien de aanvrager meent dat de nieuwe gronden worden gekleurd door of verband houden 

javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-10a6b3406ea8f4b056be400ce7c4c39d')�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-f57720b2d22852b7a17a185ae81ba4e2&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_759f358d05dfdcc6afffb4c455bd0b6a#ID0ESAAC�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-10a6b3406ea8f4b056be400ce7c4c39d')�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-02f556d47d22f905022520fd9414f10a')�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-02f556d47d22f905022520fd9414f10a')�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-f57720b2d22852b7a17a185ae81ba4e2&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_759f358d05dfdcc6afffb4c455bd0b6a#ID0EQBAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-f57720b2d22852b7a17a185ae81ba4e2&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_759f358d05dfdcc6afffb4c455bd0b6a#ID0E3BAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-f57720b2d22852b7a17a185ae81ba4e2&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_759f358d05dfdcc6afffb4c455bd0b6a#ID0EICAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-f57720b2d22852b7a17a185ae81ba4e2&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_759f358d05dfdcc6afffb4c455bd0b6a#ID0ENCAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-f57720b2d22852b7a17a185ae81ba4e2&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_759f358d05dfdcc6afffb4c455bd0b6a#fn_ID0ESAAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-f57720b2d22852b7a17a185ae81ba4e2&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_759f358d05dfdcc6afffb4c455bd0b6a#fn_ID0EQBAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-f57720b2d22852b7a17a185ae81ba4e2&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_759f358d05dfdcc6afffb4c455bd0b6a#fn_ID0E3BAC�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-d38212a0c0e98f678feaaa5a8b9167f5')�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-f57720b2d22852b7a17a185ae81ba4e2&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_759f358d05dfdcc6afffb4c455bd0b6a#fn_ID0EICAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-f57720b2d22852b7a17a185ae81ba4e2&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_759f358d05dfdcc6afffb4c455bd0b6a#fn_ID0ENCAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-f57720b2d22852b7a17a185ae81ba4e2&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_759f358d05dfdcc6afffb4c455bd0b6a#ID0EKF�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-f57720b2d22852b7a17a185ae81ba4e2&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_759f358d05dfdcc6afffb4c455bd0b6a#ID0EXF�


met de oude, is het zaak duidelijk te maken wat dat verband is en exact te duiden wat het nieuwe novum is. Indien redelijkerwijs 
geen andere uitleg mogelijk is dan dat de nieuwe gronden de oude gronden verstevigen, zal de Hoge Raad de nieuwe aanvraag 
onzes inziens hoe dan ook in haar geheel moeten beoordelen.[3]  
Een herhaalde aanvraag waarin de Hoge Raad zelf moet zoeken naar het nieuwe element, verliest aan overtuigingskracht en levert 
het risico op dat de Hoge Raad omstandigheden buiten beschouwing laat omdat hij die aanmerkt als oude gronden waarvan het 
verband met de nieuwe gronden niet duidelijk genoeg valt in te zien.[4] Ook dient te worden vermeden feitelijke gronden aan te 
voeren die strijdig zijn met eerdere verzoeken, omdat dat kan duiden op misbruik van het rechtsmiddel indien geen aannemelijke 
verklaring wordt gegeven voor die strijdigheid.[5] Daarvan kan een gevolg zijn dat de aanvraag niet-ontvankelijk wordt bevonden. 

 

Voetnoot 

[1] 
Zie bijvoorbeeld HR 13 september 2005, 00368/05 H. Zie ook HR 14 mei 1968, NJ 1968, 284. 

[2] 
HR 25 april 1927, NJ 1927, p. 574. 

[3] 
Zie ook T. Kooijmans, 'Het novum als ingang van de herziening', DD 2007, 33, p. 430-431. 

[4] 
Vgl. HR 19 december 2006, LJN AY9718, waarin de Hoge Raad voorop stelde dat in een aanvrage niet met vrucht een beroep kan worden 
gedaan op deskundigenoordelen welke naar hun inhoud in wezen reeds eerder bij een eerdere aanvraag van dezelfde uitspraak aan de 
orde zijn geweest. De Hoge Raad beoordeelde daarom de bij de aanvraag gevoegde bescheiden alleen voor zover daarin bepaalde 
aspecten nog niet eerder in beschouwing waren genomen (r.o. 6.1.2). 

[5] 
HR 27 maart 1962, NJ 1962, 271 (m.nt. BVAR). 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel Sv, aant. 6 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

6. Aanvullende aanvragen 
De vraag is in hoeverre na indiening van de aanvraag en in de loop van de procedure bij de Hoge Raad nog aanvullingen op de 
aanvraag kunnen worden ingediend. Strijards merkt op dat de in de aanvrage opgeworpen gronden de tirannieke grondslag van het 
geding vormen.[1] Hij stelt vervolgens dat wel aanvullende bewijsopgaven mogen worden gedaan. De Hoge Raad laat echter 
aanvullingen op een aanvraag wel toe, ook indien die nieuwe gronden behelzen.[2] Bedacht moet worden dat aanvullende gronden 
anders ook kunnen worden opgenomen in een nieuwe herzieningsaanvraag. 
Een goede reden om aanvullingen op de oorspronkelijke aanvraag wel toe te laten, ook als die nieuwe gronden bevatten, is dus dat 
de aanvullingen anders wellicht grondslag zullen vormen voor een nieuwe aanvraag in de toekomst. Zij kunnen dan beter meteen 
worden meegenomen. Een reden om een grens te trekken is dat de Hoge Raad dient te weten waar hij aan toe is wanneer hij bezig 
is met het beoordelen van een aanvraag. Daarbij komt dat een procedure moeilijk oneindig kan voortduren en er hoe dan ook 
ergens een grens zal moeten worden getrokken. Het mag duidelijk zijn dat het de overtuigingskracht van de aanvraag en de 
indiener daarvan niet versterkt indien de aanvraag versnipperd wordt gepresenteerd. 
In een tussenuitspraak in de zogenaamde 'Deventer moord'-zaak heeft de Hoge Raad enige uitgangspunten geformuleerd omtrent 
het acht slaan op aanvullingen op een herzieningsaanvraag.[3] In die zaak werden na indiening van de oorspronkelijke aanvraag 
aanvullingen op die aanvraag bij de Hoge Raad ingediend, zowel voorafgaande aan de eerste openbare behandeling, als tussen die 
behandeling en de conclusiedatum, als nadat conclusie was genomen. De Hoge Raad overweegt dat de hij slechts in bijzondere 
gevallen acht zal kunnen slaan op aanvullende verzoeken. Hij vervolgt dan:  
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'Algemene regels vallen daaromtrent niet te geven, aangezien zulks mede afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, 
waarbij onder meer van belang zijn de mate van samenhang tussen het initiële verzoekschrift en de aanvullende verzoeken 
alsmede de stand waarin de behandeling van het verzoekschrift zich bevindt, waaronder mede begrepen de stand van een door de 
Procureur-Generaal of Advocaat-Generaal op de voet van art. 462, eerste lid, Sv geïnitieerd nader onderzoek.' 

De Hoge Raad laat elke mogelijkheid om aanvullingen in te dienen open, namelijk ook nog nadat de conclusie is genomen.[4] In dit 
verband verdient opmerking dat de Hoge Raad geen duidelijk onderscheid maakt tussen aanvullende bewijsopgaven en 
aanvullende herzieningsgronden, maar slechts spreekt over 'aanvullende verzoeken'. Wij kunnen ons voorstellen dat eerder voorbij 
kan worden gegaan aan aanvullende herzieningsgronden dan aan aanvullende bewijsopgaven. Aanvullende herzieningsgronden 
kunnen immers geheel losstaan van hetgeen is aangevoerd in het oorspronkelijke verzoek. Aanvullende bewijsopgaven 
daarentegen vertonen naar hun aard een duidelijke samenhang met het oorspronkelijke verzoek. De beoordeling daarvan kan 
bezwaarlijk worden opgeschoven naar de behandeling van een nieuwe aanvraag. 
Uit de tussenuitspraak kan worden afgeleid dat de mate van samenhang van de aanvulling met het oorspronkelijke verzoek - en 
kennelijk dus ook de relevantie van de aanvulling - groter dient te zijn naarmate de aanvulling later wordt ingediend. De toepassing 
van het geciteerde uitgangspunt in de casus van de 'Deventer moord'-zaak wekt de indruk dat de Hoge Raad in het bijzonder 
kritisch zal zijn ten aanzien van het acht slaan op aanvullingen die nog worden ingediend nadat de advocaat-generaal heeft 
verzocht om nadere berichten als bedoeld in art. 462 of nadat de eerste openbare behandeling heeft plaatsgevonden. In het geval 
aanvullingen binnenkomen op een moment dat zij redelijkerwijs niet meer in de conclusie kunnen worden meegenomen zal de Hoge 
Raad moeten beoordelen of een aanvullende conclusie nodig is.[5]  

 

Voetnoot 

[1] 
G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 239. 

[2] 
Zie bijvoorbeeld HR 13 september 2005, nr. 00368/05 H (ongepubliceerd), HR 11 oktober 2005, nr. 00005/05 H (ongepubliceerd) en HR 30 
mei 2006, 03208/05 H (ongepubliceerd). 

[3] 
HR 5 juni 2007, LJN BA1024. 

[4] 
Zie r.o. 3.1.4. van het genoemde tussenarrest. 

[5] 
In de gevallen dat een openbare behandeling van de zaak (zie art. 462 e.v.) niet plaatsvindt, is overigens geen formele grens te trekken en 
zal het er simpelweg van afhangen in welk stadium de Hoge Raad zich bevindt bij de voorbereiding van de beslissing. 
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7. Verzoeken tot nader onderzoek 
De herzieningsprocedure bij de Hoge Raad kan niet worden gebruikt om nieuw onderzoek te entameren om met de resultaten 
daarvan de aanvraag (nader) te onderbouwen.[1] Eerder kwam al naar voren dat de wet er niet in voorziet dat de veroordeelde (vóór 
of) bij de aanvraag verzoekt om nieuw of nader onderzoek. Knoops ziet hierin een belangrijke beperking omdat de veroordeelde 
daardoor niet altijd voldoende in staat is om een herzieningsaanvraag te onderbouwen.[2] Waar hoge eisen worden gesteld aan de 
onderbouwing van een aanvraag, is het inderdaad redelijk de gelegenheid te bieden de aanvraag te substantiëren met bijvoorbeeld 
forensisch onderzoek wanneer reeds op aangevoerde gronden een serieuze twijfel aan de juistheid van de veroordeling moet 
worden erkend. Knoops lijkt echter te miskennen dat ook bij een regeling voor verzoeken om nader onderzoek redelijkerwijs nog 
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steeds een aanknopingspunt zal moeten bestaan om aan de veroordeling serieus te twijfelen. De vraag is of die serieuze twijfel in 
veel gevallen wordt hard gemaakt. 
Wij wijzen er overigens op dat, afgaande op de uitspraak van de Haagse voorzieningenrechter van 5 december 2005, NJF 2006, 

95, de veroordeelde via de civiele rechter van de staat zou kunnen verlangen gegevens, waaronder onderzoeksresultaten, uit het 
strafdossier te verstrekken voor zover hij daarbij een rechtens te respecteren belang heeft, in het bijzonder doordat hij daarmee een 
aanvraag - al dan niet door nader onderzoek - van een deugdelijke onderbouwing kan voorzien. Blijkens die uitspraak is niet 
uitgesloten dat ook op de voet van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering om een voorlopig getuigenverhoor wordt verzocht 
indien dat van belang is voor de onderbouwing van een aanvraag. In dit verband is ook de zogenaamde 'Deventer moord'-zaak het 
vermelden waard. Naar aanleiding van die zaak vorderde de veroordeelde bij de voorzieningenrechter dat nader onderzoek zou 
worden gedaan aan het graf van het slachtoffer om te zoeken naar een mes dat daarin zou zijn achtergelaten door de vermeende 
werkelijke dader.[3] De voorzieningenrechter wees de vordering toe en het graf werd geopend. Een herzieningsaanvraag was toen 
inmiddels bij de Hoge Raad aanhangig. Blijkens de motivering van de beslissing speelde de maatschappelijke onrust over de 
betreffende zaak en de instemming van de nabestaanden een belangrijke rol bij het toewijzen van de vordering. 

 

Voetnoot 

[1] 
HR 17 februari 2004, NJ 2004, 333. 

[2] 
G.G.J. Knoops, 'Hervorming van het herzieningsstelsel in strafzaken', NJB 2007, 702, p. 922-929. 

[3] 
Vzngr. Rb. 's-Gravenhage 9 november 2006, LJN AZ1858. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-1510_2005-12-05_kg05-1346_njf-2006-95_dosred')�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-1510_2005-12-05_kg05-1346_njf-2006-95_dosred')�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-f57720b2d22852b7a17a185ae81ba4e2&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_759f358d05dfdcc6afffb4c455bd0b6a#ID0EDAAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-f57720b2d22852b7a17a185ae81ba4e2&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_759f358d05dfdcc6afffb4c455bd0b6a#fn_ID0E3G�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-34_2004-02-17_02010-03h_nj-2004-333_dosred')�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-f57720b2d22852b7a17a185ae81ba4e2&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_759f358d05dfdcc6afffb4c455bd0b6a#fn_ID0EJH�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Finod_75d6fa21e29c2bc96725426d6fa12fb0')�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-f57720b2d22852b7a17a185ae81ba4e2&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=SAVE&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_759f358d05dfdcc6afffb4c455bd0b6a#fn_ID0EDAAC�


Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 461 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 461 [Verwijzing wegens tegenstrijdigheid] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 461 
Sv 

Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

2 Wetsgeschiedenis 
3 Inleiding 
4 Nadere berichten 
5 Wat gebeurt er indien de aanvraag gegrond is? 
6 Invrijheidsstelling na vernietiging (lid 2) 
7 Niet-vrijheidsbenemende straffen na verwijzing 
8 Veroordeelde of verdachte 

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 461 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1921, 14, gewijzigd bij Stb. 1925, 343 en inwerkingtreding bij Stb. 
1925, 465). Zij is per 1 juni 1999 gewijzigd (Stb. 1998, 591; inwerkingtreding bij Stb. 1999, 52) doordat in het eerste lid de woorden 

'bij met redenen omkleede beschikking' zijn vervallen. In het tweede lid zijn de woorden 'De veroordeelde die krachtens de 
vernietigde uitspraak vrijheidsstraf ondergaat' vervangen door de woorden 'De veroordeelde aan wie krachtens de vernietigde 
uitspraak zijn vrijheid is ontnomen'. Voorts is toen het derde lid vervallen, volgens welke een ongegrond geachte aanvraag bij met 
redenen omklede beschikking werd afgewezen. 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 461 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

3. Inleiding 
Dit artikel betreft de afdoening van herzieningsverzoeken op basis van een conflict van rechtspraak (art. 457 lid 1 sub 1), voor zover 
zij niet reeds ingevolge art. 460 niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn verklaard. Voor de goede orde merken we op dat de 
beslissingen die in het geding tot herziening ter discussie staan oorspronkelijk kunnen zijn genomen bij uitspraken die ook andere 
veroordelingen behelzen waar de aanvraag zich niet tegen richt. Over die onderdelen van de uitspraak oordeelt de Hoge Raad niet 
in het geding tot herziening. In zoverre wordt een uitspraak dus ook niet door de Hoge Raad vernietigd. 
Een reden dat voor de afdoening van deze herzieningsaanvragen een bijzondere bepaling bestaat, is dat over de gegrondheid van 
de aanvraag steeds kan worden geoordeeld zonder nader onderzoek, dus slechts op basis van de voorhanden zijnde stukken. De 
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vraag of er sprake is van een conflict van rechtspraak door onverenigbare bewezenverklaringen is immers met name juridisch en 
nauwelijks feitelijk van aard. Anders dan ten aanzien van de overige twee herzieningsgronden, is dus ook niet voorzien in een 
openbare behandeling van de aanvraag. 
Indien de aanvraag ontvankelijk is en niet kennelijk ongegrond, dan zal die gegrond worden bevonden. Dat volgt althans uit de 
dwingende formulering van onderhavige bepaling: 'vernietigt […] de aanvrage gegrond achtende'.[1] Met andere woorden: de wet 
lijkt er niet in te voorzien dat een aanvraag die de toets van art. 460 heeft doorstaan alsnog ongegrond wordt bevonden. Dat is ook 
niet zo verrassend, want de Hoge Raad beslist in een keer op basis van de stukken: als de aanvraag bij nader inzien ongegrond 
blijkt te zijn, zal de Hoge Raad dus direct tot kennelijke ongegrondheid beslissen. 

 

Voetnoot 

[1] 
Voor 1 juni 1999 bepaalde art. 461 lid 3 dat een aanvraag die niet gegrond werd bevonden bij met redenen omkleede beschikking werd 
afgewezen, maar dat lid is vervallen. 

 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 461 Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4. Nadere berichten 
Het is niet op voorhand zeker dat een aanvrager voldoende stukken tot zijn beschikking heeft om te kunnen aantonen waarin de 
onverenigbaarheid van de bewezenverklaringen zit. De beoordeling van de aanvraag kan bovendien worden bemoeilijkt doordat 
bewijsmiddelen niet standaard deel uitmaken van een vonnis of arrest. Soms is er zelfs geen bewezenverklaring, bijvoorbeeld bij 
een vonnis als bedoeld in art. 378a . Onder dit soort omstandigheden is voorstelbaar dat enig nader onderzoek in opdracht van de 

advocaat-generaal nodig is. 
Voordat de Hoge Raad beslist over de (kennelijke on)gegrondheid van de aanvraag, kan hij de procureur-generaal bij de Hoge 
Raad naar analogie van art. 462 lid 1 zonodig opdragen nadere berichten in te winnen die van belang zijn voor de beoordeling van 
de aanvraag.[1] Deze mogelijkheid strookt met de gangbare praktijk om ook bij een aanvraag als hier bedoeld het parket bij de Hoge 
Raad zo nodig in de gelegenheid te stellen om conclusie te nemen. In dat verband heeft de advocaat-generaal naar analogie van 
art. 464 ook een eigen bevoegdheid nadere berichten in te winnen.[2]  

 

Voetnoot 

[1] 
Blok & Besier 1925, II, p. 505. 

[2] 
Zie voor een kritischere opvatting over de noodzaak van nader onderzoek op basis van de oude regeling G.A.M. Strijards, Revisie: 
inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 246. 

 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 461 Sv, aant. 5 Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 01-06-2007 
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tot: 

 

5. Wat gebeurt er indien de aanvraag gegrond is? 
Bij gegrondheid van de aanvraag vernietigt de Hoge Raad beide arresten of vonnissen. Het is bijzonder dat de Hoge Raad de 
uitspraken vernietigt. Dat doet hij namelijk niet bij de verwijzing na een gegrond verzoek op basis van art. 457 lid 2 en 3. Vanaf het 
moment van de vernietiging verliest de aanvrager zijn status van veroordeelde en krijgt hij die van verdachte terug. 
De Hoge Raad verwijst beide zaken - ook wanneer zij in eerste aanleg onherroepelijk zijn afgedaan - naar één gerechtshof dat er 
nog geen kennis van heeft genomen. Dat gerechtshof mag dus van geen van de zaken waarin conflicterende uitspraken zijn 
gedaan kennis hebben genomen. Wanneer die zaken bij twee verschillende hoven hebben gediend, blijven er dus maar drie hoven 
over, waarnaar de zaak kan worden verwezen. In het wel heel uitzonderlijke geval dat alle gerechtshoven al van de zaak hebben 
kennisgenomen, wijst de Hoge Raad niettemin een gerechtshof aan. In het even uitzonderlijke geval van een conflict van 
rechtspraak in verband met een in eerste aanleg door de Hoge Raad zelf berechte zaak, verwijst de Hoge Raad de zaak naar een 
plenaire zitting van de Hoge Raad zelf (art. 472). 
De zaken worden verwezen teneinde die opnieuw en gelijktijdig te onderzoeken en er in één en dezelfde uitspraak over te 
beslissen. Dat na verwijzing één gerechtshof de zaak behandelt, verkleint de kans op nieuwe onverenigbaarheden. Het hof dient 
slechts een bestaande onverenigbaarheid van bewezenverklaringen te herstellen en is verder geheel vrij in zijn beslissing in de 
betreffende zaken. Het mag alleen geen straf opleggen die hoger is dan de oorspronkelijk in de vernietigde vonnissen of arresten 
opgelegde straffen (zie hierover ook het commentaar bij art. 476). Er moet onzes inziens van worden uitgegaan dat dus ook geen 
hogere straf mag worden opgelegd in de zaak waarmee de bestreden uitspraak conflicteert. Bij een conflict van rechtspraak gaat 
het soms om twee veroordeelden die voor hetzelfde feit zijn veroordeeld, terwijl maar één van hen herziening aanvraagt. Indien die 
aanvraag gegrond is, wordt ook de zaak tegen de ander opnieuw berecht. Die ander zal mogelijk opnieuw worden veroordeeld maar 
zal bezwaarlijk kunnen lijden onder de voor hem niet steeds ter zake doende vernietigbaarheid van de veroordeling van de 
aanvrager.[1]  

 

Voetnoot 

[1] 
G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 251. 
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6. Invrijheidsstelling na vernietiging (lid 2) 
De veroordeelde aan wie krachtens de vernietigde uitspraak zijn vrijheid is ontnomen, is van rechtswege vrij en dient onmiddellijk in 
vrijheid te worden gesteld. Voorheen betrof deze bepaling de veroordeelde die een 'vrijheidsstraf' onderging. Zij werd echter zo 
uitgelegd dat zij ook van toepassing was op degenen aan wie een vrijheidsbenemende maatregel was opgelegd. De huidige 
formulering sluit daarbij aan. Met 'veroordeelde' wordt ook gedoeld op degene aan wie zijn vrijheid is ontnomen krachtens een 
uitspraak die een conflict van rechtspraak oplevert met de in herziening aangevallen uitspraak waarbij de aanvrager is 
veroordeeld.[1]  
De Hoge Raad heeft echter op basis van art. 470 de bevoegdheid om de gevangenhouding van de 'verdachte' te bevelen en 
daarmee toch de vrijheidsbeneming te laten voortduren. Art. 470 bepaalt ook in het eerste lid dat die gevangenhouding niet langer 
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mag duren dan de nog niet volbrachte 'straftijd'. Ondanks het gebruik van de term 'straftijd' menen wij dat het bevel 
gevangenhouding ook kan worden gegeven in het geval niet een straf maar een vrijheidsbenemende maatregel wordt 
tenuitvoergelegd (zie verder het commentaar bij art. 470). 
Het tweede lid verwijst naar art. 470. Door te verwijzen naar het gehele art. 470, vindt ook art. 470 lid 3 overeenkomstige 
toepassing: indien al kort na indiening van de aanvraag op voorhand duidelijk is dat de aanvraag gegrond is terwijl de 
tenuitvoerlegging van de opgelegde straf voortduurt en de Hoge Raad tijd nodig heeft zijn beslissing voor te bereiden, kan de Hoge 
Raad hangende de beslissing de tenuitvoerlegging opschorten en de aanvrager in vrijheid doen stellen.[2] In een dergelijk geval 
komt het natuurlijk niet tot een bevel gevangenhouding. 

 

Voetnoot 

[1] 
Vgl. HR 2 december 1969, NJ 1970, 64. 

[2] 
Kamerstukken II 2001/02, 27 726, nr. 6. 
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7. Niet-vrijheidsbenemende straffen na verwijzing 
De vernietiging van de uitspraak tegen de veroordeelde neemt reeds de rechtsgrond weg van de straf die bij die uitspraak is 
opgelegd. Een opgelegde geldboete vervalt en kan dus niet meer worden geëxecuteerd. Voor zover reeds geïncasseerd, kan zij zo 
nodig als onverschuldigd betaald worden teruggevorderd op basis van het Burgerlijk Wetboek. De vraag of de benadeelde partij kan 
worden verplicht tot terugbetaling van hetgeen zij krachtens de vernietigde uitspraak aan schadevergoeding heeft ontvangen, moet 
worden beoordeeld naar de maatstaven van het civiele recht. Onder omstandigheden kan dat inhouden dat de benadeelde partij de 
vergoeding als onverschuldigd betaald moet retourneren.[1]  
In het geval redelijkerwijs te verwachten is dat de straf of de vorering alsnog zullen worden opgelegd of toegewezen, is het natuurlijk 
niet praktisch en onzes inziens zelfs onredelijk om voortijdig restitutie te eisen. De geldboete of de toegewezen vordering zal bij een 
herhaalde veroordeling immers opnieuw moeten worden geëxecuteerd. Hierbij merken we overigens nog op dat het zich kan 
voordoen dat één of beide uitspraken slechts gedeeltelijk worden vernietigd, omdat de onverenigbaarheid slechts dat deel van de 
uitspraak betreft. In dat geval kan er nog steeds een rechtsgrond zijn voor de voortzetting van de tenuitvoerlegging van de straf of 
de maatregel.[2]  

 

Voetnoot 

[1] 
G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 138-140. Vgl. 
Kamerstukken I 2001/02, 27 726, nr. 216b, p. 5. Zie ook: P.H.P.H.M.C. van Kempen, Heropening van procedures na veroordeling door het 
EHRM: over het redres van schendingen van het EVRM in afgesloten strafzaken als ook in afgesloten civiele zaken en bestuurszaken 
(diss. Tilburg), Nijmegen: WLP 2003, p. 145-146, 470-472. 

[2] 
HR 2 december 1969, NJ 1970, 64. 
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8. Veroordeelde of verdachte 
Het is overigens opvallend dat ook in het tweede lid van onderhavig artikel wordt gesproken over de 'veroordeelde' terwijl bij 
verwijzingen wegens conflict van rechtspraak door de vernietiging van de bestreden uitspraak geen sprake meer is van een 
'veroordeling'. In het geval twee personen onafhankelijk van elkaar zijn veroordeeld voor hetzelfde door een enkel persoon 
gepleegd feit, kan het zich zelfs voordoen dat de gezamenlijke betrokkenheid zo evident moet worden uitgesloten dat redelijkerwijs 
niet beiden meer als verdachte kunnen worden aangemerkt. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 462 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 462 [Aanvrage betreft een novum. Dagbepaling behandeling] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 462 
Sv 

Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

2 Wetsgeschiedenis 
3 De openbare behandeling en de rolzitting 
4 6 EVRM 
5 Het inwinnen van nadere berichten 

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 462 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1921, 14, gewijzigd bij Stb. 1925, 343 en inwerkingtreding bij Stb. 
1925, 465). Zij is per 1 juni 1999 gewijzigd (Stb. 1998, 591; inwerkingtreding bij Stb. 1999, 52) door toevoeging van het tweede, 
derde en vierde lid. De bepaling is voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2003 (Stb. 2002, 479; inwerkingtreding bij Stb. 2002, 600) 

door in art. 462 lid 1 na 'onder 2°' toe te voegen 'of 3°', zodat het artikel ook van toepassing is op de veroordelende uitspraak van 
het EHRM als grond voor herziening. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 462 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

3. De openbare behandeling en de rolzitting 
Dit artikel is de eerste in een reeks artikelen die het geding bij de Hoge Raad over de aanvraag op grond van art. 457 lid 1 sub 2 en 
3 regelen. Onderhavig artikel betreft de afdoening van herzieningsverzoeken op basis van het novum en de uitspraak van het 
EHRM waarbij een verdragsschending door Nederland is vastgesteld. Indien de aanvraag niet reeds zonder conclusie van de 
advocaat-generaal ingevolge art. 460 niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is verklaard, wordt de zaak op de rol (van de 
enkelvoudige kamer) gebracht. Dit is de in art. 462 lid 1 bedoelde 'verdere behandeling op de openbare terechtzitting op een door 
de voorzitter te bepalen dag'.[1] De memorie van toelichting van 1926 zag in een openbare behandeling een waarborg voor een 
gedegen onderzoek naar aard en gewicht van de aangevoerde feiten. Zij hield tot 1999 in dat de aangevoerde en eventueel nader 
onderzochte feiten daadwerkelijk op een openbare zitting van de Hoge Raad werden besproken, in welk verband de procureur-
generaal en de raadsman van de aanvrager het woord konden voeren (art. 464 oud). 
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De in art. 460 geboden mogelijkheid zonder nader onderzoek te beslissen dat een aanvraag kennelijk ongegrond is, heeft de 
waarborgfunctie van een openbare behandeling natuurlijk behoorlijk gerelativeerd. Met name een aanvraag die is gebaseerd op een 
novum zal soms nog aanknopingspunten bieden voor een verdere openbare behandeling. Bijvoorbeeld om een conclusie te vragen 
of nader onderzoek op de voet van art. 465 en 466 mogelijk te maken. Bij een aanvraag op basis van een uitspraak van het EHRM 
mag worden aangenomen dat een conclusie wordt gevraagd van het parket bij de Hoge Raad en daarmee komt de zaak ook op de 
rol voor een openbare behandeling (art. 464). De wet voorziet echter niet meer in een daadwerkelijke behandeling van de feiten op 
een zitting waarbij de procureur-generaal en de raadsman het woord kunnen voeren. De openbare behandeling van 
herzieningsaanvragen is in de praktijk en daarna ook in de wet dus min of meer uitgekleed. 
Uitgangspunt is dat voor het bepalen van de dag waarop de verdere behandeling op de openbare terechtzitting plaatsvindt een 
termijn (die loopt vanaf de beslissing de zaak op de rol te brengen) van ongeveer twee maanden wordt genomen om de advocaat-
generaal de gelegenheid te bieden zijn conclusie voor te bereiden. Door de procureur-generaal wordt ten minste tien dagen voor de 
dienende rechtsdag aan de aanvrager (de veroordeelde of zijn raadsman bij wie doorgaans domicilie wordt gekozen) aanzegging 
gedaan van die dag. Die aanzegging moet worden betekend ingevolge art. 586 lid 1. Indien de aanvraag door de veroordeelde zelf 
is ingediend, wordt hem hierbij in de regel gewezen op de onmogelijkheid ter zitting zelf het woord te voeren en op de mogelijkheid 
van gefinancierde rechtsbijstand. Wanneer de conclusie op de betreffende dag nog niet is afgerond, wordt door de griffie een 
nadere datum vastgesteld voor de openbare terechtzitting waarop conclusie zal worden genomen. Op de betreffende zitting neemt 
de advocaat-generaal zijn conclusie en bepaalt de enkelvoudige kamer een datum waarop de Hoge Raad uitspraak zal doen. 

 

Voetnoot 

[1] 
Zie hierover ook A.J.A. van Dorst, hoofdstuk 47.8.2, in: Handboek Strafzaken, p. [47.8]-1-2 (juni 2006). 

 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 462 Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4Art. 6 EVRM 
Het geding tot herziening zoals dat bij de Hoge Raad plaats vindt, betreft geen 'criminal charge' zoals bedoeld in art. 6 EVRM. Er is 
immers al een onherroepelijke veroordeling. In zoverre is het recht op een eerlijk proces van art. 6 EVRM niet van toepassing op de 
procedure tot herziening. Volgens Strijards zijn beginselen van een behoorlijk procesorde wel van toepassing.[1] Door de aard van 
de herzieningsprocedure komt dit echter in niet veel meer naar voren dan in enkele contradictoire elementen van de procedure, 
zoals de openbaarheid van de behandeling en de mogelijkheid van mondelinge toelichting. 
Wel geldt volgens Strijards het onmiddellijkheidsbeginsel in de zin dat in elke fase van het geding de samenstelling van de kamer 
die het verzoek behandelt dezelfde is. Voorts komt het motiveringsbeginsel tot uitdrukking in het voorschrift dat de beslissing van de 
Hoge Raad over het verzoek met redenen is omkleed. Vanzelfsprekend geldt ook de eis dat de rechters die de aanvraag 
behandelen onafhankelijk zijn. Die onafhankelijkheid zou in het gedrang kunnen komen indien de strafkamer van de Hoge Raad, die 
uit niet meer dan elf raadsheren bestaat, een aanvraag moet beoordelen ten aanzien van een veroordeling die al meerdere keren in 
cassatie of in herziening aan de Hoge Raad is voorgelegd (vgl. art. 480). 

 

Voetnoot 
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G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 233. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 462 Sv, aant. 5 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

5. Het inwinnen van nadere berichten 
De nadere berichten zoals in art. 462 lid 1 bedoeld, dienen door tussenkomst van de procureur-generaal te worden verkregen. 
Volgens Strijards is deze bevoegdheid van de Hoge Raad om nadere berichten op te vragen een verbijzondering van de algemene 
bevoegdheid van art. 107 RO (oud) om in alle zaken waarvan de Hoge Raad kennis neemt informatie in te winnen bij de feitelijke 
gerechten.[1] In de vorige druk werd al op deze mogelijkheid van art. 107 RO (oud) gewezen. Ook op basis van het huidige art. 83 
RO kunnen rechtbanken en gerechtshoven inlichtingen geven wanneer die door de Hoge Raad voor de behandeling van een zaak 
noodzakelijk worden geacht. 
In het eerste ontwerp van art. 378c van de oude herzieningsregeling van 1899[2] werd het volgende vermeld: 'De Hooge Raad kan 
het advies inwinnen van het college, dat het arrest of vonnis heeft gewezen, en is bevoegd, alvorens op de aanvrage te beslissen, 
een nader onderzoek in te stellen'. Zover wilde de Kamer destijds niet gaan en daarom is deze passage weggehaald en is de term 
'berichten' gebruikt. De wetgever heeft met 'nadere berichten' gedoeld op een 'summier documentair' feitenonderzoek, niet 
bestaande uit hernieuwd onderzoek door opsporingsambtenaren of deskundigen. In de eerste plaats gaat het dan eenvoudigweg 
om de stukken van de zaak. Daarnaast heeft de wetgever gedacht aan het verifiëren van de in de aanvraag opgegeven 
bewijsmiddelen.[3]  
De vraag is of de nadere berichten de Hoge Raad nog kunnen brengen tot het oordeel dat de aanvraag kennelijk ongegrond is. Art. 
462 lid 1 luidt immers dat de Hoge Raad de openbare behandeling beveelt 'na, zo nodig […] nadere berichten te hebben 
ingewonnen'. Het zou dan echter voor de hand hebben gelegen de inwinning van nadere berichten ook in art. 460 te regelen. 
Uiteindelijk is deze vraag in de praktijk niet relevant. De Hoge Raad vraagt in de regel immers niet om nadere berichten door 
tussenkomst van de procureur-generaal. De procureur-generaal, en namens hem de advocaat-generaal,, heeft een eigen 
bevoegdheid nadere berichten bij het openbaar ministerie te vragen voor zover hij dat nodig acht ter voorbereiding van zijn 
conclusie.[4] In het geval een conclusie wordt genomen, dient de zaak op de rol te worden gebracht en kan dus geen kennelijke 
ongegrondheid meer volgen. Niet-ontvankelijkheid is onder bijzondere omstandigheden nog wel mogelijk.[5]  
De eigen bevoegdheid van de advocaat-generaal om nadere berichten in te winnen heeft zich ontwikkeld tot een bevoegdheid om 
daadwerkelijk onder gezag van de officier van justitie nader onderzoek te doen verrichten door opsporingsambtenaren. 
Aangenomen kan worden dat dat onderzoek plaatsvindt in het kader van het verifiëren van de feiten en omstandigheden die aan de 
aanvraag ten grondslag zijn gelegd. Bij de nadere berichten gaat het doorgaans dus om resultaten van nader onderzoek door de 
politie waartoe de advocaat-generaal via het College van procureurs-generaal opdracht heeft gegeven. Deze nadere berichten 
worden in afschrift verzonden aan de aanvrager of zijn raadsman (art. 462 lid 2). De zitting vindt in dat geval ten minste zes weken 
na die toezending plaats, in welke periode de aanvraag schriftelijk nader kan worden toegelicht tot uiterlijk de laatste dag voor de 
(volgende) dienende dag (art. 462 lid 3). Indien die toelichting te laat binnenkomt, behoeft de Hoge Raad er geen kennis meer van 
te nemen.[6] Uit de memorie van toelichting volgt echter dat aanvrager desgewenst ook mondeling ten overstaan van de 
meervoudige kamer op de nadere berichten kan reageren.[7]  

 

Voetnoot 

[1] 
G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 253. 

[2] 
J.W. Belinfante, Geschiedenis van de Wet van den 14en juli 1899 Stbl. Nr. 159, tot wijziging van den 18en Titel van het Wetboek van 
Strafvordering (Herziening van arresten en vonnissen): volledige verzameling ontwerpen, gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen 
enz., 's-Gravenhage: Belinfante 1899, p. 116. 

javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-531e568ec201e1ae96d53453383cb8b7')�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-d546c0cb0a98aaf695ea23dcefd4b8fa')�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-cc739c6229b4bff809ea5c1a55d99034&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=PRINT&commentId=PUMA/inod_ec4ccf849b11da075e02a5a7117d6456&assemblyDefaultChoice=3&sc_backToComment=true&defaultTab=tab-integralcommentaar#ID0EZDAC�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-d546c0cb0a98aaf695ea23dcefd4b8fa')�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-f36a40f5fe2a22740617585c9b6fe02f')�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-d38212a0c0e98f678feaaa5a8b9167f5')�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-cc739c6229b4bff809ea5c1a55d99034&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=PRINT&commentId=PUMA/inod_ec4ccf849b11da075e02a5a7117d6456&assemblyDefaultChoice=3&sc_backToComment=true&defaultTab=tab-integralcommentaar#ID0ESEAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-cc739c6229b4bff809ea5c1a55d99034&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=PRINT&commentId=PUMA/inod_ec4ccf849b11da075e02a5a7117d6456&assemblyDefaultChoice=3&sc_backToComment=true&defaultTab=tab-integralcommentaar#ID0E5EAC�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-531e568ec201e1ae96d53453383cb8b7')�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-531e568ec201e1ae96d53453383cb8b7')�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-126148e5ee2b44a43eda0c524bf68a0a')�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-cc739c6229b4bff809ea5c1a55d99034&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=PRINT&commentId=PUMA/inod_ec4ccf849b11da075e02a5a7117d6456&assemblyDefaultChoice=3&sc_backToComment=true&defaultTab=tab-integralcommentaar#ID0EQFAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-cc739c6229b4bff809ea5c1a55d99034&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=PRINT&commentId=PUMA/inod_ec4ccf849b11da075e02a5a7117d6456&assemblyDefaultChoice=3&sc_backToComment=true&defaultTab=tab-integralcommentaar#ID0EZFAC�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-531e568ec201e1ae96d53453383cb8b7')�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-531e568ec201e1ae96d53453383cb8b7')�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-cc739c6229b4bff809ea5c1a55d99034&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=PRINT&commentId=PUMA/inod_ec4ccf849b11da075e02a5a7117d6456&assemblyDefaultChoice=3&sc_backToComment=true&defaultTab=tab-integralcommentaar#ID0ELGAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-cc739c6229b4bff809ea5c1a55d99034&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=PRINT&commentId=PUMA/inod_ec4ccf849b11da075e02a5a7117d6456&assemblyDefaultChoice=3&sc_backToComment=true&defaultTab=tab-integralcommentaar#ID0EQGAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-cc739c6229b4bff809ea5c1a55d99034&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=PRINT&commentId=PUMA/inod_ec4ccf849b11da075e02a5a7117d6456&assemblyDefaultChoice=3&sc_backToComment=true&defaultTab=tab-integralcommentaar#fn_ID0EZDAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-cc739c6229b4bff809ea5c1a55d99034&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=PRINT&commentId=PUMA/inod_ec4ccf849b11da075e02a5a7117d6456&assemblyDefaultChoice=3&sc_backToComment=true&defaultTab=tab-integralcommentaar#fn_ID0ESEAC�


[3] 
G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 253-254. Zie ook 
Blok & Besier 1925, II, p. 510. 

[4] 
G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 254. 

[5] 
Vgl. G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 252. 

[6] 
De Hoge Raad vermeldt in het arrest ook wel dat de toelichting te laat is ingediend (HR 6 februari 2001, nr. 00325/99 en HR 13 februari 
2001, LJN AB0073). 

[7] 
Kamerstukken II 1996/97, 25 240, nr. 3, p. 4 (MvT). 
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Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 463 
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Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 
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2 Wetsgeschiedenis 
3 Inleiding 
4 Verwijzing naar de meervoudige kamer (lid 2) 
5 Verwijzing naar de enkelvoudige kamer (lid 3) 

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 463 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1921, 14, gewijzigd bij Stb. 1925, 343 en inwerkingtreding bij Stb. 
1925, 465) en hield toen onder meer de tekst in van het huidige vierde lid van art. 462. Zij is per 1 juni 1999 geheel gewijzigd (Stb. 
1998, 591; inwerkingtreding bij Stb. 1999, 52) in de regeling zoals die nu bestaat ten aanzien van de behandeling van een aanvraag 
op basis van een novum. Het artikel is laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2003 (Stb. 2002, 479; inwerkingtreding bij Stb. 2002, 600) 

door invoeging van de verwijzing naar art. 457 lid 1 onder 3, de uitspraak van het EHRM. 
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Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 463 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

3. Inleiding 
Dit artikel regelt de taakverdeling tussen de enkelvoudige kamer en de meervoudige kamer van de Hoge Raad voor zover het 
betreft herzieningsaanvragen op grond van een novum of op grond van een uitspraak van het EHRM. Het artikel is vergelijkbaar 
met art. 438, dat die taakverdeling regelt voor de cassatieprocedure. Art. 463 lid 1 bepaalt dat een aanvraag eerst op de rol van de 
enkelvoudige kamer wordt aangebracht. Indien alsnog nadere berichten moeten worden toegezonden aan de aanvrager of indien 
de conclusie nog niet is afgerond wordt een nieuwe datum bepaald en wordt de zaak op die datum op de rol van de enkelvoudige 
kamer geplaatst. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 463 Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4. Verwijzing naar de meervoudige kamer (lid 2) 
Art. 463 lid 2 bepaalt onder welke omstandigheden de enkelvoudige kamer de zaak naar de meervoudige kamer verwijst. Eén van 
de redenen voor die verwijzing is dat de advocaat van de veroordeelde het verzoek doet in de gelegenheid te worden gesteld de 
aanvraag mondeling toe te lichten (art. 463 lid 2 sub a). De mondelinge toelichting vindt dan plaats op een openbare terechtzitting 
van de meervoudige kamer, waar ook de aanvrager bij aanwezig kan zijn. In de zeldzame gevallen dat de veroordeelde is 
gedetineerd, draagt de griffier zorg voor het transport naar de zitting. 
Niet is uitgesloten dat de raadsman van de aanvrager de gelegenheid tot een mondelinge toelichting aanwendt om op de nadere 
berichten te reageren. Een daadwerkelijk onderzoek naar de zaak vindt tijdens de terechtzitting echter niet plaats. De veroordeelde 
heeft niet het recht het woord te voeren.[1] Dat neemt niet weg dat de betreffende zitting door de meervoudige kamer - en overigens 
ook de aanwezige advocaat-generaal - kan worden aangegrepen om vragen te stellen aan de advocaat of aan de veroordeelde zelf. 
Voorts verwijst de enkelvoudige kamer de zaak naar de meervoudige kamer wanneer zij de datum voor de uitspraak bepaalt (art. 
463 lid 2 sub b). Dit houdt in feite niet meer in dan dat de enkelvoudige rechter voor uitspraak de zaak verwijst naar de meervoudige 

kamer. Belangrijker is de derde omstandigheid waaronder de enkelvoudige kamer de zaak kan verwijzen naar de meervoudige 
kamer, namelijk wanneer de enkelvoudige kamer die verwijzing wenselijk acht (art. 463 lid 2 sub c). Deze algemene aanduiding 

slaat met name op de wens om nader onderzoek te doen naar de gronden van het verzoek. Zie hierover art. 465. 

 

Voetnoot 

[1] 
Kamerstukken II 1996/97, 25 240, nr. 3, p. 14 (MvT); A.J.A. van Dorst, hoofdstuk 47.8, in: Handboek Strafzaken, p. [47.8]-3 (juni 2006). 

 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 463 Sv, aant. 5 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 
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Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

5. Verwijzing naar de enkelvoudige kamer (lid 3) 
Indien de zaak naar de meervoudige kamer is verwezen kan de meervoudige kamer, bijvoorbeeld wanneer na de mondelinge 
toelichting voor de meervoudige kamer op een openbare terechtzitting van de enkelvoudige kamer de conclusie moet worden 
genomen, de zaak weer verwijzen naar de enkelvoudige kamer. Art. 463 lid 3 biedt daarvoor de grondslag. 
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Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 464 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 464 [Conclusie OM. Dagbepaling uitspraak] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 464 
Sv 

Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

2 Wetsgeschiedenis 
3 Inleiding 
4 Tegenspraak vóór de conclusie 
5 Tegenspraak na de conclusie 

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 464 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1921, 14, gewijzigd bij Stb. 1925, 343 en inwerkingtreding bij Stb. 
1925, 465). Zij is per 1 juni 1999 geheel gewijzigd (Stb. 1998, 591; inwerkingtreding bij Stb. 1999, 52) in de huidige regeling. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 464 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

3. Inleiding 
Dit artikel heeft met name betrekking op het nemen van de conclusie door de procureur-generaal, die doorgaans wordt 
vertegenwoordigd door één van de advocaten-generaal. Zoals hiervoor bleek wordt niet in elke herzieningszaak conclusie 
genomen. Indien de Hoge Raad de aanvraag ingevolge art. 460 niet-ontvankelijk acht of kennelijk ongegrond, zal hij de zaak niet 
openbaar behandelen en dus ook niet om een conclusie van het parket bij de Hoge Raad vragen. Dat laatste zou immers niet 
stroken met de wettelijke regeling die ervan uitgaat dat de conclusie op een openbare rolzitting wordt genomen. 
Tot 1 juni 1999 schreef de wet niet voor dat het parket bij de Hoge Raad conclusie neemt in herzieningszaken. Tot die tijd werd de 
procureur-generaal volgens de wettelijke regeling op de terechtzitting in de gelegenheid gesteld evenals de raadsman van de 
veroordeelde het woord te voeren. Echter, ook voor 1999 was het praktijk dat het parket bij de Hoge Raad conclusies nam in 
herzieningszaken. Volgens Strijards had de praktijk onder die oude regeling dringend behoefte aan een schriftelijke conclusie, 
omdat het parket bij de Hoge Raad 'bevoegd is in de ressorten zelfstandig feitenonderzoek te doen plegen omtrent het in het 
request gestelde'.[1] In de wettelijke regeling die tot 1 juni 1999 gold, werd de Hoge Raad (in de persoon van de zogenaamde 
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'raadsheer-rapporteur') beperkt door de weinige onderzoeksmogelijkheden die hij had ter voorbereiding van de beoordeling van een 
herzieningsaanvraag. 

 

Voetnoot 

[1] 
G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 239-240. 

 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 464 Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4. Tegenspraak vóór de conclusie 
Indien op de voet van art. 463 door de raadsman is verzocht om een mondelinge toelichting en de conclusie is nog niet genomen, 
kan die toelichting door de advocaat-generaal worden meegenomen in de voorbereiding van zijn conclusie. De wet voorziet er 
uitdrukkelijk in dat de conclusie op dezelfde zitting wordt genomen als die waarop de mondelinge toelichting wordt gegeven. In dat 
geval wordt een mondelinge toelichting natuurlijk niet in de conclusie meegenomen. Aangenomen mag echter worden dat de 
advocaat-generaal de mondelinge toelichting afwacht alvorens zijn conclusie af te ronden. Art. 464 lid 1 lijkt overigens te 
verhinderen dat een mondelinge toelichting plaatsvindt op een latere datum dan die waarop de conclusie is genomen. 
Wanneer de procureur-generaal nadere berichten heeft ingewonnen (zie over de nadere berichten de commentaar bij art. 462) 
behoort de advocaat ingevolge art. 462 lid 3 zes weken te krijgen voor een nadere schriftelijke toelichting alvorens de advocaat-
generaal zijn conclusie neemt. De aanvrager kan de advocaat-generaal aldus in de gelegenheid stellen ook die reactie in zijn 
conclusie mee te nemen. De wettekst lijkt er gelet op het uiterlijke tijdstip waarop de reactie kan worden ingediend echter vanuit te 
gaan dat de reactie slechts is bedoeld ter toelichting aan de Hoge Raad. 
Ervan uitgaande dat de advocaat-generaal zijn conclusie mede en wellicht zelfs in het bijzonder op de nadere berichten baseert, lijkt 
het ons echter van een behoorlijke procedure getuigen indien de advocaat-generaal kennis neemt van een nadere toelichting, mits 
die tijdig wordt ingezonden en qua omvang in de resterende tijd een afdoende beoordeling toelaat. Om te reageren op de nadere 
berichten zou overigens een mondelinge toelichting kunnen worden aangegrepen. De wet sluit dat niet uit.[1] In dat geval zou de 
advocaat-generaal kunnen besluiten het nemen van conclusie aan te houden tot na die mondelinge toelichting. 

 

Voetnoot 

[1] 
Deze handelwijze strookt echter niet met art. 464 lid 1 voor zover dat ervan uitgaat dat nadere berichten pas aan de Hoge Raad worden 
overgelegd op het moment dat ook de conclusie wordt genomen. De Hoge Raad zou dan dus niet bekend zijn met de nadere berichten 
waar de raadsman van de aanvrager op reageert bij een mondelinge toelichting. Het valt onzes inziens echter niet in te zien waarom de 
advocaat-generaal in dat geval de nadere berichten niet voortijdig in het dossier zou mogen voegen en aldus aan de meervoudige kamer 
ter voorbereiding op de mondelinge toelichting kenbaar zou kunnen maken. 

 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 464 Sv, aant. 5 Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 01-06-2007 
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tot: 

 

5. Tegenspraak na de conclusie 
Op de zitting tijdens welke de conclusie is genomen, wordt de dag voor de terechtzitting bepaald (art. 464 lid 2). De conclusie wordt 
toegezonden aan degene die het verzoek heeft ingediend (art. 464 lid 3). 
De wetgever heeft bij de wetswijziging van 1 juni 1999 niet overeenkomstig art. 439 lid 5 (cassatieregeling) voorzien in de 
mogelijkheid te reageren op de conclusie.[1] Uit de memorie van toelichting blijkt niet dat dat een bewuste keuze is geweest. Het is 
onzes inziens alleszins redelijk om in de praktijk wel overeenkomstige toepassing aan genoemd artikellid te geven door bij de 
verzending van de conclusie aan aanvrager of zijn raadsman kenbaar te maken dat zij binnen een termijn van bijvoorbeeld twee 
weken een schriftelijk commentaar kunnen indienen. In de praktijk worden dergelijke commentaren door de Hoge Raad ook 
meegenomen in zijn oordeelsvorming.[2]  

 

Voetnoot 

[1] 
Vgl. Kamerstukken II 1996/97, 25 240, nr. 3, p. 14 (MvT). 

[2] 
Vgl. HR 19 december 2006, LJN AY9718 (r.o. 3.2). 
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Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 465 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 465 [Opdracht aan rechter-commissaris tot nader onderzoek] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 465 
Sv 

Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

2 Wetsgeschiedenis 
3 Nader onderzoek in opdracht van de Hoge Raad 
4 Enkele voorbeelden van nader onderzoek in opdracht van de Hoge Raad 

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 
 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 465 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1921, 14, gewijzigd bij Stb. 1925, 343 en inwerkingtreding bij Stb. 
1925, 465). Zij is per 1 juni 1999 gewijzigd (Stb. 1998, 591; inwerkingtreding bij Stb. 1999, 52) door de tekst van art. 466 (oud) er 
naar over te hevelen en de zinsnede 'een door hem met name aan te wijzen lid eener rechtbank' te vervangen door de zinsnede 'de 
rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken, in een rechtbank'. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 465 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

3. Nader onderzoek in opdracht van de Hoge Raad 
Op basis van dit artikel kan de Hoge Raad alvorens een beslissing over een aanvraag op de voet van art. 457 lid 1 sub 2 of 3 te 
nemen, nader onderzoek doen naar de feitelijke grondslag van de aanvraag. Dat kan de Hoge Raad ook doen in aanvulling op de 
conclusie van de advocaat-generaal en de nadere berichten die de advocaat-generaal heeft ingewonnen. Die berichten kunnen 
immers vragen open laten of vragen oproepen die de Hoge Raad beantwoord wil zien en waarvoor bijvoorbeeld getuigen moeten 
worden gehoord. Het bevel tot nader onderzoek wordt gedaan bij tussenarrest. 
De Hoge Raad kan het onderzoek opdragen aan een uit zijn midden benoemde raadsheer-commissaris. Behalve in het 
uitzonderlijke geval dat de aanvraag een door de Hoge Raad in eerste aanleg gewezen arrest betreft, kan het onderzoek ook 
worden opgedragen aan een rechter-commissaris in een rechtbank. Daarbij geldt de eis dat de zaak niet eerder bij die rechtbank is 
behandeld.[1] Daarmee wordt een eventuele feitelijke vooringenomenheid bij het onderzoek voorkomen. Het verdient volgens de 
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wetgever de voorkeur dat de Hoge Raad het aan de president van de betreffende rechtbank overlaat welke rechter-commissaris 
daadwerkelijk het onderzoek zal verrichten.[2]  

 

Voetnoot 

[1] 
Zie hierover R.E.P. de Ranitz, Herziening van arresten en vonnissen (diss. Leiden), Alphen aan den Rijn: Tjeenk Willink 1977, p. 120. 

[2] 
Kamerstukken II 1996/97, 25 240, nr. 3, p. 14 (MvT). 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 465 Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4. Enkele voorbeelden van nader onderzoek in opdracht van de Hoge Raad 
Het komt niet vaak voor dat de Hoge Raad een nader onderzoek nodig acht. Enkele recente gevallen kunnen echter als voorbeeld 
dienen.[1]  
HR 2 december 2003, LJN AE6117 betrof een aanvraag op basis van een schriftelijke verklaring van een derde, inhoudende dat hij 
het feit had gepleegd. Het oorspronkelijke dossier was niet te traceren en er was slechts een aantekening mondeling vonnis 
voorhanden. De advocaat-generaal concludeerde tot gegrondheid van de aanvraag. De Hoge Raad beval in een tussenarrest nader 
onderzoek en droeg dit op aan een uit zijn midden gekozen raadsheer-commissaris. Die heeft op zijn beurt vervolgens de 
hoofdofficier van justitie verzocht de betreffende persoon te horen. Die bleek niet op het opgegeven adres te wonen en nadat 
aanvrager hierover in kennis was gesteld en geen aanvullende gegevens verstrekte wees de Hoge Raad de aanvraag af. 
Nader onderzoek vond ook plaats in de eerste herzieningsprocedure in de zogenaamde 'Deventer moordzaak' (HR 1 juli 2003, LJN 
AE8165). In die zaak had de Hoge Raad bij tussenarrest onderzoek bevolen en dit aan een uit zijn midden benoemde raadsheer-
commissaris opgedragen. Het onderzoek betrof het verhoor van een getuige-deskundige over sporenonderzoek aan een met de 
moord in verband gebracht mes. Bij dat verhoor waren ook de raadsman van de veroordeelde en de advocaat-generaal aanwezig. 
Vervolgens is een proces-verbaal van het verhoor opgemaakt, heeft de advocaat-generaal een aanvullende conclusie genomen en 
heeft de raadsman daar nog een schriftelijk commentaar op kunnen geven.[2]  
In HR 6 februari 2007, LJN AZ2130 droeg de Hoge Raad bij tussenarrest een uit zijn midden benoemde raadsheer-commissaris op 
onderzoek te doen naar de vraag of aanvrager, zoals onderbouwd aangevoerd, ten tijde van de bewezenverklaarde 
zaaksbeschadiging handelde onder invloed van een psychische stoornis waardoor hem het bewezenverklaarde niet kon worden 
toegerekend. Bijgevoegde verslagen van deskundigen leverden daartoe aanwijzingen op, maar het stond kennelijk onvoldoende 
vast wat de betekenis daarvan was voor de specifieke datum waarop het feit was gepleegd.[3] Ten tijde van het schrijven van dit 
commentaar was op deze herzieningsaanvraag nog niet beslist. 

 

Voetnoot 

[1] 
Een hier niet genoemd maar wel bekend voorbeeld is nog de zogenaamde 'Puttense moord'-zaak (HR 26 juni 2001, NJ 2001, 564). 

[2] 
Zie ook de opdracht tot nader onderzoek naar aanleiding van de tweede herzieningsaanvraag in de 'Deventer moord'-zaak (HR 5 juni 2007, 
LJN BA1024). 
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Kennelijk achtte de Hoge Raad het verband met het bewezenverklaarde in deze zaak niettemin evidenter dan in HR 14 juni 2005, LJN 
AT4369. Natuurlijk ging de Hoge Raad ervan uit dat de veroordelende rechter niet op de hoogte was geweest van hetgeen bij herziening 
werd aangevoerd. 

 

Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 466 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 466 [Onderzoek R-C geldt als gerechtelijk vooronderzoek] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 466 
Sv 

Tijdvak: 01-01-2010 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-11-2009 

2 Wetsgeschiedenis 
3 Inleiding 
4 Afwijking van de overeenkomstige toepassing 
5 Inzagerecht 
6 Einde van het nadere onderzoek 

 

Voetnoot 

[1] 
Marius Duker is universitair docent straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 466 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-01-2010 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-11-2009 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1921, 14, gewijzigd bij Stb. 1925, 343, i.w.tr. Stb. 1925, 465). Zij is per 
1 juni 1999 gewijzigd (Stb. 1998, 591; i.w.tr. Stb. 1999, 52) door in de kern de tekst van art. 467 (oud) naar het eerste lid over te 

hevelen, art. 468 lid 1 (oud) naar het tweede lid over te hevelen en het derde lid toe te voegen. Daarna is zij per 1 februari 2000 
gewijzigd (Stb. 1999, 243; i.w.tr. Stb. 2000, 32) door de verwijzing naar de achtste afdeling van titel III van boek 2 in te voegen 
(bevoegdheden van de raadsman) en door de term huiszoeking te vervangen door het doorzoeken van plaatsen. Per 1 januari 2003 
is zij gewijzigd (Stb. 2002, 539; i.w.tr. Stb. 2002, 601) door de griffier 'bij' de Hoge Raad te vervangen door griffier 'van' de Hoge 
Raad. Tot slot vond met ingang van 1 januari 2010 wijziging plaats bij de Wet deskundige in strafzaken (Stb. 2009, 33; i.w.tr. Stb. 
2009, 351); in het vervolg wordt, zonder inhoudelijke wijziging, verwezen naar art. 216a lid 2 in plaats van naar art. 216 lid 2. 
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3. Inleiding 
Dit artikel verklaart de meeste regels van het gerechtelijk vooronderzoek van toepassing op het nadere onderzoek op de voet van 
art. 465. Het nadere onderzoek dient overeenkomstig die regels te worden gevoerd. Het gaat dan onder meer om de voorschriften 
uit de tweede afdeling van titel III van boek 2. Daaronder valt de toepassing van dwangmiddelen (zie in het bijzonder art. 192-199), 
zoals het afnemen van celmateriaal voor DNA-onderzoek. Voorts gaat het om het verhoren van de verdachte (in dit verband de 
veroordeelde), het horen van getuigen (inclusief de voorschriften ten aanzien van bedreigde en afgeschermde getuigen), het doen 
verrichten van onderzoek door deskundigen (art. 227) en het horen van deskundigen. De hier genoemde achtste afdeling betreft de 
bevoegdheden van de raadsman.  
Het horen van de veroordeelde en van getuigen of deskundigen door de rechter-commissaris of de raadsheer-commissaris is net 
als in een gewoon (gerechtelijk) vooronderzoek besloten en vindt dus niet op een openbare zitting plaats. Art. 186 en 186a regelen 

de aanwezigheid van de officier van justitie (of de advocaat-generaal bij de Hoge Raad) en de raadsman. Wij wijzen voorts op art. 
187a dat bepaalt dat aan de verdachte (hier de veroordeelde) die geen raadsman heeft, op last van de rechter-commissaris 
onverwijld een raadsman wordt toegevoegd, indien die bevoegd zou zijn enig verhoor bij te wonen. 
De verwijzing naar het gerechtelijk vooronderzoek is vergelijkbaar met die in art. 316 (nader onderzoek door de rechter-commissaris 
in opdracht van de rechtbank). Er is onzes inziens geen reden om de bevoegdheden van de raadsheer-commissaris in het geding 
tot herziening beperkter te achten dan die van de rechter-commissaris in een gewone strafzaak. Zij dienen echter wel een beperkter 
doel: het beoordelen of heropening van de zaak nodig is en niet het op de voet van art. 348 en 350 beslissen over de zaak. Het 
gevolg van dat verschil kan zijn dat nader onderzoek in het geding tot herziening minder omvangrijk is. 
Het begin en het eind van het onderzoek vinden niet hun grondslag in de derde titel maar respectievelijk in art. 465 (het bevel bij 
tussenarrest) en 466 (een vormloze afronding van het onderzoek door toezending van resultaten aan de Hoge Raad) zelf. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 466 Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-01-2010 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-11-2009 

 

4. Afwijking van de overeenkomstige toepassing 
In afwijking van de regels van het gerechtelijk vooronderzoek schrijft art. 466 lid 1 dwingend voor dat getuigen worden beëdigd of 
aangemaand. In de wetsgeschiedenis is een reden voor deze afwijking niet te vinden, maar aangenomen mag worden dat aan het 
voorkomen van misleiding in de herzieningsprocedure extra belang werd gehecht.[1]  
Een andere afwijking van de regels van het gerechtelijk vooronderzoek is dat waar in het wetboek wordt gesproken van rechtbank, 
rechter-commissaris, officier van justitie en griffier, moet worden gelezen: de Hoge Raad, de raadsheer-commissaris, de procureur-
generaal en de griffier van de Hoge Raad. 
In het kader van een dergelijk onderzoek kunnen de raadsheer-commissaris en de procureur-generaal zich bij het doorzoeken van 
plaatsen en bij een schouw laten vervangen door een rechter-commisaris en een officier van justitie.  

 

Voetnoot 

[1] 
R.E.P. de Ranitz, Herziening van arresten en vonnissen (diss. Leiden), Alphen aan den Rijn: Tjeenk Willink 1977, p. 121 en Blok & Besier 
1925, II, p. 516. 
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tot: 

 

5. Inzagerecht 
Ook overige artikelen buiten de derde titel, die mede van toepassing zijn op het gerechtelijk vooronderzoek, zijn van toepassing 
gedurende het onderzoek als in art. 466 lid 1 bedoeld, zoals bijvoorbeeld het recht op inzage in processtukken (art. 30 e.v.).[1] Indien 
kennisneming door de raadsheer-commissaris of rechter-commissaris aan de veroordeelde wordt onthouden, kan die laatste naar 
onze mening op de voet van art. 32 een bezwaarschrift indienen, waarover de Hoge Raad heeft te beslissen.  

 

Voetnoot 

[1] 
Blok & Besier 1925, II, p. 514. Zie hierover verder R.E.P. de Ranitz, Herziening van arresten en vonnissen (diss. Leiden), Alphen aan den 
Rijn: Tjeenk Willink 1977, p. 122-123. 
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6. Einde van het nadere onderzoek 
Het onderzoek eindigt door het ingevolge art. 466 lid 2 doen toekomen van de resultaten van het onderzoek aan de Hoge Raad. 
Aangenomen moet worden dat van de onderzoeksverrichtingen proces-verbaal wordt opgemaakt, ondanks dat de 
verbaliseringsplicht van de rechter-commissaris (art. 172) niet van overeenkomstige toepassing is verklaard. De aanvrager ontvangt 
een afschrift van de desbetreffende stukken (art. 466 lid 3). 
Door overeenkomstige toepassing van art. 462 lid 3, dat mede betrekking heeft op een verplichte termijn van minimaal zes weken 
voor de aanvrager om schriftelijk te reageren op nadere berichten als bedoeld in art. 462 lid 2, moet worden aangenomen dat ook 
na het nadere onderzoek in de zin van art. 465 de gelegenheid moet worden geboden om binnen een termijn van minimaal zes 
weken schriftelijk op de resultaten daarvan te reageren.[1] De procureur-generaal doet op basis van art. 462 lid 4 minimaal tien 
dagen van te voren aanzegging van de dienende rechtsdag. 
De overeenkomstige toepassing van art. 463 duidt erop dat de zaak weer naar de enkelvoudige kamer kan worden verwezen. Zij 
heeft echter ook tot gevolg dat de zaak naar de meervoudige kamer kan worden verwezen, bijvoorbeeld voor een mondelinge 
toelichting van de aanvraag naar aanleiding van de resultaten van het nadere onderzoek. Het is ook voorstelbaar dat een openbare 
behandeling bij de meervoudige kamer onder omstandigheden zinvol is om de resultaten van het onderzoek te bespreken. 
De advocaat-generaal kan opnieuw een conclusie nemen, in welk geval art. 464 lid 1 en 3 van toepassing is. Dat laatste houdt 
volgens de wettekst in dat in het kader van de aanvullende conclusie ook nog nadere berichten zouden kunnen worden 
ingewonnen, in welk verband art. 462 lid 3 weer dwingt tot het bieden van een gelegenheid daarop te reageren. Uitgangspunt dient 
onzes inziens echter te zijn dat nadat een onderzoek op de voet van art. 465 heeft plaatsgevonden de advocaat-generaal niet meer 
zelfstandig nadere berichten inwint. 

 

Voetnoot 

[1] 
Zie ook Kamerstukken II 1996/97, 25 240, nr. 3, p. 4 (MvT). 
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Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 467 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 467 [Aanvrage gegrond. Schorsing tenuitvoerlegging. Verwijzing] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 467 
Sv 

Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

2 Wetsgeschiedenis 
3 Inleiding 
4 Indien de aanvraag op basis van een novum gegrond is (lid 1) 
5 Indien de aanvraag op basis van een verdragsschending gegrond is (lid 2) 
6 Van rechtswege vrij (lid 3) 

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 467 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1921, 14, gewijzigd bij Stb. 1925, 343 en inwerkingtreding bij Stb. 
1925, 465). Zij is per 1 juni 1999 geheel gewijzigd (Stb. 1998, 591; inwerkingtreding bij Stb. 1999, 52) door invoeging van de huidige 
regeling. Tot slot is zij per 1 januari 2003 gewijzigd (Stb. 2002, 539; inwerkingtreding bij Stb. 2002, 601) door tussenvoeging van het 

huidige tweede lid. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 467 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

3. Inleiding 
Deze bepaling regelt de wijze van afdoening van aanvragen die zijn gebaseerd op een novum als bedoeld in art. 457 lid 1 onder 2 
en de aanvragen die zijn gebaseerd op een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens als bedoeld in art. 457 
lid 1 sub 3. In art. 461 is reeds de wijze van afdoening geregeld van aanvragen die zijn gebaseerd op een conflict van rechtspraak. 
Voor de goede orde merken we op dat de beslissingen die in het geding tot herziening ter discussie staan oorspronkelijk kunnen zijn 
genomen bij uitspraken die ook andere veroordelingen behelzen waar de aanvraag zich niet tegen richt. Over die onderdelen van 
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de uitspraak oordeelt de Hoge Raad niet in het geding tot herziening. In zoverre wordt een uitspraak dus ook niet door de Hoge 
Raad vernietigd. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 467 Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

4.1 Opschorting of schorsing van het gewijsde 
4.2 Verwijzing op de voet van art. 461 
4.3 Verwijzingsopdracht 
4.4 Definitieve afdoening door de Hoge Raad zelf 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 467 Sv, aant. 4.1 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4.1. Opschorting of schorsing van het gewijsde 
Indien een aanvraag die is gestoeld op een novum, gegrond is en de bij de veroordeling opgelegde straf of maatregel (immers: het 
'gewijsde') is nog niet ten uitvoer gelegd, dan beveelt de Hoge Raad de opschorting of schorsing van die tenuitvoerlegging. 
Opschorting betreft het niet overgaan tot tenuitvoerlegging van het gewijsde. Schorsing betreft het voorlopig beëindigen van die 
tenuitvoerlegging en gaat er dus van uit dat bijvoorbeeld de gevangenisstraf al ten dele is ondergaan. Omdat niet altijd vaststaat of 
en in hoeverre tenuitvoerlegging heeft plaatsgevonden, beslist de Hoge Raad ook wel tot die opschorting en schorsing 'voor zover 
nodig'.[1]  

 

Voetnoot 

[1] 
Zie bijv. HR 2 september 2003, nr. 01574/02 H. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 467 Sv, aant. 4.2 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4.2. Verwijzing op de voet van art. 461 
De Hoge Raad verwijst de zaak vervolgens op de voet van art. 461. In dat artikel is de wijze van afdoening geregeld van aanvragen 
die zijn gebaseerd op een conflict van rechtspraak. Dat verwijzing op de voet van dat artikel plaatsvindt, houdt onzes inziens in dat 
de in art. 461 lid 1 genoemde regels over de verwijzing naar een gerechtshof van toepassing zijn. Dat geldt ook voor de regel dat na 
verwijzing de zaak opnieuw wordt onderzocht. 
De Hoge Raad vernietigt het veroordelende vonnis of arrest echter niet, zoals hij wel doet bij een gegronde aanvraag op basis van 
een conflict van rechtspraak (art. 461 lid 1). De aanvrager behoudt dus na verwijzing formeel zijn positie van veroordeelde en valt 
niet terug in de positie van verdachte.[1]  
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Voetnoot 

[1] 
In zoverre is het op het eerste gezicht vreemd dat in het eerste lid van onderhavig artikel wordt gesproken van 'de verdachte'. Het gaat daar 
echter om de situatie dat het hof in herziening (bij één en dezelfde uitspraak) de oorspronkelijke veroordeling vernietigt, de veroordeelde 
daarmee verdachte maakt, en vervolgens als zodanig vrijspreekt. 

 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 467 Sv, aant. 4.3 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4.3. Verwijzingsopdracht 
Art. 467 lid 1 bevat wel een wettelijke verwijzingsopdracht aan het hof dat de zaak in herziening opnieuw onderzoekt en berecht. Die 
opdracht houdt in dat het hof het gewijsde handhaaft of met vernietiging daarvan het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaart, 
de verdachte vrijspreekt, als niet-strafbaar ontslaat van alle rechtsvervolging of opnieuw veroordeelt met toepassing van een minder 
zware strafbepaling. 
Dat het hof het gewijsde kan handhaven, toont reeds dat het gegrond bevinden van een aanvraag door de Hoge Raad geen 
garantie biedt dat het hof in herziening tot een voor aanvrager voordeligere uitspraak komt. De overige genoemde uitspraken 
waartoe het hof volgens deze verwijzingsopdracht kan overgaan, betreffen de uitspraken zoals vermeld in art. 457 lid 1 sub 2. Het 
zijn de uitspraken waartoe een novum moet strekken, wil het tot gegrondbevinding van de aanvraag leiden. Deze verwijzing wekt de 
indruk dat het novum ook in het geding in herziening centraal staat.[1] Deze opvatting is echter geen geldend recht. Wij verwijzen 
voor de beslissingsruimte van het hof in herziening naar de commentaar bij art. 474. 
Voor zover wordt aangenomen dat er een onderscheid bestaat tussen rechtvaardigingsgronden die de strafbaarheid van het feit 
betreffen en schulduitsluitingsgronden die de strafbaarheid van de dader betreffen, lijkt deze zinsnede overigens ook uit te sluiten 
dat het hof de verdachte kan ontslaan van alle rechtsvervolging wegens niet-strafbaarheid van het feit. Bij art. 457, dat ook slechts 
ziet op de 'niet-strafbare veroordeelde', is echter reeds toegelicht dat de wettekst, kort gezegd, is gebaseerd op de gedachte dat de 
niet-strafbaarheid van het feit samenvalt met de niet-strafbaarheid van de dader. De tekst van art. 467 lid 1 moet dan ook zo worden 
gelezen dat het hof in herziening de veroordeelde, die door vernietiging van de oorspronkelijke uitspraak verdachte wordt, ook kan 
ontslaan van alle rechtsvervolging wegens niet-strafbaarheid van het feit. 

 

Voetnoot 

[1] 
Zie bijv. Noyon 1926, p. 635. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 467 Sv, aant. 4.4 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4.4. Definitieve afdoening door de Hoge Raad zelf 
Indien de uitkomst van het onderzoek in herziening al bij voorbaat vaststaat kan de Hoge Raad - ook al voorziet de wet daar niet in - 
om doelmatigheidsredenen de zaak zelf afdoen.[1] Dat gebeurt eigenlijk alleen in zaken waarin niet anders dan niet-ontvankelijkheid 
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van het openbaar ministerie in de vervolging kan volgen. In HR 25 mei 1993, NJ 1993, 699 bleek de aanvrager bijvoorbeeld reeds 

voor hetzelfde feit te zijn veroordeeld en sprak de Hoge Raad zelf de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie uit. 
Wanneer het aangevoerde novum met het bewijs samenhangt en evident is dat vrijspraak zou moeten volgen, is de Hoge Raad niet 
geneigd een zaak zelf af te doen, omdat er dan als uitgangspunt nog een waardering van het bewijsmateriaal door de feitenrechter 
nodig is. In HR 18 september 2001, LJN AD5440 had de verbalisant die de verdachte had aangehouden met stelligheid bevestigd 
dat aanvrager niet die verdachte was. Advocaat-generaal Wortel meende dat, nu vaststond dat de aanvrager niet de aangehouden 
verdachte is geweest, het niet denkbaar was dat de rechter na verwijzing op andere gronden tot een bewezenverklaring zou kunnen 
komen. Hij gaf de Hoge Raad in overweging zelf vrij te spreken. Dat deed de Hoge Raad echter niet en hij verwees de zaak. 

 

Voetnoot 

[1] 
HR 3 maart 1987, NJ 1987, 865 (m.nt. Corstens); HR 21 november 1995, DD 96.119 en HR 28 november 2000, nr. 02062/99 H. 

 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 467 Sv, aant. 5 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

5. Indien de aanvraag op basis van een verdragsschending gegrond is (lid 2) 
Indien een aanvraag die is gestoeld op een uitspraak van het EHRM (art. 457 lid 1 sub 2) gegrond is, geldt in grote lijnen hetzelfde 
als hiervoor is beschreven.[1]  
Een verschil is dat art. 467 lid 3 ten aanzien van deze herzieningsgrond er uitdrukkelijk in voorziet dat de Hoge Raad de zaak zelf 
afdoet. Een reden daarvoor kan zijn dat de verdragsschending geen verband houdt met de vaststelling van feiten, zodat verwijzing 
naar de feitenrechter niet noodzakelijk is. In HR 27 september 2005, LJN AS8858 kon het rechtsherstel volgens de Hoge Raad 
bijvoorbeeld plaatsvinden door middel van strafvermindering. Die strafvermindering paste hij vervolgens zelf toe en aldus deed hij 
de zaak zelf af op basis van art. 467 lid 2. Wanneer het ondervragingsrecht is geschonden en het nog zin heeft de betreffende 
getuigen te horen, ligt een verwijzing meer voor de hand. 
Een ander verschil is dat art. 467 lid 2 geen concrete verwijzingsopdracht kent. Bij verwijzing is het hof door dit artikel dus niet 
beperkt in het soort uitspraken dat het kan doen. Het hof dient slechts 'met inachtneming van het arrest van de Hoge Raad' het 
gewijsde te handhaven of met vernietiging ervan opnieuw recht te doen. Het zal onzes inziens dus rekening moeten houden met het 
(juridische) oordeel van de Hoge Raad over de verdragsschending. Het hof is verder dus in belangrijke mate vrij in de beoordeling 
van de zaak en in het nemen van beslissingen. 

 

Voetnoot 

[1] 
Kamerstukken II 2000/01, 27 726, nr. 3, p. 8 (MvT). 

 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 467 Sv, aant. 6 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 
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6. Van rechtswege vrij (lid 3) 
Indien aan de aanvrager krachtens de veroordeling waartegen de herzieningsaanvraag zich richt zijn vrijheid is ontnomen, is hij 
door de verwijzingsbeslissing van rechtswege vrij en wordt hij onmiddellijk in vrijheid gesteld. Dit strookt met het eerste lid dat 
voorschrijft dat de Hoge Raad de schorsing of opschorting beveelt van de tenuitvoerlegging van het gewijsde. Uit art. 561 lid 1 volgt 
dat aan dat bevel zo spoedig mogelijk gevolg moet worden gegeven. Dit derde lid mag onzes inziens zo worden uitgelegd dat een 
soepele interpretatie van de term 'spoedig' hier echter niet is aangewezen. 
Deze bepaling luidt vrijwel overeenkomstig art. 461 lid 2, dat de invrijheidstelling bij een conflict van rechtspraak regelt. Het verschil 
is dat in onderhavig geval de veroordeling nog niet is vernietigd. Op basis daarvan moet worden aangenomen dat de rechtsgrond 
voor niet vrijheidsbenemende straffen en maatregelen niet vervalt. Ook in dit verband kan de Hoge Raad op basis van art. 470 toch 
de gevangenhouding van de aanvrager bevelen (zie daarover de commentaar bij art. 470). 
Voor het overige verwijzen wij naar de commentaar bij art. 461 lid 2. 

 
 

 

Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 468 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 468 [Afwijzing aanvrage] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 468 
Sv 

Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

2 Wetsgeschiedenis3 Na ongegrondverklaring volgt afwijzing 

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 468 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1921, 14, gewijzigd bij Stb. 1925, 343 en inwerkingtreding bij Stb. 
1925, 465). Zij is per 1 juni 1999 geheel gewijzigd (Stb. 1998, 591; inwerkingtreding bij Stb. 1999, 52) door invoeging van de huidige 

bepaling. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 468 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 
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3. Na ongegrondverklaring volgt afwijzing 
Deze bepaling laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Indien een aanvraag als bedoeld in art. 457 ontvankelijk is en zij wordt 
uiteindelijk toch ongegrond bevonden, dan wijst de Hoge Raad haar af. 
Gelet op de meest recente rechtspraak moet worden aangenomen dat wanneer de aanvraag kennelijk ongegrond wordt bevonden 
de aanvraag ook ongegrond is in de zin van dit artikel en dus wordt afgewezen.[1]  
Bij de wijziging van de herzieningsgregeling per 1 juni 1999 zijn de woorden 'bij met redenen omklede uitspraak' in art. 465 lid 1 
(oud), de voorganger van het huidige art. 468, vervallen in verband met de algemene redactie van art. 469. 

 

Voetnoot 

[1] Zie bijv. HR 20 maart 2007, LJN BA0995. 

 
 

Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 470 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 470 [Bevel tot gevangenhouding. Toevoeging van raadsman] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 470 
Sv 

Tijdvak: 01-07-2010 tot: - 

Auteur: mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

18-05-2011 

2 Wetsgeschiedenis3 Inleiding 
4 Bevel gevangenhouding slechts bij verwijzing 
5 Overschrijding van de straftijd 
6 Maatstaven voor het bevel 
7 Ambtshalve toevoeging raadsman (lid 2) 
8 Voortijdige invrijheidsstelling (lid 3) 

 

Voetnoot 

[1] 
Marius Duker is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 470 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-07-2010 tot: - 

Auteur: mr. M.J.A. Duker Bijgewerkt 
tot: 

18-05-2011 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is voor het eerst in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1921, 14, gewijzigd bij Stb. 1925, 343 en 
inwerkingtreding bij Stb. 1925, 465) en betrof toen eveneens de mogelijkheid de gevangenhouding te bevelen. Zij is per 28 juli 1975 
gewijzigd (Stb. 1975, 340), in de kern door de verwijzing naar de regels van de voorlopige hechtenis te beperken en door invoeging 

van een regeling omtrent de rechtsbijstand. Voorts is bij deze wijziging het bepaalde omtrent de overbrenging naar een ‘gevangenis 
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bestemd tot bewaring van verdachten’ ter plaatse waar het hof is gevestigd, vervangen door verwijzing naar art. 411 (oud), dat 
betrekking had op de overbrenging van 'gewone' voorlopig gehechten (die dus nog niet onherroepelijk zijn veroordeeld) naar de 
plaats waar het gerechtshof dat het hoger beroep behandelt is gevestigd. Daarna is het artikel nog een keer gewijzigd per 15 juli 
1994 (Stb. 1994, 501; inwerkingtreding bij Stb. 1994, 502) door een formele wijziging in de regeling van de ambtshalve toevoeging. 
Zij is daarna per 1 juni 1999 gewijzigd (Stb. 1998, 591; inwerkingtreding bij Stb. 1999, 52) door de zinsnede ‘die bij het gewijsde was 
opgelegd’ te vervangen door ‘die de veroordeelde krachtens het gewijsde dient te ondergaan’. Hiermee werd buiten twijfel gesteld 
dat bij de vaststelling van de maximale duur van de gevangenhouding rekening moet worden gehouden met de wettelijke 
mogelijkheden tot vervroegde invrijheidsstelling (Kamerstukken II 1996/97, 25 240, nr. 3, p. 15 (MvT)). Daarna is zij per 1 juni 2000 
gewijzigd (Stb. 2000, 204; inwerkingtreding bij Stb. 2000, 225) door de verwijzing naar het inmiddels - door de inwerkingtreding van 
de Penitentiaire Beginselenwet (Stb. 1998, 430) - vervallen art. 411 te verwijderen. Vervolgens is zij per 1 januari 2003 gewijzigd 
(Stb. 2002, 539; inwerking bij Stb. 2002, 601) door invoeging van het derde lid. De laatste wijziging dateert van 1 juli 2010 (Stb 
2010, 2; in werking getreden bij Stb 2010, 234) en houdt verband met de centralisatie van de raden voor rechtsbijstand. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 470 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-07-2010 tot: - 

Auteur: mr. M.J.A. Duker Bijgewerkt 
tot: 

18-05-2011 

 

3. Inleiding 
Indien een aanvraag gegrond wordt bevonden, is de aanvrager van rechtswege vrij (art. 461 lid 2 en art. 467 lid 3). Wanneer er 
echter gronden zijn om de vrijheidsbeneming van veroordeelde ondanks gegrondverklaring van de aanvraag voort te laten duren, 
kan de Hoge Raad bij de verwijzing direct een bevel tot gevangenhouding van de veroordeelde uitvaardigen. De invrijheidsstelling 
vindt dan dus niet plaats, maar aan de veroordeelde (strikt genomen de 'verdachte' bij verwijzing op basis van conflict van 
rechtspraak) wordt zijn vrijheid ontnomen op een andere titel en komt in voorlopige hechtenis. In de gevallen als bedoeld in art. 467 
lid 3 levert dit een vreemde situatie op omdat de voorlopige hechtenis wordt toegepast terwijl de grond onder de onherroepelijke 
veroordeling nog niet is weggevallen. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 470 Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-07-2010 tot: - 

Auteur: mr. M.J.A. Duker Bijgewerkt 
tot: 

18-05-2011 

 

4. Bevel gevangenhouding slechts bij verwijzing 
Het bevel gevangenhouding kan alleen door de Hoge Raad worden gegeven 'bij' de verwijzing. Het bevel gevangenhouding kan 
voorts slechts worden gegeven ten aanzien van een veroordeelde aan wie ten tijde van dat bevel al rechtens zijn vrijheid is 
ontnomen.[1] Daarop duidt immers ook de term gevangenhouding. Ten aanzien van een veroordeelde die ten tijde van de 

herzieningsprocedure niet is gedetineerd, kan dus niet de voorlopige hechtenis worden bevolen. Dat zou ook strijdig zijn met het 
uitgangspunt dat de procedure tot herziening niet nadeliger voor de veroordeelde mag uitpakken. 
Indien de veroordeelde de in een andere zaak opgelegde straf ondergaat, is de Hoge Raad volgens De Ranitz ook niet bevoegd 
een bevel als hier bedoeld uit te vaardigen omdat in de wetsgeschiedenis wordt gesproken over het bevelen van de 
gevangenhouding ten aanzien van de veroordeelde die de hem 'bij de aangevallen uitspraak opgelegde straf [ondergaat, red.]'.[2] In 

het geval de aangevallen uitspraak niettemin een opvolgende titel voor vrijheidsbeneming biedt, ligt dit anders. Dan is onzes inziens 
een bij de verwijzing uit te vaardigen bevel gevangenhouding mogelijk met ingang van het moment dat de andere titel voor 
vrijheidsbeneming is vervallen. 
Art. 65 is niet van overeenkomstige toepassing verklaard. Dat artikel bepaalt dat de rechtbank op vordering van justitie de 
gevangenhouding kan bevelen van een verdachte die zich in bewaring bevindt. Aangenomen moet dus worden dat als de Hoge 
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Raad de gevangenhouding beveelt, hij dat ambtshalve doet.[3] Er is onzes inziens echter geen reden om de procureur-generaal bij 
de Hoge Raad de bevoegdheid te onthouden in zijn conclusie te adviseren tot het uitvaardigen van een dergelijk bevel. 

 

Voetnoot 

[1] 
A.J.A. van Dorst, hoofdstuk 47.9, in: Handboek Strafzaken, p. [47.9]-2 (juni 2006). 

[2] 
R.E.P. de Ranitz, Herziening van arresten en vonnissen (diss. Leiden), Alphen aan den Rijn: Tjeenk Willink 1977, p. 132. Hij verwijst 
daarbij naar Noyon 1926, p. 638. 

[3] 
Vgl. over de oude regeling Noyon 1926, p. 640. 

 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 470 Sv, aant. 5 Tijdvak: 01-07-2010 tot: - 

Auteur: mr. M.J.A. Duker Bijgewerkt 
tot: 

18-05-2011 

 

5. Overschrijding van de straftijd 
Natuurlijk mag de voorlopige hechtenis niet zo lang voortduren dat de volledige in detentie doorgebrachte tijd de netto opgelegde 
straf overschrijdt.[1] Het gebruik van de term 'straftijd' doet vermoeden dat een bevel gevangenhouding niet mogelijk is in het geval 
dat en voor zover bij de veroordeling een vrijheidsbenemende maatregel is opgelegd. De term was al opgenomen in de regeling van 
1899 (art. 379b ), en werd dus overgenomen in de huidige herzieningsregeling van 1925, die enkele jaren vóór de TBR-regeling in 
werking trad. De vraag is of het onderscheid tussen straf en maatregel op dat moment al zodanig was uitgekristalliseerd dat aan de 
term 'straftijd' een beperkende betekenis moet worden gegeven. Daarbij komt dat het buiten toepassing laten van het hier bedoelde 
bevel ten aanzien van bijvoorbeeld terbeschikkinggestelden niet strookt met art. 67a lid 3. Dat artikellid gaat namelijk uit van de 
mogelijkheid van voorlopige hechtenis in het geval dat een vrijheidsbenemende maatregel zal worden opgelegd. 
Wel is het zo dat in de gevallen als hier bedoeld, de tenuitvoerlegging van de maatregel al plaatsvindt. Overplaatsing naar een huis 
van bewaring zou dan vermoedelijk neerkomen op een niet toelaatbare verslechtering van de positie van de veroordeelde. 
Bovendien zou het onwenselijk zijn om een eventueel reeds aangevangen behandeling te beëindigen of te onderbreken. Daarom 
verdient het aanbeveling om de Hoge Raad de bevoegdheid te geven om in het geval bij de veroordeling een vrijheidsbenemende 
maatregel is opgelegd en de veroordeelde bij verwijzing door de Hoge Raad van rechtswege vrij zou zijn, in plaats van de 
gevangenhouding te bevelen te bepalen dat de verpleging gedurende de behandeling van de zaak in herziening voortduurt totdat 
het hof dat de zaak in herziening behandelt, anderszins oordeelt. Overigens nemen wij aan dat in het geval niet een 
vrijheidsbenemende maatregel maar een gevangenisstraf ten uitvoer werd gelegd, het bevel gevangenhouding ten uitvoer wordt 
gelegd als een gevangenisstraf en in de inrichting waarin de veroordeelde reeds verblijft. Het overplaatsen naar een huis van 
bewaring komt in de praktijk immers ook neer op een verslechtering van de positie van de veroordeelde en dat zou in strijd komen 
met het karakter van de herzieningsregeling. 

 

Voetnoot 

[1] 
Memorie van toelichting op art. 445 ORO (1926). 
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6. Maatstaven voor het bevel 
Voor het uitvaardigen van een bevel gevangenhouding gelden voor de Hoge Raad de gebruikelijke wettelijke vereisten van art. 67a 

, waaronder ook de ernstige bezwaren. In zoverre lijkt deze bevoegdheid op het eerste gezicht strijdig met het bestaan van een 
ernstig vermoeden dat de veroordeling onterecht is geweest. In de meeste gevallen zal er dan ook geen gebruik van worden 
gemaakt. In uitzonderlijke gevallen zoals bij een gegronde aanvraag op basis van art. 457 lid 1 sub 3 of wanneer het novum 
bijvoorbeeld slechts strekt tot toepassing van een minder zware strafbepaling kunnen gronden voor gevangenhouding wel degelijk 
aanwezig zijn. 
Het bevel zoals dat door de Hoge Raad wordt gegeven is van onbepaalde duur.[1] Het voor onbepaalde duur uitgevaardigde bevel 
gevangenhouding kan ambtshalve of op verzoek van de veroordeelde door het hof waarnaar de zaak is verwezen worden 
opgeheven of geschorst. Door toepasselijkheid van art. 62 kunnen aan de veroordeelde beperkingen worden opgelegd zoals die 
aan in verzekering gestelden kunnen worden opgelegd. Doordat art. 65 niet van overeenkomstige toepassing is, behoeft de 
aanvrager niet te worden gehoord alvorens een bevel gevangenhouding wordt uitgevaardigd. De vraag is echter of de wetgever met 
het (bij Stb. 1975, 340) concretiseren van de toepasselijke bepalingen van de voorlopige hechtenis en het daarbij buiten toepassing 
laten van art. 65 daadwerkelijk heeft bedoeld dat de veroordeelde niet behoeft te worden gehoord voordat een bevel 
gevangenhouding wordt gegeven. Uit de wetsgeschiedenis is dat niet af te leiden.[2] Mede gelet op de strekking van art. 35 valt te 
verdedigen dat de Hoge Raad de veroordeelde in zo'n geval wel hoort. Hoewel de wet daartoe evident niet verplicht, menen wij dat 
de Hoge Raad in ieder geval op enigerlei wijze dient te voorzien in een vorm van tegenspraak voorafgaande aan het bevel 
gevangenhouding, en dus overigens ook voorafgaande aan de gelijktijdige beslissing op de herzieningsaanvraag. 

 

Voetnoot 

[1] 
Wanneer op basis van een conflict van rechtspraak de veroordelingen worden vernietigd, verkrijgt de aanvrager de positie van verdachte. 
In dat verband valt te verdedigen dat wel de gebruikelijke termijnen voor de duur van de voorlopige hechtenis van toepassing zijn (R.E.P. 
de Ranitz, Herziening van arresten en vonnissen (diss. Leiden), Alphen aan den Rijn: Tjeenk Willink 1977, p. 134-135). Op basis van de 
huidige wettekst is er voor een dergelijke interpretatie echter geen ruimte. 

[2] 
Kamerstukken II 1974/75, 13 235, nrs. 1-3, p. 6-7. 
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7. Ambtshalve toevoeging raadsman (lid 2) 
Art. 470 lid 2 schrijft voor dat de voorzitter van het hof waarnaar de zaak is verwezen een last geeft aan het bestuur van de raad 
voor rechtsbijstand tot toevoeging van een raadsman. Er is na verwijzing door de Hoge Raad en een gelijktijdig bevel 
gevangenhouding van onbepaalde duur echter niet een systematiek waarbinnen de veroordeelde wordt voorzien van de 
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noodzakelijke rechtsbijstand, zoals wel het geval is bij de piketregeling in samenhang met de ambtshalve toevoeging op last van de 
rechter-commissaris na inbewaringstelling. 
Het lijkt er dus op dat indien de voorlopig gehechte veroordeelde na het bevel ex art. 470 lid 1 niet zelf enig initiatief neemt, hij 
onnodig verstoken blijft van rechtsbijstand zolang het hof waarnaar de zaak is verwezen de zaak niet in behandeling heeft 
genomen. Onzes inziens was het juister en praktischer geweest indien de Hoge Raad de bedoelde last geeft bij gelegenheid van 
het bevel gevangenhouding. Dat zal hij immers ook moeten doen in het geval de Hoge Raad de zaak zelf in herziening moet 
behandelen. Dit twistpunt heeft overigens weinig praktische betekenis, omdat een bevel gevangenhouding na verwijzing slechts zal 
plaatsvinden in zulke uitzonderlijke gevallen, dat moeilijk voorstelbaar is dat niet reeds is voorzien in al dan niet gefinancierde 
rechtsbijstand. 
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8. Voortijdige invrijheidsstelling (lid 3) 
De Hoge Raad is ingevolge art. 470 lid 3 bevoegd om reeds hangende de beslissing de tenuitvoerlegging van het vonnis of het 
arrest op te schorten, schorsing daaronder begrepen.[1] Het kan immers voorkomen dat de behandeling van een 
herzieningsaanvraag veel tijd in beslag neemt, terwijl er redenen zijn om een veroordeelde aan wie zijn vrijheid is ontnomen reeds 
gedurende de behandeling van de aanvraag en dus nog voor de beslissing daarop in vrijheid te stellen. De meest voor de hand 
liggende reden is natuurlijk dat op voorhand al duidelijk is dat de aanvraag gegrond zal worden verklaard en geen bevel 
gevangenhouding zal worden gegeven.[2] Een mogelijk criterium hiervoor is dat het verzoek met een aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid zal worden ingewilligd.[3] In zijn beschikking inzake Lucia de B. overweegt de Hoge Raad dat ‘gelet op de inhoud 
van de hiervoor onder 2 genoemde stukken’ grond bestaat de tenuitvoerlegging op te schorten. Het betreft hier het rapport van de 
advocaat-generaal waarin hij een herzieningsaanvraag aankondigt en de vordering daartoe.[4] Met de beslissing tot opschorten van 
de tenuitvoerlegging vervalt onzes inziens overigens de mogelijkheid bij de uitspraak een bevel gevangenhouding uit te vaardigen. 
Deze ambtshalve bevoegdheid is in de wet terechtgekomen ter gelegenheid van de inwerkingtreding van de wet die de 
veroordelende uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens als derde herzieningsgrond invoerde. De bepaling is 
bewust algemeen geformuleerd en dus ook van toepassing op het novum als herzieningsgrond evenals op het conflict van 
rechtspraak als herzieningsgrond (art. 461 lid 2).[5] In de toelichting op deze wetswijziging wordt opgemerkt dat de veroordeelde bij 
de aanvraag om toepassing van deze bevoegdheid kan verzoeken maar dat de Hoge Raad daarop niet behoeft te responderen.[6] 
Dat zou volgens de wetgever een werklastvermeerdering met zich mee hebben gebracht. Niettemin kan het onzes inziens gepast 
zijn een schriftelijke (en zo nodig gemotiveerde) mededeling te versturen dat op het verzoek van de aanvrager van de bevoegdheid 
geen gebruik zal worden gemaakt. Een bijkomende reden om dat te doen is duidelijkheid te verschaffen aan de civiele rechter die 
mogelijk wordt geadieerd omdat niet op het verzoek wordt gereageerd. 

 

Voetnoot 

[1] 
HR 24 juni 2008, LJN BD4153, r.o. 3.1 (Lucia de B.). Uit de wetsgeschiedenis is niet af te leiden dat bewust alleen de term ‘opschorten’ en 
niet de term ‘schorsen’ is gebruikt. Het lag voor de hand dat de tenuitvoerlegging van het gewijsde ook kan worden geschorst op basis van 
dit artikellid. 

[2] 
Kamerstukken II 2001/02, 27 726, nr. 5, p. 5. 

[3] 
Vgl. Pres. Rb 's-Gravenhage 18 mei 2000, KG 00/578, LJN AA5848. 
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[4] 
HR 24 juni 2008, LJN BD4153, r.o. 3.2 (Lucia de B.). 

[5] 
Kamerstukken II 2001/02, 27 726, nr. 5, p. 5. 

[6] 
Kamerstukken II 2001/02, 27 726, nr. 6. 
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Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 471 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 471 [Mededeling van beslissing] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 471 
Sv 

Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

2 Wetsgeschiedenis3 Inleiding4 Belanghebbenden5 Mededeling aan executieverantwoordelijke 

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 471 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1921, 14, gewijzigd bij Stb. 1925, 343 en inwerkingtreding bij Stb. 
1925, 465). Daarna is zij gewijzigd per 15 juni 1981 (Stb. 1980, 660; inwerkingtreding bij Stb. 1981, 190) doordat de betekening aan 

de belanghebbende werd vervangen door de schriftelijke mededeling aan de belanghebbende. Zij is tot slot per 1 juni 1999 
gewijzigd (Stb. 1998, 591; inwerkingtreding bij Stb. 1999, 52) doordat als gevolg van een vernummering binnen een deel van de 
herzieningsregeling de vermelding van art. 465 is vervangen door de vermelding van art. 467 en 468. 

 
 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 471 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

3. Inleiding 
De beslissing tot niet-ontvankelijkheid of kennelijke ongegrondheid van de aanvraag (art. 460), de beslissing tot het gegrond 
verklaren van een aanvraag op basis van een conflict van rechtspraak (art. 461) of op basis van één van de twee overige 
herzieningsgronden (art. 467), de beslissing tot het ongegrond verklaren van de aanvraag (art. 468), het bevel gevangenhouding en 
de opschorting van de tenuitvoerlegging van het gewijsde (art. 470) worden steeds door de procureur-generaal aan de veroordeelde 
conform art. 585 e.v. schriftelijk medegedeeld zodra daartoe de mogelijkheid bestaat. 
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Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 471 Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4. Belanghebbenden 
Het artikel heeft het over 'belanghebbenden' als de geadresseerden van die mededeling. Daarmee wordt in ieder geval ook gedoeld 
op een andere veroordeelde wiens veroordeling een conflict van rechtspraak opleverde met de veroordeling van de aanvrager. In 
de vorige druk[1] merkten wij op dat hieronder ook de personen vallen die bij dezelfde uitspraak zijn veroordeeld, maar geen 
herziening hebben aangevraagd. Dergelijke belanghebbenden zouden slechts bestaan in het geval dat de zaak tegen die personen 
gevoegd is behandeld. Gevoegde behandelingen waarbij in één uitspraak meerdere verdachten worden veroordeeld, komen voor 
zover wij weten niet of nauwelijks meer voor. Belanghebbenden kunnen ook degenen zijn die wegens hetzelfde feit zijn veroordeeld 
op basis van dezelfde bewijsmiddelen, zoals bedoeld in art. 457 lid 1 sub 3. 

 

Voetnoot 

[1] 
Aant. 1 op art. 471 (suppl. 35, oktober 1981). 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 471 Sv, aant. 5 Tijdvak: 01-06-1999 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

5. Mededeling aan executieverantwoordelijke 
Meest belangrijk is nog wel dat die beslissingen in afschrift worden toegezonden naar de ambtenaar die is belast met de 
tenuitvoerlegging van het gewijsde waartegen de aanvraag zich richtte of van het gewijsde dat is vernietigd (bij een conflict van 
rechtspraak kunnen dat ook uitspraken zijn tegen een ander dan de aanvrager). Wanneer de aanvraag wordt afgewezen, worden 
de stukken met de uitspraak normaliter verzonden aan de rechterlijke instantie die het laatst over de zaak heeft geoordeeld. Op die 
manier zal de uitspraak zonodig ook terechtkomen bij de ambtenaar onder wiens verantwoordelijkheid de tenuitvoerlegging van het 
gewijsde plaatsvindt. 
Bij een gegrond bevonden aanvraag worden de stukken met de uitspraak van de Hoge Raad verzonden naar het hof waarnaar de 
zaak door de Hoge Raad is verwezen. Het is dan aangewezen dat vanwege de procureur-generaal een afschrift van de uitspraak 
wordt verzonden aan specifiek de advocaat-generaal die bij het betreffende ressortsparket is belast met de 
executieaangelegenheden. In het uitzonderlijke geval dat de straf ten tijde van de beslissing van de Hoge Raad nog niet volledig is 
tenuitvoergelegd, ligt het voor de hand dat die verzending zo spoedig mogelijk plaatsvindt. 
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Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 472 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 472 [Plenaire zitting van HR] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 472 
Sv 

Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

2 Wetsgeschiedenis3 Inleiding4 Samenstelling Hoge Raad in herziening5 Staking van stemmen 

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 472 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1921, 14, gewijzigd bij Stb. 1925, 343 en inwerkingtreding bij Stb. 
1925, 465). Zij is door de Wet vormverzuimen gewijzigd per 2 november 1996 (Stb. 1995, 441; inwerkingtreding bij Stb. 1996, 522) 

door te laten vervallen dat de Hoge Raad 'op straffe van nietigheid' is samengesteld als daar bedoeld. Zij is daarna per 1 juni 1999 
gewijzigd (Stb. 1998, 591; inwerkingtreding bij Stb. 1999, 52) door de verwijzing naar art. 465 (oud) te vervangen door die naar art. 
467 lid 1 en door de woorden voorzitter en onder-voorzitter te vervangen door president en vice-president. Tot slot is zij per 1 
januari 2003 gewijzigd (Stb. 2002, 539; inwerkingtreding bij Stb. 2002, 601) door ook de verwijzing naar art. 467 lid 2 erin op te 

nemen. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 472 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

3. Inleiding 
Indien de herzieningsaanvraag gegrond is, volgt in de regel verwijzing naar een hof, zo bleek in de commentaren op art. 461 en 
467. Indien de aanvraag een uitspraak betreft die de Hoge Raad zelf in eerste aanleg heeft gewezen en hij acht die aanvraag 
gegrond, dan verwijst hij de zaak echter naar de plenaire zitting van de Hoge Raad. Dat is in het onderhavige artikel bepaald. Hoe 
het geding in herziening verder dient plaats te vinden, is bepaald in art. 475. 

 
 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 472 Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 
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Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4. Samenstelling Hoge Raad in herziening 
In dit geval is de Hoge Raad samengesteld uit alle leden, de president en vice-presidenten daaronder begrepen. Voor zover deze 
zijn verhinderd, wordt daarvan in het arrest met opgave van redenen melding gemaakt. Voor de vraag of ten aanzien van zaken die 
de Hoge Raad zelf in eerste aanleg heeft berecht de beoordeling in de gedingen in én tot herziening spanning oplevert met het 
recht op onpartijdige rechtspraak, verwijzen wij naar aant. 5 op art. 480. Tot 1996 moest worden aangenomen dat het arrest nietig 
was indien aan de bovengenoemde voorwaarden niet was voldaan. Met de Wet vormverzuimen is die sanctie verdwenen. Daarmee 
is de mogelijkheid van het verzuim - hoe theoretisch ook - natuurlijk niet verdwenen, terwijl er evenmin een hogere instantie is die 
het verzuim zou kunnen herstellen.[1]  
Het aantal leden van alle kamers van de Hoge Raad is sinds de invoering van deze bepaling inmiddels zodanig groot geworden dat 
het voorschrift omtrent de samenstelling van de zetel nauwelijks uitvoerbaar is. Indien een geval als hier bedoeld zich ooit nog eens 
zou voordoen, zal het onzes inziens meer in de rede liggen de zetel samen te stellen uit een vertegenwoordiging van alle kamers. 
Volgens de letter van de wet duidt dat op een evident verzuim, maar tot nietigheid behoeft dat niet te leiden. 

 

Voetnoot 

[1] 
Overigens bepaalt art. 5 lid 2 Wet RO nog steeds dat arresten in strafzaken op straffe van nietigheid worden gedaan met het in diezelfde 
wet bepaalde aantal rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast. De Wet RO bepaalt echter slechts dat de Hoge Raad, behoudens bij 
de wet bepaalde uitzonderingen, strafzaken kan behandelen met drie of vijf leden (art. 75 Wet RO). Het aantal leden dat is vereist in het 
hier bedoeld geding is dus niet bij de Wet RO bepaald. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 472 Sv, aant. 5 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

5. Staking van stemmen 
Doordat art. 472 lid 2 bepaalt dat de Hoge Raad is samengesteld uit alle leden voor zover zij niet zijn verhinderd, staat niet vast of 
het aantal leden dat daadwerkelijk beslist een oneven aantal is. Om die reden is art. 472 lid 2 nodig, dat bepaalt dat de beslissing 
wordt genomen bij meerderheid van stemmen en dat bij staking van stemmen de uitspraak wordt gewezen ten voordele van de 
veroordeelde. 
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Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 473 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 473 [Procedure voor hof na verwijzing] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 473 
Sv 

Tijdvak: 01-07-2003 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

2 Wetsgeschiedenis3 Inleiding4 404-411a niet van toepassing5 416 e.v. niet volledig van toepassing6 Mondelinge aanvulling van de 
tenlastelegging7 Dagvaarden in herziening8 De benadeelde partij9 Nader onderzoek door de rechter-commissaris (lid 2) 

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 473 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-07-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1921, 14, gewijzigd bij Stb. 1925, 343 en inwerkingtreding bij Stb. 
1925, 465). Daarna is zij gewijzigd per 12 juli 1965 (Stb. 1965, 238) doordat in lid 1 na art. 421 de verwijzing naar art. 528, 530 en 
531 is vervallen. Tot slot is zij per 1 januari 2003 gewijzigd (Stb. 2002, 539; inwerking bij Stb. 2002, 601) doordat in lid 2 de 
raadsheer-commissaris is toegevoegd, 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 473 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-07-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

3. Inleiding 
Dit artikel regelt het rechtsgeding in herziening nadat de Hoge Raad een aanvraag gegrond heeft bevonden en de zaak heeft 
verwezen naar een hof, ongeacht de vraag op welke van de in art. 457 lid 1 genoemde gronden de aanvraag is gebaseerd geweest. 
De behandeling van de zaak in herziening vindt in grote lijnen op dezelfde wijze plaats als het gewone hoger beroep in strafzaken. 
Het hof onderzoekt de zaak opnieuw en doet opnieuw recht.[1] Dit blijkt uit art. 461, waar ook art. 467 naar verwijst. Meerdere 
artikelen over de reguliere behandeling van strafzaken zijn van overeenkomstige toepassing verklaard. Daarnaast zijn er 
onderwerpen die een bijzondere regeling in het onderhavige hoofdstuk over herziening kennen. 

 

Voetnoot 
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[1] Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat onderzoek door het tijdsverloop en het incompleet raken van een dossier vrijwel onmogelijk is. 
Voor het Gerechtshof Arnhem waren die omstandigheden reden om reeds op basis van aanwijzingen voor grove onregelmatigheden aan de kant van 
justitie zonder nader onderzoek te beslissen tot de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie (Gerechtshof Arnhem 10 mei 2001, LJN AB1535). 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 473 Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-07-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4. Art. 404-411a niet van toepassing 
Art. 404-411a (waaronder met name regels omtrent het instellen van hoger beroep) worden niet van overeenkomstige toepassing 
verklaard. Daardoor is bijvoorbeeld niets uitdrukkelijk geregeld over de verzending van de stukken naar het gerechtshof waarnaar 
de zaak is verwezen, zoals geregeld in art. 409 lid 1. Evenmin is het impliciete voorschrift getuigen bij schriftuur op te geven (art. 
410 en 418 lid 3) van toepassing. Dat is overigens weinig verrassend omdat immers geen sprake is van het instellen van hoger 
beroep tegen een uitspraak in eerste aanleg. Voorts kan de herzieningsprocedure niet bij de enkelvoudige kamer worden gevoerd 
(art. 411 en 425). Tot slot is niet voorzien in de mogelijkheid voorafgaande aan de behandeling in herziening bij de rechter-
commissaris te verzoeken om nader onderzoek (art. 411a ). Het openbaar ministerie kan een dergelijk nader onderzoek ook niet 
vorderen. Dat laat de zelfstandige onderzoeksbevoegdheden[1] van het openbaar ministerie met het oog op het eventueel 
overleggen van nieuwe bescheiden of stukken van overtuiging (vgl. het toepasselijke art. 414 lid 1) onverlet.[2]  

 

Voetnoot 

[1] 
Vgl. art. 132a . 

[2] 
Daarbij is het openbaar ministerie wel gebonden aan beginselen van een behoorlijke procesorde (HR 16 november 1999, NJ 2000, 214 en 
HR 16 november 2004, LJN AR3202; vgl. HR 5 december 1989, NJ 1990, 719 en HR 25 mei 1993, NJ 1994, 143). 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 473 Sv, aant. 5 Tijdvak: 01-07-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

5. Art. 416 e.v. niet volledig van toepassing 
Het toepasselijke art. 415 lid 1 bepaalt kort gezegd dat voorschriften die betrekking hebben op het geding in eerste aanleg van 
overeenkomstige toepassing zijn in hoger beroep 'behoudens de bepalingen in de volgende artikelen'. Die laatste zinsnede zou er 
op kunnen duiden dat die 'volgende artikelen' (art. 416 e.v.) alle van overeenkomstige toepassing zijn in de procedure in herziening. 
Dat strookt echter niet met de limitatieve opsomming van artikelen over het geding in hoger beroep in de onderhavige bepaling, te 
weten art. 416, 417 en 419. Aangenomen moet worden dat die limitatieve opsomming voorgaat. 
Het huidige art. 418 lid 1 [1] is niet van toepassing. Dat bepaalt dat de oproeping van niet verschenen getuigen kan worden 
geweigerd in de gevallen, genoemd in art. 288. Dat laatste artikel is zelf in herziening van toepassing op basis van de 
schakelbepaling van art. 415. Art. 418 lid 2 bepaalt echter dat in het geval de berechting in eerste aanleg op tegenspraak heeft 
plaatsgevonden, oproeping ook kan worden geweigerd indien de getuige of deskundige ter terechtzitting in eerste aanleg dan wel, 
daaraan voorafgaand, door de rechter-commissaris is gehoord en het gerechtshof horen ter terechtzitting niet noodzakelijk oordeelt. 
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Art. 418 lid 3 bepaalt dat oproeping van een niet bij appelschriftuur opgegeven getuige kan worden geweigerd indien horen 
redelijkerwijs niet noodzakelijk is te achten. 
Deze bepalingen in art. 418 lid 2 en 3 vormen steeds nadere beperkingen van het recht op het horen van getuigen of deskundigen, 
in die zin dat een makkelijkere afwijzing van verzoeken daartoe van een wettelijke basis wordt voorzien. Dat die beperkingen niet 
van overeenkomstige toepassing zijn op de procedure in herziening past onzes inziens bij het karakter van die procedure, waarin 
doorgaans na enige tijd en naar aanleiding van het vermoeden dat de eerdere veroordeling onterecht was opnieuw onderzoek moet 
worden gedaan naar de feiten.[2]  

 

Voetnoot 

[1] 
Voorheen bepaalde art. 418 dat de verklaring van een in eerste aanleg gehoorde getuige in hoger beroep als bewijsmiddel kon worden 
gebruikt, mits zij ter terechtzitting werd voorgelezen. Dat die bepaling niet in herziening van toepassing was, stuitte blijkens de vorige editie 
niet op bezwaren omdat art. 474 lid 1 reeds voorzag in het gebruiken van eerder ter terechtzitting afgelegde verklaringen als bewijsmiddel. 
Art. 474 lid 1 bepaalt immers dat het hof tevens beraadslaagt naar aanleiding van de oorspronkelijke terechtzittingen. 

[2] 
Vgl. Blok & Besier 1925, II, p. 525. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 473 Sv, aant. 6 Tijdvak: 01-07-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

6. Mondelinge aanvulling van de tenlastelegging 
De toepasselijkheid van art. 312 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Volgens dat artikel is de officier van justitie bevoegd om, wanneer uit 
het onderzoek omstandigheden zijn bekend geworden die, niet in de dagvaarding vermeld, volgens de wet tot verzwaring van straf 
grond opleveren, deze alsnog mondeling ten laste te leggen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het uitgangspunt dat de 
veroordeelde in herziening niet zwaarder mag worden gestraft. Doordat via de toepasselijkheid van art. 415 ook de wijziging van de 
tenlastelegging op basis van art. 313 van overeenkomstige toepassing is, kan de advocaat-generaal nieuwe omstandigheden 
overigens wel voorwerp van onderzoek door het hof maken met een vordering tot wijziging van de tenlastelegging. In dat verband 
geldt slechts de eis dat ook met die wijziging nog steeds hetzelfde feit in de zin van art. 68 Sr is tenlastegelegd (zie aant. 7 bij art. 
476). Uit art. 312 vloeit dan voort dat de nieuwe tenlastelegging geen zwaardere strafbepaling mag behelzen. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 473 Sv, aant. 7 Tijdvak: 01-07-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

7. Dagvaarden in herziening 
Doordat art. 412 en in het bijzonder lid 2 van toepassing is, dient de zaak in herziening weer aanhangig te worden gemaakt met een 
dagvaarding of een oproeping. Slechts die tenlastegelegde feiten ten aanzien waarvan de herzieningsaanvraag is toegewezen, 
zullen voorwerp van onderzoek in herziening zijn. Van Dorst meent dat het praktisch is om de inleidende dagvaarding opnieuw te 
gebruiken en het aan het hof over te laten terzijde te schuiven hetgeen niet meer aan zijn oordeel is onderworpen. Hij verwijst in dat 
verband naar de praktijk waarin het parket bij het hof ten behoeve van dagvaarding doorgaans formulieren gebruikt waarbij wordt 
verwezen naar de inleidende dagvaarding. Bij de vraag of de zaak door middel van die dagvaarding aanhangig is gemaakt bij de 
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bevoegde rechterlijke instantie is natuurlijk slechts bepalend hetgeen in het verwijzingsarrest van de Hoge Raad staat. Die verwijst 
de zaak immers naar een specifiek aangewezen hof. 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 473 Sv, aant. 8 Tijdvak: 01-07-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

8. De benadeelde partij 
Voor zover de oorspronkelijke gevorderde schadevergoeding in eerste aanleg is toegewezen, duurt die op basis van art. 421 lid 2 
ook van rechtswege voort in herziening. De benadeelde partij heeft voor het niet toegewezen deel op basis van art. 421 wederom 
de mogelijkheid zich in hoger beroep te voegen met haar vordering tot schadevergoeding. Natuurlijk bestaat die mogelijkheid 
slechts voor zover de vordering van de benadeelde partij betrekking heeft op schade die het gevolg zou zijn van het feit waarop het 
toegewezen herzieningsverzoek betrekking had. Op basis van het ook in herziening toepasselijke art. 413 lid 2 zal de benadeelde 
partij wederom schriftelijk worden medegedeeld op welke datum de procedure in herziening zal plaatsvinden. In de praktijk wordt 
volstaan met verzending van een brief, in beginsel naar het op het voegingsformulier opgegeven adres. In dit verband mag onzes 
inziens redelijkerwijs van het openbaar ministerie worden verwacht dat het nader onderzoekt of het oorspronkelijk opgegeven adres 
nog steeds het juiste is. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 473 Sv, aant. 9 Tijdvak: 01-07-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

9. Nader onderzoek door de rechter-commissaris (lid 2) 
De regeling in art. 420 over het nadere onderzoek door de rechter-/raadsheer-commissaris gedurende de behandeling in hoger 
beroep is niet van toepassing in herziening. In art. 420 wordt verwezen naar art. 316 en 347 over het onderzoek door de rechter-
commissaris in eerste aanleg. Die artikelen zijn via art. 415 wel in herziening van overeenkomstige toepassing. 
Art. 473 lid 2 gaat in het bijzonder in op de toepassing van die art. 316 en 347. Het bepaalt - in afwijking van art. 420 - dat het hof in 
herziening een rechter-commissaris of een raadsheer-commissaris aanwijst die nog geen onderzoek in de zaak heeft verricht.[1] Die 

rechter-commissaris of raadsheer-commissaris verricht het onderzoek vervolgens dus wel overeenkomstig art. 316 en 347. 
Overigens bepaalt art. 420 in samenhang met art. 295 ook dat het hof zo nodig een gerechtelijk vooronderzoek beveelt indien ten 
aanzien van een gehoorde getuige een verdenking van meineed bestaat. Aangenomen moet worden dat een dergelijk gerechtelijk 
vooronderzoek in herziening naar analogie van art. 420 lid 1 moet worden gehouden door de rechter-commissaris in de rechtbank 
die in eerste aanleg heeft gevonnist dan wel een raadsheer-commissaris bij het gerechtshof waar de zaak aanhangig is.[2] 

 

Voetnoot 

[1] 
In art. 465 wordt gesproken over de rechter-commissaris in een rechtbank welke van de zaak nog geen kennis heeft genomen. Bij de 
beoordeling van de aanvraag lijkt de aandacht voor een mogelijke vooringenomenheid op het eerste gezicht dus sterker dan bij het 
opnieuw onderzoeken van de zaak in herziening, zoals hier bedoeld. Bedacht moet echter worden dat bij het onderzoek in herziening de 
zaak al wordt behandeld door een ander hof zodat daardoor in beginsel is gewaarborgd dat het onderzoek niet zal worden verricht door 
een rechter-commissaris bij de rechtbank die de zaak oorspronkelijk heeft behandeld. 

[2] Zie verder art. 419. 
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Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 474 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 474 [Onderzoek en beraadslaging door het hof] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 474 
Sv 

Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

2 Wetsgeschiedenis 
3 Onderzoek vindt opnieuw plaats 
4 Onderzoek in herziening pakt niet altijd gunstig uit 
5 De grondslag van het onderzoek in herziening 
6 Tot welke beslissingen kan de herziening leiden? (lid 2) 
7 Cassatieberoep 

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 474 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is voor het eerst in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1921, 14, gewijzigd bij Stb. 1925, 343 en 
inwerkingtreding bij Stb. 1925, 465). Zij is daarna per 1 juni 1999 gewijzigd (Stb. 1998, 591; inwerkingtreding bij Stb. 1999, 52) door 
de verwijzing naar art. 465 lid 2 (oud) te vervangen door verwijzing naar art. 467 lid 1. Tot slot is zij per 1 januari 2003 gewijzigd 
(Stb. 2002, 539; inwerkingtreding bij Stb. 2002, 601) door toevoeging van de verwijzing naar art. 467 lid 2. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 474 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

3. Onderzoek vindt opnieuw plaats 
Dit artikel legt de grenzen van het onderzoek en de beraadslaging in herziening vast. Voor de betekenis ervan in herzieningszaken 
waarin het om een novum gaat, is HR 14 maart 1938, NJ 1938, 1089 (m.nt. T) van groot belang geweest. In die zaak was de 

herzieningsaanvraag van een veroordeling voor valsheid in geschrift gegrond bevonden gelet op verklaringen van twee 
schriftkundigen die stelden dat de valsheid in geschrift niet door de veroordeelde was gepleegd. Tijdens de behandeling in 
herziening trokken zij hun verklaringen echter weer in. De Hoge Raad oordeelde in cassatie dat het hof de zaak desondanks terecht 
in haar geheel had onderzocht. De omstandigheid dat het novum was weggevallen deed dus niet af aan de noodzaak een nieuw 
onderzoek te doen. Het hof doet dus volledig opnieuw en zelfstandig onderzoek in herziening. 
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De limitatieve opsomming van uitspraken in art. 467 lid l moet daarom ook niet zo worden uitgelegd dat in herziening het novum 
centraal staat. Een dergelijke limitatieve opsomming bestaat ook niet ten aanzien van het conflict van rechtspraak (art. 461) en de 
uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (art. 467 lid 2). De herzieningsgrond verleent dus slechts de toegang 
tot een nieuw onderzoek en het hof is daarbij niet gebonden aan hetgeen de Hoge Raad over de nieuwe feiten heeft vastgesteld en 
geoordeeld.[1] Alleen bij verwijzing op basis van een uitspraak van het EHRM dient het hof in acht te nemen wat de Hoge Raad 
eventueel over de verdragsschending heeft geoordeeld. De verdachte kan zijn zaak steeds opnieuw optuigen en nieuwe verweren 
voeren.[2] Volgens Strijards en Corstens zal in herziening weer gewoon moeten worden voldaan aan de eisen van art. 6 EVRM.[3] Wij 
zien ook geen reden waarom het recht op een eerlijk proces niet in herziening zou gelden. 

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtshof Arnhem 26 juni 1979, NJ 1979, 498. Zie ook HR 9 oktober 1990, NJ 1991, 125. 

[2] 
Zie hierover onder meer: T. Kooijmans, 'De toetsingsruimte van de feitenrechter na verwijzing door de Hoge Raad in een 
herzieningsprocedure', DD 2005, 61, p. 864-867. 

[3] 
G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 265; zie ook 
Corstens 2005, p. 772. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 474 Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4. Onderzoek in herziening pakt niet altijd gunstig uit 
Een gegronde herzieningsaanvraag staat niet garant voor een gunstigere uitspraak. In HR 18 februari 1997, NJ 1998, 35 (m.nt. Kn) 

was een herzieningsaanvraag gegrond bevonden omdat was gebleken dat verbalisanten in een proces-verbaal valse informatie 
hadden opgenomen. Het hof overwoog in herziening dat beginselen van een goede procesorde zich ertegen verzetten dat 
resultaten van een onderzoek naar de invloed van deze valsheid op de aanhouding van de verdachte alsnog in herziening, ten 
nadele van de verdachte, worden betrokken bij de beoordeling van de vraag welke gevolgen aan deze onrechtmatigheid moeten 
worden verbonden. Volgens de Hoge Raad gaf het hof hiermee blijk van een onjuiste rechtsopvatting en houdt een nieuw 
onderzoek ook in dat het hof de betekenis van de onregelmatigheid onderzoekt. Dat kan dus tot gevolg hebben dat die 
onregelmatigheid niet of nauwelijks van invloed is op de oorspronkelijke veroordeling. 
De 'Deventer moord'-zaak[1] ging in dit verband nog verder. De Hoge Raad had de herzieningsaanvraag gegrond bevonden omdat 
was gebleken dat het hof ten onrechte belangrijke bewijswaarde had toegekend aan een aangetroffen mes als mogelijk 
moordwapen. Daardoor werd de bewijsconstructie in belangrijke mate aangetast. In herziening zou dat mogelijk hebben geleid tot 
een vrijspraak, ware het niet dat het openbaar ministerie in herziening nieuwe rapportages van het NFI overlegde waaruit bleek dat 
op de blouse van het slachtoffer delictgerelateerd DNA-materiaal was aangetroffen dat aan de verdachte kon worden gerelateerd. 
Het hof nam die nieuwe onderzoeksresultaten mee in de bewijsvoering en veroordeelde de verdachte alsnog. De Hoge Raad 
oordeelde dat het hof nieuw bewijsmateriaal bij zijn oordeel mocht betrekken, ook als dat belastend is voor de verdachte. Dat het 
bewijs aldus maar door één rechterlijke instantie ten gronde kan worden beoordeeld doet daar volgens de Hoge Raad niet aan af.[2]  
Daar staat tegenover dat ook de veroordeelde in herziening nieuw materiaal mag aandragen dat hij ook nog niet bij de aanvraag 
had gevoegd. In HR 14 november 2000, NJ 2001, 17 legde de verdachte tijdens de behandeling van de zaak in herziening nieuwe 

ontlastende stukken over die niet direct betrekking hadden op de veroordeelde maar op twee anderen. Het hof overwoog dat het 
mede gelet op de door de Hoge Raad aangeduide - beperkte - grondslag voor de gegrondverklaring van de aanvraag tot herziening 
de betreffende stukken in het 'huidige stadium van deze strafzaak' niet in het bijzonder tot voorwerp van nader onderzoek zou 
maken. De Hoge Raad overwoog dat de grondslag voor de gegrondverklaring van de aanvraag wel beperkt was, maar dat hij in het 

javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-fb28fdf5e849c44cc2d4a0339efc9e6d')�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-9c936ba58a87651b1a42fd0b8636acdc')�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-fb28fdf5e849c44cc2d4a0339efc9e6d')�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-a51d265a4eed78890c40fa0bf69b269a&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=COPY&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_6795e831a99badda406bcabcbfac7dcc#ID0E2BAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-a51d265a4eed78890c40fa0bf69b269a&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=COPY&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_6795e831a99badda406bcabcbfac7dcc#ID0EPCAC�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-a7f1fd5b06c42c9609686fb4ab1b7d26')�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-a51d265a4eed78890c40fa0bf69b269a&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=COPY&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_6795e831a99badda406bcabcbfac7dcc#ID0E6CAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-a51d265a4eed78890c40fa0bf69b269a&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=COPY&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_6795e831a99badda406bcabcbfac7dcc#fn_ID0E2BAC�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-2068_1979-06-26_nj-1979-498_dosred')�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-34_1990-10-09_87799_nj-1991-125_dosred')�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-a51d265a4eed78890c40fa0bf69b269a&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=COPY&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_6795e831a99badda406bcabcbfac7dcc#fn_ID0EPCAC�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-a51d265a4eed78890c40fa0bf69b269a&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=COPY&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_6795e831a99badda406bcabcbfac7dcc#fn_ID0E6CAC�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-34_1997-02-18_104194_nj-1998-35_dosred')�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-a51d265a4eed78890c40fa0bf69b269a&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=COPY&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_6795e831a99badda406bcabcbfac7dcc#ID0EGH�
http://www.kluwer.nl/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-PRINT&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-PRINT&docId=PUMA/id-a51d265a4eed78890c40fa0bf69b269a&gc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-WET&sc_print=WKNL-KL-PNP-SOO-DISPLAY-COMMENTAAR-DOCUMENT&fctActionType=COPY&assemblyDefaultChoice=3&defaultTab=tab-integralcommentaar&commentId=PUMA/inod_6795e831a99badda406bcabcbfac7dcc#ID0ELH�
javascript:nav.loadDivAncre('/cl3/application-context/SOO/index.jsp?gc=WKNL-KL-PNP-SOO-GC-DOCTYPES&sc=WKNL-KL-PNP-SOO-FOLLOWLINK&docId=PUMA%2Fid-34_2000-11-14_00776-99_nj-2001-17_dosred')�


dictum de aanvraag zonder enige beperking gegrond had verklaard. Daarom had het hof onderzoek moeten doen naar alle 
omstandigheden die van belang zijn voor het oordeel over de feiten in de inleidende dagvaarding. Dat de overgelegde stukken niet 
direct betrekking hadden op de betreffende veroordeling deed daaraan niet af. 

 

Voetnoot 

[1] 
HR 22 februari 2005, LJN AR5714. 

[2] 
In verband met dit laatste wijzen wij op art. 2 lid 1 van het Zevende Protocol bij het EVRM, waarin het recht op hoger beroep staat 
voorgeschreven. Dit protocol is door Nederland niet geratificeerd en dus ook nooit in werking getreden. Bovendien lijkt het erop dat door de 
mogelijkheid van beroep in cassatie aan dit protocol zou worden voldaan (T. Kooijmans, 'De toetsingsruimte van de feitenrechter na 
verwijzing door de Hoge Raad in een herzieningsprocedure', DD 2005, 61, p. 868). 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 474 Sv, aant. 5 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

5. De grondslag van het onderzoek in herziening 
Het onderzoek en de beraadslaging zoals bedoeld in art. 348 en 350, vinden plaats naar aanleiding van de terechtzittingen in 
herziening, maar ook naar aanleiding van de terechtzittingen die in de zaak oorspronkelijk hebben plaatsgevonden.[1] Het verdient 
de voorkeur in het arrest op te nemen dat het onderzoek ook heeft plaats gevonden naar aanleiding van de zittingen vóór 
herziening. Indien dat er niet in wordt opgenomen mag er niettemin van worden uitgegaan dat er ook is beraadslaagd naar 
aanleiding van de zittingen vóór herziening, tenzij van het tegendeel blijkt.[2]  
Onzes inziens beraadslaagt het hof niet naar aanleiding van de zittingen in de procedure tot herziening bij de Hoge Raad, omdat die 
procedure slechts het novum betrof. Hetgeen daaromtrent in de procedure tot herziening is vastgesteld en beslist doet in de 
procedure in herziening bij het hof niet ter zake.[3] We betreden hier weer een academisch terrein zonder veel praktische waarde, 
want in de praktijk zal datgene wat in herziening als relevant is vastgesteld bij de behandeling in herziening eenvoudig kunnen 
worden herhaald of ingebracht. 
Het hof mag in herziening voor het bewijs gebruik maken van stukken uit het dossier, die als bewijsmiddel in de zin van art. 338-
344a zijn aan te merken. Processen-verbaal en verslagen van deskundigen behoeven ingevolge het toepasselijke art. 417 niet te 

worden voorgelezen voor zover dat reeds in eerste aanleg is gebeurd en de veroordeelde er niet om verzoekt. Gelet op art. 474 lid 
1 mag het hof in herziening ook voor het bewijs gebruik maken van verklaringen die door getuigen ter terechtzitting in eerste aanleg 
of in hoger beroep vóór herziening zijn afgelegd. De aard van de herzieningsprocedure kan echter nopen tot het opnieuw horen van 
getuigen of deskundigen. De wettelijke gronden om in hoger beroep een verzoek tot het horen van getuigen makkelijker af te wijzen 
(art. 418) zijn niet van overeenkomstige toepassing in herziening. Dat duidt reeds op een aansporing om - soms na een lang 
tijdsverloop - niet te makkelijk af te zien van het opnieuw horen van getuigen. 
In het geval het hof bij een conflict van rechtspraak bij één en dezelfde uitspraak moet beslissen ten aanzien van twee of meer 
verdachten (art. 461 lid 1), zal het hof overigens de verklaring van de ene verdachte ingevolge art. 341 lid 3 niet voor het bewijs 
mogen gebruiken ten aanzien van de andere verdachte(n). Ervan uitgaande dat evenmin gebruik mag worden gemaakt van de 
verklaring van de medeverdachte voor zover neergelegd in een proces-verbaal van de politie,[4] kan de bewijsvoering onder 
omstandigheden een probleem opleveren. We hebben het hier echter over een probleem dat zich minst genomen niet snel zal 
voordoen. 

 

Voetnoot 
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[1] 
HR 14 maart 1938, NJ 1938, 1089. Hiermee is ook het belang gegeven van de uitwerking van processen-verbaal van terechtzittingen in 
gevallen waarin geen hoger beroep of cassatieberoep wordt ingesteld. 

[2] 
HR 22 april 1958, NJ 1958, 322. 

[3] 
Zie naar oud recht: G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 
266. 

[4] 
Zie aant. 9 op art. 341 (suppl. 58, maart 1987). 

 
 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 474 Sv, aant. 6 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 
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6.1 Inleiding 
6.2 Vernietigen na verwijzing op grond van een novum 
6.3 Handhaven van de uitspraak ondanks verwijzing op grond van een novum 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 474 Sv, aant. 6.1 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

6.1. Inleiding 
In de gevallen van conflict van rechtspraak is de oorspronkelijke uitspraak reeds door de Hoge Raad in zijn verwijzingsarrest 
vernietigd. Het hof doet dan niet alleen opnieuw onderzoek maar wordt ook geheel vrij gelaten bij het beslissen over de zaak 
volgens het beslissingsschema van art. 348 en 350.[1] Bij de overige herzieningsgronden (novum en uitspraak EHRM) vernietigt de 
Hoge Raad de aangevochten uitspraak echter niet. 
Ten aanzien van een uitspraak van het EHRM bepaalt art. 474 lid 2 in verbinding met het daarin vermelde art. 467 lid 2 dat het hof 
de uitspraak onder - kort gezegd - aanpassing van gronden kan handhaven of met al dan niet gedeeltelijke vernietiging daarvan 
recht kan doen, met inachtneming van het (herzienings)arrest van de Hoge Raad. Het hof is dus slechts gebonden aan het oordeel 
van de Hoge Raad over de vraag of en in hoeverre rechtsherstel moet worden geboden. 
Het tweede lid bepaalt ten aanzien van het novum dat het hof de uitspraak handhaaft met gehele of gedeeltelijke overneming, 
aanvulling of verbetering van gronden ofwel geheel of gedeeltelijk vernietigt en opnieuw rechtdoet met inachtneming van hetgeen is 
voorgeschreven in art. 467 lid 1.[2] De behandeling in herziening na verwijzing op grond van een novum is ingewikkelder. Vandaar 
dat we daar uitgebreider op ingaan. 

 

Voetnoot 

[1] 
De onbevoegdverklaring van het hof is in zoverre uitgesloten, dat de bevoegdheid vaststaat met de verwijzingsbeslissing door de Hoge 
Raad. 

[2] 
Wanneer de Hoge Raad een aanvraag in die gevallen gegrond acht, verwijst hij de zaak 'teneinde op de voet van art. 467 te worden 
behandeld en afgedaan'. 
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6.2. Vernietigen na verwijzing op grond van een novum 
Wanneer het hof de uitspraak geheel of gedeeltelijk vernietigt, doet het zoals gezegd opnieuw recht met inachtneming van hetgeen 
is voorgeschreven in art. 467 lid 1. Daarin is voorgeschreven dat het hof met vernietiging van de uitspraak het openbaar ministerie 
niet-ontvankelijk kan verklaren, de verdachte kan vrijspreken, als niet-strafbaar kan ontslaan van alle rechtsvervolging of alsnog kan 
veroordelen met toepassing van een minder zware strafbepaling. Dit betreft de uitspraken die ook zijn vermeld in art. 457 lid 1 sub 
2. Eerder is al opgemerkt dat hieruit niet moet worden afgeleid dat het novum in herziening centraal staat. Deze uitspraken kunnen 
ook worden gedaan op andere gronden. 
De Hullu[1] bestrijdt een directe band met art. 457 lid 1 sub 2 ook: het novum is immers slechts de toegangspoort tot de herziening 
en in geen enkel opzicht bindend voor het hof. Dat blijkt ook uit de rechtspraak. In Hof Arnhem 26 juni 1979, NJ 1979, 498 (m.nt. 
ThWvV) sprak het hof bijvoorbeeld de niet-ontvankelijkheid uit vanwege schending van de redelijke termijn tussen het 
herzieningsarrest van de Hoge Raad en de behandeling in herziening. Kenmerkend voor de reden voor de niet-ontvankelijkheid van 
het openbaar ministerie in herziening was natuurlijk dat die niets van doen had met de feiten noch met de oorspronkelijke 
behandeling van de strafzaak. Zij had slechts van doen met de behandeling van de zaak in herziening. 
In zoverre kan bijvoorbeeld ook verjaring nog een rol spelen. Van Dorst meent dat de periode na het onherroepelijk worden van de 
veroordelende uitspraak en de behandeling in herziening daarvoor niet meetelt.[2] De reden daarvoor is dat er in die periode geen 
sprake is van vervolging en dat dan de verjaringstermijn voor de executie loopt.[3] Deze opvatting betekent dat de termijn weer 
begint te lopen vanaf het moment van de behandeling in herziening en dus kan verlopen gedurende die behandeling en het 
eventuele cassatieberoep. Dit is volgens ons een redelijke uitleg van de verjaringsregeling in verband met de herziening van 
onherroepelijke uitspraken.[4]  
Van Dorst wijst voorts nog op de situatie dat na verwijzing de betreffende strafbepaling is afgeschaft. Die verandering van wetgeving 
zou ondanks art. 1 lid 2 Sr in herziening buiten beschouwing moeten blijven, omdat zij als zodanig geen grond voor herziening kan 
vormen, aldus Van Dorst.[5] Corstens ziet het binnen de beperkingen die voortvloeien uit art. 467 lid 1 juist wel als taak van de 
herzieningsrechter om de verdachte te ontslaan van alle rechtsvervolging indien de strafbepaling inmiddels is vervallen.[6] Wij sluiten 
ons bij die laatste opvatting aan omdat die het meest consistent is met het uitgangspunt dat in herziening een volledig nieuw 
onderzoek plaatsvindt.[7] Zonder twijfel doen wij dat overigens niet. Wanneer iemand op bijvoorbeeld bewijstechnische gronden met 
succes herziening aanvraagt en in herziening alsnog op basis van nieuw bewijs kan worden veroordeeld, is het volgens ons weinig 
bevredigend als die persoon ervan profiteert dat een strafbepaling is vervallen. Hij is oorspronkelijk immers terecht veroordeeld en 
anderen die destijds op basis van dezelfde bepaling ook zijn veroordeeld en geen gronden hadden voor een succesvolle aanvraag, 
blijven veroordeeld. 
De verwijzing naar art. 467 lid 1 en de daarin vermelde uitspraken lijkt wel te betekenen dat geen andere uitspraken mogen worden 
gedaan dan daarin staan vermeld. Het hof beslist dus niet over de geldigheid van de dagvaarding of over zijn bevoegdheid tot 
kennisneming van de zaak.[8] Bij vernietiging mag ook niet worden volstaan met een lagere straf zonder tot één van de daar 
genoemde uitspraken te komen.[9] Maar als de dagvaarding voor de terechtzitting in herziening niet rechtsgeldig is betekend, kan 
onzes inziens moeilijk worden volgehouden dat de dagvaarding niet nietig mag worden verklaard.[10] Van Dorst ziet niettemin wel de 
logica in van de beperking van de vrijheid van de herzieningsrechter voor zover het betreft de einduitspraken die hij kan doen. Het 
zou strijdig zijn met de herzieningsregeling als een dergelijke einduitspraak kan worden gedaan terwijl geen herziening kan worden 
aangevraagd op basis van een omstandigheid die tot die uitspraak leidt. 
De Hullu denkt hier anders over. Hij vindt de beperking strijdig met het beslissingsschema van art. 348 en art. 350, dat in art. 474 lid 
1 wordt voorgeschreven. De Hullu komt tot de conclusie dat de beperkingen van art. 467 lid 1 zouden moeten worden geschrapt.[11] 
De Hullu staat niet alleen hierin. Strijards meent dat de herzieningsrechter alle beslissingen mag nemen die het hof in een gewoon 
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hoger beroep mag nemen.[12] Van Dorst merkt op dat 'de praktijk dit ook wel doet, vooral op het punt van de nietigheid van de 
inleidende dagvaarding (bijv. wegens strijd met art. 261 Sv)'[13] . Ook wij zien niet in welke zinvolle betekenis de beperking in art. 467 
lid 1 en de verwijzing daarnaar in art. 474 lid 2 hebben. 
Tot slot benadrukken wij dat de veroordeelde die ten onrechte is veroordeeld er recht op heeft ook daadwerkelijk te worden 
vrijgesproken. Ter illustratie dient de zogenaamde 'Schiedammer parkmoord'-zaak.[14]  
Nadat een ander had bekend de in die zaak tenlastegelegde moord te hebben gepleegd en die bekentenis werd ondersteund door 
DNA-onderzoek, werd na een geding tot herziening de zaak snel verwezen naar het hof. Gedurende het geding in herziening werd 
de nieuwe verdachte onherroepelijk veroordeeld. De advocaat-generaal stelde zich vervolgens op het standpunt dat de 
oorspronkelijk veroordeelde onschuldig was en er geen enkel strafvorderlijk belang meer bij enige vorm van waarheidsvinding 
bestond zodat het openbaar ministerie in herziening niet-ontvankelijk moest worden verklaard in de verdere vervolging. Het hof ging 
in dit standpunt mee. 
Onzes inziens heeft het hof hiermee de uitgangspunten van de herzieningsregeling miskend. De enkele omstandigheid dat de 
onschuld van de veroordeelde door veroordeling van de werkelijke dader zodanig vast staat dat geen belang bij vervolging meer 
bestaat, kan natuurlijk geen reden zijn om aan die onschuld niet het enig mogelijke gevolg te verbinden, namelijk vrijspraak. Een 
dergelijke opvatting zou het streven de onjuistheid van beslissingen te herstellen ondergraven. 

 

Voetnoot 

[1] 
J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken (diss. Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 290. 

[2] 
A.J.A. van Dorst, hoofdstuk 47.10, in: Handboek Strafzaken, p. [47.10]-7 (juni 2006). 

[3] 
Uitgaande van die laatste reden is het overigens de vraag of de verjaringstermijn van art. 70 Sr opnieuw aanvangt op het moment dat de 
zaak in herziening wordt behandeld. Men zou ook kunnen stellen dat die aanvangt vanaf het moment dat de Hoge Raad op basis van art. 
467 lid 1 de tenuitvoerlegging opschort of schorst, ofwel vanaf het moment dat het hof in herziening de oorspronkelijke uitspraak vernietigt. 
Wij nemen aan dat Van Dorst zijn opvatting ook huldigt ten aanzien van de in art. 72 lid 2 Sr tweede volzin bedoelde verjaringstermijn die 
ook onafhankelijk van enige stuitingshandeling doorloopt. 

[4] 
Daar staat tegenover dat zij niet goed tegemoetkomt aan een van de argumenten voor verjaring, namelijk dat feitelijk onderzoek wordt 
bemoeilijkt naarmate de tijd verstrijkt. Dit laatste is echter niet alles bepalend, bijvoorbeeld door de uitgebreide mogelijkheden van DNA-
onderzoek. 

[5] 
A.J.A. van Dorst, hoofdstuk 47.3.2.c, in: Handboek Strafzaken, p. [47.3]-7 (juni 2006). 

[6] 
Zie Corstens 2005, p. 773. Hij weet zich gesteund door G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het 
strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 266-267 en R.E.P. de Ranitz, Herziening van arresten en vonnissen, Alphen aan de Rijn: 
H.D. Tjeenk Willink 1977, p. 162-163. 

[7] 
Vgl. ook HR 26 juni 1962, NJ 1963, 12. 

[8] 
Die laatste uitzondering is niet verrassend omdat de verwijzingsopdracht de bevoegdheid bepaalt. 

[9] 
HR 27 februari 1928, NJ 1928, p. 540. De Hoge Raad moest hierop in HR 14 november 2000, NJ 2001, 17 ambtshalve wijzen toen het 
Gerechtshof 's-Gravenhage in zijn uitspraak in herziening volstond met vermindering van de straf. Hij overwoog dat art. 465 lid 2 (oud) (nu 
art. 467 lid 1) inhoudt dat '- behoudens in de daar genoemde gevallen die zich te dezen niet voordoen - na verwijzing het gewijsde dient te 
worden gehandhaafd. De strafoplegging in het bestreden arrest geeft derhalve blijk van miskenning van deze bepaling.' 

[10] 
In het geval van een conflict van rechtspraak wordt het hof niet beperkt door hetgeen is bepaald in art. 467. Het beoordeelt dan ook de 
geldigheid van de dagvaarding. Het belang daarvan is niet te onderschatten ten aanzien van de verdachte die zelf geen herziening heeft 
aangevraagd, maar wiens zaak eveneens opnieuw aan het oordeel van het hof wordt onderworpen. 

[11] 
J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken (diss. Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 290-291. 
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Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 474 Sv, aant. 6.3 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

6.3. Handhaven van de uitspraak ondanks verwijzing op grond van een novum 
Het handhaven van de uitspraak met gehele of gedeeltelijke overneming, aanvulling of verbetering van gronden houdt in dat het hof 
de door de laatste feitenrechter genomen beslissingen handhaaft en daarbij zonodig aanpassingen aanbrengt in de gronden voor 
die beslissingen. De tekst van de wet sluit niet uit dat ook onder handhaving van het arrest de strafmotivering wordt aangepast. 
Omdat herziening slechts mogelijk is van veroordelingen (of bewezenverklaringen zonder oplegging van straf), is het uitgesloten dat 
de uitspraak die het hof handhaaft één van de beslissingen op de formele vragen van art. 348 betreft. Het gaat bij handhaving van 
de bestreden uitspraak slechts om de materiële vragen van art. 350. 
Het duidelijkste voorbeeld is dat het hof naar aanleiding van het nieuwe onderzoek meent dat het tenlastegelegde nog steeds 
dezelfde bewezenverklaring oplevert. Dat kan ook gebeuren indien het onderzoek niets meer heeft opgeleverd dan de feiten op 
basis waarvan de Hoge Raad de herzieningsaanvraag gegrond heeft geacht. Het hof is immers vrij om een zelfstandig oordeel over 
de feiten te vormen. Bij het al dan niet gedeeltelijk overnemen van de uitspraak kan het hof (al dan niet gedeeltelijk) gebruik maken 
van de gronden zoals in de oorspronkelijke uitspraak zijn vermeld. Hij kan daarbij ook gebruik maken van nieuw bewijs. Het meest 
bekende voorbeeld daarvan is de zogenaamde 'Deventer moord'-zaak.[1]  

 

Voetnoot 

[1] 
HR 22 februari 2005, LJN AR5714. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 474 Sv, aant. 7 Tijdvak: 01-01-2003 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

7. Cassatieberoep 
Art. 473 verklaart bepaalde bepalingen uit de titel over het rechtsgeding in hoger beroep van overeenkomstige toepassing op het 
rechtsgeding in herziening. Aan de omstandigheid dat in die opsomming niet de in de opvolgende titel opgenomen cassatieregeling 
is vermeld, kan onzes inziens geen gevolg worden verbonden voor de mogelijkheid van cassatieberoep tegen een uitspraak in 
herziening. 
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Wij wijzen erop dat tegen de uitspraak van het hof in herziening ingevolge art. 78 RO cassatieberoep openstaat. Aangenomen moet 
worden dat dat cassatieberoep, tenzij blijkt van het tegendeel, zich uitstrekt tot de ingevolge art. 476 lid 2 bepaalde hoofdstraf voor 
gevoegde feiten waar de herziening geen betrekking op heeft gehad. 
De mogelijkheid van cassatieberoep houdt overigens ook in dat er geen beperkingen zijn aan de mogelijkheid voor het openbaar 
ministerie om cassatieberoep in te stellen tegen een uitspraak in herziening die hem niet welgevallig is.[1] In het geval van verwijzing 
of terugwijzing zullen wederom art. 473 e.v. op het geding van toepassing zijn. 

 

Voetnoot 

[1] 
Zie bijv. HR 18 februari 1997, NJ 1998, 35. 

 

 

Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 475 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 475 [Procedure voor Hoge Raad na verwijzing] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 475 
Sv 

Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

2 Wetsgeschiedenis 
3 Inleiding 
4 473 en 474 en toepassing regelen eerste aanleg 
5 Onderzoek door een raadsheer-commissaris 

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 
 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 475 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1925, 343; inwerkingtreding bij Stb. 1925, 465) en is sindsdien niet 
gewijzigd. 
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Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 475 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

3. Inleiding 
Dit artikel regelt de zeldzame situatie dat de Hoge Raad een herzieningsaanvraag gegrond acht in een zaak waarin de Hoge Raad 
zelf in eerste aanleg recht heeft gedaan. Na verwijzing zal hij in herziening de zaak ook zelf opnieuw moeten onderzoeken. Het 
geding wordt gevoerd op de voet van art. 473 en 474 en dus overeenkomstig de wijze waarop het hof zaken in herziening 
behandelt. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 475 Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4. Art. 473 en 474 en toepassing regelen eerste aanleg 
Behalve dat het geding op de voet van art. 473 en 474 wordt gevoerd, wordt tevens art. 484 van overeenkomstige toepassing 
verklaard. Dat artikel regelt het geding in eerste aanleg door de Hoge Raad. In de aanhef van art. 484 worden alle regelen omtrent 
de strafvordering in eerste aanleg bij de rechtbank van overeenkomstige toepassing verklaard, waarna enkele uitzonderingen 
worden opgesomd. Wij achten het echter niet met elkaar verenigbaar om te bepalen dat het geding plaatsvindt op de voet van art. 
473 en 474 en anderzijds voor te schrijven dat via toepassing van art. 484 de regels van de strafvordering in eerste aanleg bij de 
rechtbank van toepassing zijn.[1] Daarmee zouden bijvoorbeeld beperkingen die voortvloeien uit de toepassing van art. 473 lid 1 te 
niet worden gedaan door de toepassing van alle regelen van de strafvordering in eerste aanleg in art. 484 aanhef. 
Gelet op het karakter van het herzieningsgeding gaan de bepalingen van art. 473 en 474 - met de daarin verdisconteerde 
beperkingen - onzes inziens voor op de algemene regels die gelden voor het geding bij de Hoge Raad in eerste aanleg. Een 
redelijke wetsuitleg lijkt ons te zijn dat met de verwijzing naar art. 484 in hoofdzaak wordt gedoeld op de daarin vermelde 
uitzonderingen op de regel dat het geding bij de Hoge Raad in eerste aanleg plaatsvindt volgens de algemene regels van 
strafvordering in eerste aanleg bij de rechtbank. In art. 484 lid 1 sub 6 is bijvoorbeeld bepaald dat tegen de beslissingen van de 
Hoge Raad geen beroep of bezwaarschrift mogelijk is. 
Dat art. 473 en 474 voorgaan op de algemene regels van strafvordering in eerste aanleg behoeft er onzes inziens niet aan af te 
doen dat die laatste regels - behoudens de genoemde artikelen en de in art. 484 genoemde uitzonderingen - voor het overige van 
toepassing zijn. Door art. 484 uitdrukkelijk van overeenkomstige toepassing te verklaren heeft reeds de wetgever van 1926 er 
bijvoorbeeld voor gekozen de wijziging van de tenlastelegging op de voet van art. 313 mogelijk te maken. Het lijkt er dus op dat de 
wetgever van 1926 die wijzigingsbevoegdheid niet zozeer strijdig vond met het karakter van de herziening maar slechts niet bij het 
hoger beroep vond passen. Daarom heeft de wetgever haar aanvankelijk niet opgenomen in art. 415. Daarmee heeft hij de 
bevoegdheid buiten het 'gewone' herzieningsgeding gehouden,[2] tot het moment dat ook de wijzigingsbevoegdheid in hoger beroep 
werd ingevoerd. 

 

Voetnoot 

[1] 
Blok & Besier 1925, II, p. 527. 

[2] Anders: Blok & Besier 1925, II, p. 527. 
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Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 475 Sv, aant. 5 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

5. Onderzoek door een raadsheer-commissaris 
De enige uitzondering op de toepasselijkheid van art. 484 die uitdrukkelijk in art. 475 wordt gemaakt, is dat het in art. 473 lid 2 
bedoelde onderzoek door een rechter-commissaris die nog geen onderzoek in de zaak heeft verricht, ook kan worden opgedragen 
aan een daartoe door de Hoge Raad uit zijn midden aangewezen raadsheer-commissaris. De memorie van toelichting op art. 475 
ging ervan uit dat die aangewezen raadsheer-commissaris nog geen onderzoek in de betrokken zaak heeft verricht.[1] 

 

Voetnoot 

[1] 
Blok & Besier 1925, II, p. 527. 
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Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 476 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 476 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel Sv Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

2 Wetsgeschiedenis 
3 Inleiding 
4 Wanneer is sprake van een zwaardere straf? 
5 Strafoplegging wanneer oorspronkelijk voor meer feiten is gestraft (lid 2) 
6 De tenlastelegging als grondslag voor het herzieningsgeding (lid 3) 
7 Wijziging van de tenlastelegging in herziening 
8 Aftrek ondergane vrijheidsbeneming (lid 4) 

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1925, 343; inwerkingtreding bij Stb. 1925, 465) en is sindsdien niet 

gewijzigd. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

3. Inleiding 
In dit artikel komt tot uitdrukking dat herziening niet ten nadele van de veroordeelde of verdachte (bij conflict van rechtspraak) mag 
strekken.[1] Zoals uit de tekst van onderhavig artikel blijkt, is dat uitgangspunt slechts absoluut ten aanzien van de strafoplegging. In 
herziening kan onder geen enkele omstandigheid een zwaardere straf worden opgelegd dan in de oorspronkelijke uitspraak is 
opgelegd.[2] Dat geen zwaardere straf mag worden opgelegd, neemt echter niet weg dat uit het nieuwe onderzoek feiten naar boven 
kunnen komen die het tenlastegelegde een ernstiger karakter geven.[3] In zoverre kan herziening wel ten nadele strekken van de 
veroordeelde. 
Deze bepaling heeft alleen betekenis in de gevallen dat de bestreden uitspraak wordt vernietigd. In het geval de uitspraak - naar 
aanleiding van een gegronde herzieningsaanvraag als bedoeld in art. 457 lid 1 sub 2 en 3 - met aanpassing van gronden wordt 
gehandhaafd, volgt immers reeds uit de handhaving van die uitspraak dat geen zwaardere straf - en ook geen lichtere straf - mag 
worden opgelegd. In dat geval hoeft ook niet bij de uitspraak te worden bepaald dat de reeds vroeger krachtens de vernietigde 
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uitspraak voor het feit ondergane straf, en de krachtens art. 470 ondergane voorlopige hechtenis in mindering zal worden 
gebracht.[4]  

 

Voetnoot 

[1] 
Zie hierover in algemene zin: P.A.M. Mevis & T. Kooijmans, Herziening ten nadele: een studie naar de wenselijkheid en mogelijkheid van 
herziening ten nadele in het Nederlandse strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2003. 

[2] 
Ten aanzien van het geval van conflict van rechtspraak volgde dat ook al uit art. 461 lid 1. 

[3] 
T. Kooijmans, 'De toetsingsruimte van de feitenrechter na verwijzing door de Hoge Raad in een herzieningsprocedure', DD 2005, 61, p. 
872. 

[4] 
HR 24 september 1985, NJ 1986, 532. 
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4. Wanneer is sprake van een zwaardere straf? 
Over de vraag wanneer - gelet op de verschillende soorten straffen en strafmodaliteiten - een straf zwaarder wordt, bestaat 
uitvoerige rechtspraak in verband met art. 359 lid 7 (oud), dat de rechter voorheen verplichtte de strafoplegging extra te motiveren 
indien die boven de eis uitging. Kort samengevat komt die rechtspraak erop neer dat de zwaarte eerst door de volgorde van art. 9 
Sr wordt bepaald en dat daarna het vrijheidsbenemende en onvoorwaardelijke karakter van de straf bepalend zijn, zodat 
bijvoorbeeld een taakstraf zwaarder kan zijn dan een voorwaardelijke gevangenisstraf. Vanwege het belang dat de veroordeelde er 
bij de strafoplegging in herziening 'niet op achteruit gaat', bepleiten wij dat bij de vraag of een straf zwaarder is, de opvatting van de 
veroordeelde zelf wordt betrokken. 
Redelijke wetsuitleg brengt mee dat ook de maatregelen betrokken kunnen worden bij de vraag of een andere straf wel of niet ten 
nadele van verdachte strekt.[1] Gelet op art. 457 lid 2 in samenhang met onderhavig artikel heeft de wetgever voorzien dat bij de 
bestreden uitspraak slechts een maatregel is opgelegd terwijl ook dan art. 476 lid 1 van toepassing is. Onzes inziens verzet de tekst 
van de wet zich er niet tegen dat in herziening een andersoortige vrijheidsbenemende maatregel wordt opgelegd dan in de 
oorspronkelijke uitspraak of dat in herziening in plaats van een vrijheidsbenemende straf een vrijheidsbenemende maatregel wordt 
opgelegd.[2] Een grond voor herziening kan immers zijn dat achteraf is gebleken dat de veroordeelde volledig 
ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van het gepleegde feit. In een dergelijk geval is het niet ondenkbaar dat omzetting van een 
terbeschikkingstelling in plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis wenselijk is of dat het alsnog opleggen van een 
vrijheidsbenemende maatregel is aangewezen in plaats van de aanvankelijk opgelegde gevangenisstraf.[3]  

 

Voetnoot 

[1] 
Blok & Besier 1925, II, p. 507; G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda 
Quint 1989, p. 280. 

[2] 
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Vgl. Blok & Besier 1925, II, p. 392. Anders: R.E.P. de Ranitz, Herziening van arresten en vonnissen (diss. Leiden), Alphen aan den Rijn: 
Tjeenk Willink 1977, p. 171-172. 

[3] 
De vraag of die maatregel als een zwaardere sanctie moet worden aangemerkt hangt mede af van de duur van de aanvankelijk opgelegde 
gevangenisstraf in verhouding tot de gemiddeld te verwachten duur van de maatregel. Daarnaast kan bij het beantwoorden van die vraag 
ook het oordeel van de betrokkene en zijn raadsman worden betrokken. 
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5. Strafoplegging wanneer oorspronkelijk voor meer feiten is gestraft (lid 2) 
Art. 476 lid 2 bepaalt wat er bij de strafoplegging moet gebeuren indien oorspronkelijk een straf is opgelegd voor meerdere feiten en 
in herziening slechts voor een deel van die feiten straf wordt opgelegd omdat de herzieningsprocedure zich tot die feiten heeft 
beperkt. In dat geval zal het hof ook de straf voor het andere feit of de andere feiten bepalen. Wij herhalen dat een andere straf 
natuurlijk slechts kan worden opgelegd na vernietiging van de oorspronkelijke uitspraak. Bij handhaving van die uitspraak kan 
immers geen andere straf worden opgelegd. 
Indien in herziening slechts een deel van de feiten waarvoor bij de bestreden uitspraak straf is opgelegd aan het oordeel van het hof 
is onderworpen en het hof spreekt daarvan bijvoorbeeld vrij, dient het te schatten welk deel van de oorspronkelijk opgelegde straf 
daaraan is toegekomen. Indien ten aanzien van de feiten die aan zijn oordeel zijn onderworpen geen integrale vrijspraak volgt en de 
uitspraak evenmin wordt gehandhaafd, dient het hof voor dat resterende deel apart de straf te bepalen. Dat kan bijvoorbeeld 
gebeuren bij de toepassing van een minder zware strafbepaling of bij de veroordeling voor een ander feit (zie hierna). 
Wij menen dat het hof in deze gevallen ook een andersoortige - niet zwaardere - straf kan opleggen, zowel ter vervanging van de 
straf die oorspronkelijk is opgelegd voor feiten die in herziening niet meer aan de orde zijn als ten aanzien van het resterende 
deel.[1] Voorstelbaar is immers dat de uitkomst van het herzieningsgeding een zodanig ander licht werpt op de zaak en de 
oorspronkelijk strafoplegging, dat ook de oorspronkelijke rechter naar verwachting een andere soort straf zou hebben opgelegd. Tot 
slot benadrukken wij dat als de slotsom in herziening is dat de verdachte voor minder feiten wordt veroordeeld dan in de bestreden 
uitspraak, oplegging van exact dezelfde straf neerkomt op het in strijd met art. 476 lid 1 opleggen van een zwaardere straf. 

 

Voetnoot 

[1] 
R.E.P. de Ranitz, Herziening van arresten en vonnissen (diss. Leiden), Alphen aan den Rijn: Tjeenk Willink 1977, p. 178-179. Anders: Blok 
& Besier 1925, II, p. 386-387. 
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6. De tenlastelegging als grondslag voor het herzieningsgeding (lid 3) 
Wanneer op basis van nieuw gebleken feiten in herziening de basis ontvalt aan de oorspronkelijke veroordeling, betekent dat niet 
steeds dat de zaak in herziening over de kop gaat. Art. 476 lid 3 bepaalt namelijk dat het hof in herziening mag veroordelen voor 
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een ander feit dan waarvoor oorspronkelijk was veroordeeld, indien dat andere feit ook op de oorspronkelijke tenlastelegging heeft 
gestaan[1] en daarover niet is beslist. Deze bepaling voorziet er met name in dat wanneer in herziening blijkt dat het oorspronkelijk 
primair tenlastegelegde (en bewezenverklaarde) toch niet kan worden bewezenverklaard, het hof in herziening kan veroordelen 
voor het subsidiair tenlastegelegde. 
Doordat de eis geldt dat er nog niet over het andere feit mag zijn beslist, kan in herziening niet alsnog een veroordeling volgen voor 
een oorspronkelijk cumulatief tenlastegelegd feit. Over oorspronkelijk cumulatief tenlastegelegde feiten is immers reeds beslist na 
de oorspronkelijke berechting. Het is om dezelfde reden onmogelijk dat het hof in herziening veroordeelt voor het primair 
tenlastegelegde terwijl de oorspronkelijke veroordeling op het subsidiair tenlastegelegde betrekking had. Er is immers reeds beslist 
over het primair tenlastegelegde om aan het subsidiair tenlastegelegde toe te kunnen komen. 
Behalve veroordeling voor oorspronkelijk subsidiair tenlastegelegde feiten, maakt dit artikel ook veroordeling mogelijk voor andere 
feiten die oorspronkelijk alternatief zijn tenlastegelegd. In dat verband moet er onzes inziens echter van worden uitgegaan dat de 
feiten niet onder een zwaardere strafbepaling vallen, omdat dat strijd zou opleveren met het buiten toepassing verklaren van art. 
312 en het uitgangspunt dat de veroordeelde door herziening niet in een ongunstigere toestand terecht mag komen. De wettekst 
van art. 476 sluit echter niet uit dat het andere feit een zwaarder feit is en aldus zonder verhoging van de straf wordt 
gekwalificeerd.[2]  

 

Voetnoot 

[1] 
Zie bijv. Gerechtshof Amsterdam 2 juli 1940, NJ 1940, 654. 

[2] 
Zie G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 271. 
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7. Wijziging van de tenlastelegging in herziening 
Van Dorst leidt mede uit art. 476 lid 3 af dat het openbaar ministerie gedurende de procedure in herziening niet meer met 
toepassing van art. 313 een wijziging van de tenlastelegging kan vorderen. Hij baseert dat op de omstandigheid dat het hof 
ingevolge art. 476 lid 3 mag veroordelen voor een ander feit, maar slechts indien 'dat strafbare feit hem oorspronkelijk mede was te 
laste gelegd'. Deze uitleg van art. 476 lid 3 vindt ondersteuning in art. 473 waarin de mogelijkheid van een mondelinge aanvulling 
van de tenlastelegging (art. 312) uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Van Dorst citeert als volgt uit de toelichting op die uitsluiting: 
'De herziening moet beperkt blijven tot het feit, waarvoor de verdachte oorspronkelijk heeft terecht gestaan, terwijl toepasselijkheid 
van art. 305 [nu 312, red.] tot gevolg zou kunnen hebben, dat de verdachte door de herziening van zijn zaak wegens een zwaarder 

feit werd veroordeeld, dus in een ongunstiger toestand zou komen.'[1]  

De mogelijkheid om de tenlastelegging in eerste aanleg te wijzigen heeft altijd bestaan. In hoger beroep gold die mogelijkheid 
aanvankelijk niet. Blok en Besier merken ten aanzien van de herziening op: 
'Evenmin mag de oorspronkelijke telastelegging nog worden gewijzigd; de toepasselijkheid van het hierop betrekking hebbend art. 
313 behoefde echter niet te worden uitgezonderd, daar het ook in hoger beroep niet geldt. Door een en ander wordt het beginsel 
gehandhaafd, dat de veroordeelde door de aanvrage tot herziening niet in een ongunstiger toestand mag worden gebracht, dan 
waarin hij zich tevoren bevond.'[2]  

Blok en Besier gingen dus uit van een systeem waarin de wijzigingsbevoegdheid in hoger beroep in het geheel niet bestond en dus 
ook niet in herziening. Die bevoegdheid is pas per 2 november 1996 ingevoerd.[3] Uit het niet van toepassing zijn van art. 312 zou 
volgens Van Dorst echter moeten worden afgeleid dat ook de overeenkomstige toepassing van deze nieuwe wijzigingsbevoegdheid 
van art. 313 voor het geding in herziening is uitgesloten. 
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De vraag is echter of uit de bedoeling van de oorspronkelijke wetgever met art. 473 jo. 312 moet worden afgeleid dat de 
wijzigingsbevoegdheid van art. 313 niet voor de herzieningsprocedure geldt, zoals Van Dorst meent. Wij moeten erkennen dat deze 
opvatting ook wordt ondersteund door art. 474 lid 2, in zoverre dat dat artikellid in samenhang met art. 467 lid 1 niet voorziet in 
handhaving van een veroordeling op een gewijzigde tenlastelegging, maar slechts in handhaving op basis van gewijzigde gronden. 
Daar staat tegenover dat de betekenis van de limitatieve opsomming van uitspraken in art. 467 lid 1, waarnaar art. 474 lid 2 verwijst, 
moet worden gerelativeerd (zie aant. 6.2 bij art. 474). 
Bovendien is de bedoeling achter de uitsluiting van art. 312 in de kern slechts dat de verdachte in herziening niet alsnog voor een 
zwaarder feit kan worden veroordeeld. Dat sluit wijziging van de tenlastelegging op zichzelf niet uit. Meest belangrijk is nog wel dat 
de wettekst art. 313 duidelijk van overeenkomstige toepassing verklaart (art. 473 jo. 415 jo. 313). De bedoeling van de 
herzieningsregeling kan volgens ons niet zijn om iemand vrij te spreken terwijl vaststaat dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan 
gedragingen die zijn aan te merken als hetzelfde feit. Art. 313 bepaalt dat er na wijziging sprake moet zijn van hetzelfde feit. Aldus 
lijkt de wet er onzes inziens niet aan in de weg te staan dat de tenlastelegging in herziening wordt gewijzigd indien de verdachte in 
herziening voldoende gelegenheid krijgt zich tegen de gewijzigde tenlastelegging te verweren. In aanvulling daarop zou uit de 
samenhang tussen art. 473 en 476 moeten volgen dat de wijziging niet toelaatbaar is indien hetzelfde feit niettemin een zwaardere 
strafbepaling oplevert.[4]  
Het volgende voorbeeld kan dienen ter illustratie. Stel dat aan de verdachte oorspronkelijk opzetheling (art. 416 lid 1) is 
tenlastegelegd. Hij vraagt herziening aan omdat is gebleken dat hij het betreffende goed niet voorhanden heeft gehad. In herziening 
blijkt dat er voldoende bewijs is om de verdachte te veroordelen voor het opzettelijk uit de opbrengst van enig door misdrijf 
verkregen goed voordeel trekken (art. 416 lid 2). Op beide feiten staat dezelfde straf. Ervan uitgaande dat het hier om hetzelfde feit 
als bedoeld in art. 313 lid 2 gaat, vordert de advocaat-generaal bij het hof de wijziging van de tenlastelegging in die zin dat alsnog 
het opzettelijk uit de opbrengst van enig door misdrijf verkregen goed voordeel trekken wordt tenlastegelegd. Onzes inziens is het 
niet strijdig met het karakter van de herzieningsregeling als die wijziging plaatsvindt en het hof de verdachte vervolgens voor dat feit 
veroordeelt. De uitkomst zou ingevolge art. 476 lid 3 niet anders zijn indien in de oorspronkelijke tenlastelegging het na wijziging 
ontstane feit subsidiair was tenlastegelegd. Anders is het als het feit als bedoeld in art. 416 lid 2 oorspronkelijk primair is 
tenlastegelegd en er reeds op is beslist omdat de verdachte er van is vrijgesproken terwijl hij voor de subsidiaire opzetheling is 
veroordeeld. In dat geval staan zowel art. 476 lid 3 als art. 68 Sr eraan in de weg dat het hof in herziening de verdachte alsnog 
veroordeelt na een wijziging van de tenlastelegging in het feit als bedoeld in art. 416 lid 2. 
In dit verband wijzen wij voor de volledigheid op het arrest van de Hoge Raad naar aanleiding van de herziening in de zogenaamde 
'Deventer moord'-zaak.[5] Het hof had - kennelijk mede in het licht van een nieuwe beoordeling van het voorhanden bewijs - in die 
zaak de oorspronkelijke bewezenverklaring van moord in een nadere overweging aangepast in die zin dat in plaats van 'op of 
omstreeks' de pleegdatum slechts het woord 'op' werd vermeld en in plaats van het 'één of meermalen' steken van een mes in de 
borst van het slachtoffer slechts 'meermalen' werd bewezenverklaard. Er was hier geen sprake van een wijziging van de 
tenlastelegging en bovendien deed het hof niet meer dan - met handhaving van het arrest - in tegenstelling tot het vorige hof wel 
een keuze maken tussen twee alternatieven. De Hoge Raad overwoog naar aanleiding van een klacht hierover dat art. 467 lid 1 en 
art. 474 lid 2 noch het karakter van de herzieningsregeling eraan in de weg staan dat het hof de bewezenverklaring op deze twee 
specifieke punten aanpaste. Deze zaak is hier vooral interessant, omdat zij illustreert dat een wijzigingsbevoegdheid in herziening 
aangewezen is. Hier kon worden volstaan met een marginale aanpassing in de bewezenverklaring. Het is echter goed voorstelbaar 
dat nieuwe gronden van zodanige aard zijn dat zij wel tot een al dan niet wezenlijke aanpassing van de tenlastelegging nopen.[6] Het 
zou in herziening bijvoorbeeld ook kunnen blijken dat de moord op een andere wijze heeft plaatsgevonden. Het kan niet de 
bedoeling van de herzieningsregeling zijn wel de mogelijkheid te bieden met aanpassing van gronden het gewijsde te handhaven 
maar uit te sluiten om dergelijke wijzigingen in de tenlastelegging op te nemen. 

 

Voetnoot 

[1] 
Kamerstukken II 1913/14, 286, nr. 3, p. 219 (MvT). 

[2] 
Blok & Besier 1925, II, p. 523. 

[3] 
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Stb. 1995, 441; inwerkingtreding bij Stb. 1996, 522. 
[4] 

Zie ook T. Kooijmans, 'De toetsingsruimte van de feitenrechter na verwijzing door de Hoge Raad in een herzieningsprocedure', DD 2005, 
61, p. 869. 

[5] 
HR 22 februari 2005, LJN AR5714. 

[6] 
Ook eerdere onduidelijkheden in de tenlastelegging zouden in een gewijzigde tenlastelegging kunnen worden hersteld. 

 
 
 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel Sv, aant. 8 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

8. Aftrek ondergane vrijheidsbeneming (lid 4) 
Art. 476 lid 4 schrijft voor dat de inmiddels ondergane straf en de uitgezeten voorlopige hechtenis in mindering worden gebracht op 
de in herziening op te leggen straf. Dit dient uitdrukkelijk zo in de uitspraak te worden vermeld. Indien de vrijheid aan de 
veroordeelde is ontnomen terwijl de reeds ondergane vrijheidsbeneming de op te leggen straf te boven gaat, zal moeten worden 
beslist tot onmiddellijke invrijheidsstelling. 
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Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 477 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 477 [Overlijden van veroordeelde] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 477 
Sv 

Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 
2 Wetsgeschiedenis 
3 Inleiding 
4 'Gedurende de behandeling van de zaak' 
5 Benoeming van een vertegenwoordiger 

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 477 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1925, 343; inwerkingtreding bij Stb. 1925, 465) en is sindsdien niet 

gewijzigd. 

 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 477 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

3. Inleiding 
Wanneer in een strafzaak de verdachte overlijdt, volgt niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie (art. 69 Sr). In herziening 
wordt bij overlijden van de veroordeelde het geding daarentegen voortgezet. De reden daarvoor is dat indien de herziening terecht 
is, die gelet op het eerherstel moet worden voortgezet. Het past ondanks het overlijden van de veroordeelde een onterechte 
veroordeling te herstellen. 

 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 477 Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4. 'Gedurende de behandeling van de zaak' 
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Het 'geding' wordt volgens onderhavige bepaling voortgezet indien de veroordeelde 'gedurende de behandeling van de zaak' 
overlijdt. Dat wekt mede gelet op de plaats van dit artikel in deze titel de indruk dat de herziening slechts wordt voortgezet indien de 
veroordeelde gedurende de behandeling in herziening overlijdt en niet indien hij gedurende de behandeling van de 
herzieningsaanvraag overlijdt. Voorheen vermeldde het artikel (art. 378 lid 8 oud) ook de woorden 'vóór of gedurende de 
behandeling der door den Hoogen Raad verwezen [ons cursief, red.] zaak'. De gedachte daarachter was dat bij overlijden vóór 
verwijzing art. 379d (oud, nu art. 479) erin voorziet dat nabestaanden herziening aanvragen. 

De wetgever van 1926 heeft de zinsneden 'vóór of' en 'door den Hoogen Raad verwezen' echter laten vallen en daarmee de indruk 
gewekt ook voortzetting voor te schrijven bij overlijden vóór verwijzing. De memorie van toelichting vermeldt bovendien dat het 
artikel 'met eenige uitbreiding' gelijkluidend is aan art. 378 lid 8 (oud). Die uitbreiding lijkt dan te slaan op de toepasselijkheid van het 
artikel op het overlijden gedurende de behandeling van de herzieningsaanvraag. Dat strookt met de toevoeging van de 
overeenkomstige toepassing van 'de voorgaande artikelen van dezen Titel'.[1] In het Ontwerp der staatscommissie-Ort werd echter 
weer gesproken over de behandeling van de zaak 'in herziening'. Blok en Besier benadrukken dat deze woorden 'in herziening' er 
op zouden kunnen wijzen dat de bepaling toch slechts is bedoeld voor de behandeling na verwijzing.[2] Door het uiteindelijk 
weglaten van die woorden wordt echter juist de indruk gewekt dat hier ook de behandeling van de zaak vóór verwijzing wordt 
bedoeld. 
Van Dorst gaat op deze wetsgeschiedenis niet in en merkt - overigens in de context van het onderzoek in herziening - slechts op dat 
art. 477 betrekking heeft op 'de herzieningsprocedure'.[3] Blok en Besier gaan ervan uit dat met behandeling der zaak wordt gedoeld 
op de behandeling vanaf het moment dat de aanvraag wordt ingediend. Die laatste uitleg ligt onzes inziens het meest voor de hand. 
Daarbij achten wij doorslaggevend dat in de memorie van toelichting wordt gesproken over 'eenige uitbreiding'. Voorts zou de 
huidige tekst van art. 477 bij een 'beperkte' uitleg betekenen dat zij niet van toepassing is op de periode tussen verwijzing en het 
aanhangig maken van de zaak in herziening. Dat kan niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest. Daarbij menen wij dat de 
verantwoordelijkheid om een verzoek tot herziening van een mogelijk onterechte veroordeling zorgvuldig af te handelen niet afhangt 
van de vraag of de Hoge Raad reeds heeft beslist dat er een ernstig vermoeden bestaat dat de veroordeling onterecht is geweest. 

 

Voetnoot 

[1] 
Blok & Besier 1925, II, p. 530 wijzen niet op dit laatste. 

[2] 
Blok & Besier 1925, II, p. 530. 

[3] 
A.J.A. van Dorst, hoofdstuk 47.10.3c, in: Handboek Strafzaken, p. [47.10]-8 (juni 2006). 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 477 Sv, aant. 5 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

5. Benoeming van een vertegenwoordiger 
Bij de voortzetting van het geding wordt door de behandelend rechter een bijzondere vertegenwoordiger benoemd. Indien de 
behandelend rechter de Hoge Raad betreft, die de aanvraag beoordeelt of recht doet op de voet van art. 475, dan wijst de Hoge 
Raad die vertegenwoordiger aan. De wettekst zegt niets over wie de vertegenwoordiger kan of moet zijn. Hij heeft echter met name 
de taak de belangen van de overleden veroordeelde te dienen met het oog op het zo nodig herstellen van een onterechte 
veroordeling. De term 'vertegenwoordiger' is eigenlijk ongelukkig gekozen, omdat in herziening geen sprake kan zijn van het - voor 
vertegenwoordiging kenmerkende - binden van de ander aan hetgeen de vertegenwoordiger aanvoert (vgl. art. 398). De ander is 
immers de overleden veroordeelde. Onzes inziens is de bijzondere vertegenwoordiger niet bevoegd zelfstandig de aanvraag in te 
trekken. 
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Het Bureau rechtsbijstandvoorziening kan op de voet van art. 458 aan de bijzondere vertegenwoordiger een raadsman toevoegen. 
De vertegenwoordiger neemt zoals gezegd in de regel de plaats in van degene die hij vertegenwoordigt. In zoverre zou de 
vermogenspositie van de veroordeelde doorslaggevend moeten zijn voor de vraag of de vertegenwoordiger in aanmerking komt 
voor gefinancierde rechtsbijstand. Het zou naar onze mening redelijk zijn om ten aanzien van de vertegenwoordiger in herziening 
geen ander uitgangspunt te hanteren. Een vermogende vertegenwoordiger behoort dus niet te worden belast met de vergoeding 
van kostbare rechtsbijstand die noodzakelijk is om de belangen van de overleden veroordeelde afdoende te behartigen, indien ook 
de overleden veroordeelde voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking kwam. Dit uitgangspunt geldt echter slechts in één 
richting: natuurlijk zou het onredelijk zijn om een onvermogende vertegenwoordiger te belasten met de hoge kosten van 
rechtsbijstand omdat de overleden veroordeelde vermogend was.[1]  
De voorgaande artikelen zijn ook van toepassing op het met de vertegenwoordiger voortgezette geding, zij het dat mag worden 
aangenomen dat een bevel gevangenhouding ingevolge art. 470 ten aanzien van hem of haar niet kan worden uitgevaardigd. 

 

Voetnoot 

[1] 
Wel is voorstelbaar dat de werkzaamheden van de raadsman in werkelijkheid vanuit de nalatenschap worden vergoed. 
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Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 478 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 478 [Gratie] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 478 
Sv 

Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 
2 Wetsgeschiedenis 
3 Strafoplegging na gratie 
4 Strafoplegging na overlijden 

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 478 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1925, 343; inwerkingtreding bij Stb. 1925, 465) en is sindsdien niet 
gewijzigd. 

 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 478 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

3. Strafoplegging na gratie 
Art. 478 bepaalt dat bij de afdoening van de zaak in herziening rekening moet worden gehouden met beslissingen die zijn genomen 
op een gratieverzoek (art. 558). Art. 478 lid 1 bepaalt dat geen straf meer kan worden opgelegd indien reeds door gratie 
kwijtschelding is verleend. Onder het begrip straf dient ook de maatregel te worden begrepen. 
Het verlenen van kwijtschelding gaat voor op het oordeel van het hof over een op te leggen straf in herziening. Dit geldt slechts na 
gehele of gedeeltelijke vernietiging van de bestreden uitspraak. Bij handhaving van de uitspraak onder eventuele aanpassing van 
gronden, kan de straf immers niet worden aangepast. In dat geval wordt slechts gevolg gegeven aan de beslissing op het 
gratieverzoek. 
Art. 478 lid 2 heeft betrekking op de situatie dat de straf naar aanleiding van een gratieverzoek is gewijzigd of verminderd. Er kan 
bijvoorbeeld een omzetting van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf in een taakstraf hebben plaatsgevonden. Het hof mag dan 
geen straf opleggen die die gewijzigde straf te boven gaat. Hier komen de bijzondere belangen van de veroordeelde evident om de 
hoek kijken: indien de omzetting heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een gratieverzoek, moet worden verondersteld dat die 
omzetting weloverwogen heeft plaatsgevonden. 
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Wij menen dat het hof - gelet op het uitgangspunt dat de veroordeelde er niet op achteruit mag gaan - zelfs niet een naar objectieve 
maatstaven lichtere strafsoort of strafmodaliteit kan toepassen zonder instemming van de veroordeelde. Het gaat immers niet aan 
om bijvoorbeeld de veroordeelde, wiens gevangenisstraf van twee maanden is omgezet in honderdtwintig uren taakstraf, in 
herziening zestig uren taakstraf en een geldboete van duizend euro op te leggen, indien de omzetting in de honderdtwintig uren 
taakstraf mede was ingegeven door de omstandigheid dat de veroordeelde bijzonder onvermogend is. 

 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 478 Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4. Strafoplegging na overlijden 
Verder bepaalt het art. 478 lid 1 dat indien de veroordeelde gedurende de behandeling van de zaak als bedoeld in art. 477 is 
overleden en de bijzondere vertegenwoordiger zijn plaats heeft ingenomen, geen straf meer kan worden opgelegd. Ook nadat de 
bestreden uitspraak is vernietigd, kan echter opnieuw een veroordeling volgen. Omdat die straf ingevolge art. 75 Sr niet ten uitvoer 
kan worden gelegd[1] heeft de wetgever bepaald dat het geen zin heeft alsnog een straf op te leggen. 
Wij wijzen echter op art. 13 lid 1 WED, dat bepaalt dat het recht op uitvoering van de verbeurdverklaring niet vervalt door de dood 
van de veroordeelde. Indien in de bestreden uitspraak de verbeurdverklaring is uitgesproken en in herziening de overleden 
veroordeelde na vernietiging op de voet van art. 477 alsnog wordt veroordeeld, zou die verbeurdverklaring niet meer kunnen 
worden opgelegd. Dat kan niet de bedoeling zijn geweest van de wetgever bij invoering van art. 13 lid 1 WED. 
Gelet op het feit dat art. 75 Sr er reeds in voorziet dat de opgelegde straf niet kan worden tenuitvoergelegd, zou het ons niet hebben 
bevreemd indien het wel mogelijk zou zijn geweest alsnog een straf op te leggen na het overlijden van de veroordeelde. Zeker in het 
licht van de toegenomen erkenning van belangen van slachtoffers zou dat onder omstandigheden niet ongepast behoeven te zijn. 
De wettekst luidt echter anderszins. 

 

Voetnoot 

[1] Art. 75 Sr voorziet wel in de mogelijkheid een ontnemingsmaatregel ten uitvoer te leggen na de dood van de veroordeelde. Van de beslissing op 
een ontnemingsvordering kan echter geen herziening worden aangevraagd. Indien herziening is aangevraagd van de daarmee samenhangende 
veroordeling, krijgt de ontnemingsmaatregel opnieuw kracht van gewijsde indien in herziening wederom een veroordeling volgt. 
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Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 479 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 479 [Aanvrage door nabestaanden van veroordeelde] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 479 
Sv 

Tijdvak: 01-01-1998 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

2 Wetsgeschiedenis 
3 Inleiding 
4 Benoeming van een bijzondere vertegenwoordiger 
5 Doel van de aanvraag na overlijden (lid 3)

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 479 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-01-1998 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

2. Wetsgeschiedenis 
De huidige regeling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1921, 14; inwerkingtreding bij Stb. 1925, 465). Zij is daarna een 
keer gewijzigd per 1 januari 1998 (Stb. 1997, 660; inwerkingtreding bij Stb. 1997, 746) door toevoeging van de geregistreerde 

partner als gerechtigde tot het indienen van een verzoek namens de overleden veroordeelde. 

 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 479 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-01-1998 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

3. Inleiding 
Art. 479 bepaalt dat herziening ook na het overlijden van de veroordeelde kan worden aangevraagd en bepaalt tegelijkertijd wie er 
gerechtigd is ten gunste van hem of haar herziening aan te vragen. Het gaat om de overlevende echtgenoot, de geregistreerd 
partner, elke bloedverwant in de rechte lijn of in de tweede zijlijn en door de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Wij menen dat 
ook de rechtsverkrijger van een veroordeelde maar inmiddels ontbonden rechtspersoon herziening kan aanvragen. 
De raadsman, die wel uitdrukkelijk staat vermeld in art. 458 als één van de personen die bij het leven van de veroordeelde een 
herzieningsaanvraag kan indienen, valt buiten de opsomming van art. 479 lid 1.[1] Hij kan dus geen aanvraag indienen namens een 
overleden veroordeelde. 

 

Voetnoot 

[1] 
Zie hierover ook A.J.A. van Dorst, hoofdstuk 47.6, in: Handboek Strafzaken, p. [47.6]-1 (juni 2006). 
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Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 479 Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-01-1998 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4. Benoeming van een bijzondere vertegenwoordiger 
Art. 479 lid 2 verklaart alle voorgaande artikelen van de herzieningsregeling van overeenkomstige toepassing. Daaruit volgt dat 
ingevolge art. 477 een bijzondere vertegenwoordiger moet worden benoemd en wel door de Hoge Raad.[1] Gelet daarop zijn de 
personen die namens de veroordeelde gerechtigd zijn een aanvraag in te dienen, aan te merken als initiators van de aanvraag en 
niet zozeer als partijen in de gedingen tot en in herziening. De bijzondere vertegenwoordiger kan zich onzes inziens op zijn beurt 
weer laten bijstaan door een raadsman. Voorts volgt uit de toepassing van art. 478 dat ook in een geding op de voet van art. 479 in 
geen geval een straf kan worden opgelegd. 

 

Voetnoot 

[1] 
Blok & Besier 1925, II, p. 533. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 479 Sv, aant. 5 Tijdvak: 01-01-1998 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

5. Doel van de aanvraag na overlijden (lid 3) 
Art. 479 lid 3 bepaalt dat een aanvraag ingevolge dit artikel slechts ertoe kan dienen de veroordeling op te heffen. We brengen nog 
maar eens in herinnering dat door toepassing van art. 457 lid 2 ook door de nabestaanden een herziening kan worden aangevraagd 
van een uitspraak waarbij slechts het tenlastegelegde is bewezenverklaard en al dan niet een maatregel is opgelegd. In dat geval is 
er geen sprake van een 'veroordeling'. Aangenomen moet worden dat de term veroordeling in onderhavig artikel wat dat betreft een 
ongelukkige is en ook de bewezenverklaring omvat zoals bedoeld in art. 457 lid 2. 
De vraag is wat ermee wordt bedoeld dat de aanvrage strekt tot 'opheffing' van de veroordeling. De voorganger van art. 479 (art. 
379d oud ) hield in dat de aanvrage strekt tot herstel van de veroordeelde in zijn eer en werd toegewezen, indien aan de rechter 

blijkt dat de veroordeelde had behoren te zijn vrijgesproken of niet-strafbaar verklaard. Uit de memorie van antwoord volgt dat men 
aannam dat slechts vrijspraak tot eerherstel kon leiden.[1] Uit de huidige wettekst blijkt niet van een dergelijke beperking. De 
wetgever van 1926 heeft het begrip eerherstel uit de bepaling gehaald om daarmee duidelijk te maken dat in herziening geen zuiver 
eerherstel kan worden behaald omdat de herziening niet leidt tot een verklaring van onschuld. Aan de oorspronkelijk bedoelde 
beperking zijn verder geen woorden gewijd. 
Blok en Besier[2] leiden uit de wettekst af dat de oorspronkelijke beperking niet meer bestaat. Dat lijkt ons een zinnige interpretatie 
van het art. 479 lid 3. Indien de aanvraag strekt tot het niet-ontvankelijk verklaren van het openbaar ministerie, strekt zij ook tot 
opheffing van de veroordeling.[3] Dat de aanvraag strekt tot opheffing van de veroordeling brengt echter wel mee dat herziening door 
nabestaanden niet kan worden aangevraagd indien die ertoe strekt een minder zware strafbepaling toe te passen.[4] Na verwijzing 
op basis van een novum dat strekt tot toepassing van een minder zware strafbepaling, zou uit het nieuwe onderzoek overigens 
alsnog kunnen blijken dat er onvoldoende bewijs voorhanden is en vrijspraak moet volgen. Die weg wordt afgesloten doordat 
kennelijk de Hoge Raad reeds in het geding tot herziening beoordeelt of de aanvraag strekt tot opheffing van de veroordeling. 
Onzes inziens moet worden aangenomen dat bij opheffing van de veroordeling het dictum van de uitspraak ook overeenkomstig 
luidt. Dat volgt in ieder geval ook uit HR 3 maart 1987, NJ 1987, 865 (m.nt. C). Daarin diende de echtgenote van de overleden 
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veroordeelde een aanvraag in. Haar echtgenoot was overleden voordat de Hoge Raad had beslist op het eerder ingestelde 
cassatieberoep. De Hoge Raad overwoog dus dat hij bij bekendheid met dat overlijden op basis van art. 69 Sr had beslist tot niet-
ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging. Omdat gelet op de aanwezige overlijdensakte in herziening geen 
andere beslissing mogelijk was, deed de Hoge Raad de aanvraag zelf af en besliste hij uitdrukkelijk tot opheffing van de 
veroordeling. Art. 41 lid 3 van de Wet jusitiële en strafvorderlijke gegevens bepaalt dat het persoonsdossier wordt verwijderd zodra 
de betrokken persoon is overleden. In zoverre doet een dictum overeenkomstig art. 348 en 350 dus niet meer ter zake. 

 

Voetnoot 

[1] 
J.W. Belinfante, Geschiedenis van de Wet van den 14en juli 1899 Stbl. Nr. 159, tot wijziging van den 18en Titel van het Wetboek van 
Strafvordering (Herziening van arresten en vonnissen): volledige verzameling ontwerpen, gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen 
enz., 's-Gravenhage: Belinfante 1899, p. 135. 

[2] 
Blok & Besier 1925, II, p. 534. 

[3] 
Zie ook het hierna kort te bespreken HR 3 maart 1987, NJ 1987, 865 (m.nt. C). 

[4] 
Zie ook A.J.A. van Dorst, hoofdstuk 47.5, in: Handboek Strafzaken, p. [47.5]-2 (juni 2006). 
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Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 480 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 480 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel Sv Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

2 Wetsgeschiedenis 
3 Inleiding 
4 'Onderzoek of berechting in herziening' 
5 Uitzondering voor leden van de Hoge Raad

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1925, 343; inwerkingtreding bij Stb. 1925, 465) en sindsdien niet 

gewijzigd. 

 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

3. Inleiding 
Dit artikel is bedoeld om te voorkomen dat rechterlijke ambtenaren die deelnemen aan het onderzoek of de berechting in herziening 
vooringenomen zijn doordat zij eerder bij de zaak betrokken zijn geweest. Rechterlijke ambtenaren die al eerder op enigerlei wijze 
hebben deelgenomen aan het onderzoek of de berechting in een zaak, mogen aan het onderzoek of de berechting in herziening 
niet deelnemen. 

 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4. 'Onderzoek of berechting in herziening' 
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De vraag is waar de woorden 'onderzoek of berechting in herziening' in dit artikel betrekking op hebben: alleen op de behandeling 
van de zaak na verwijzing of ook op de behandeling van de herzieningsaanvraag. Doordat wordt gesproken over 'in herziening' wekt 
het artikel de indruk dat slechts wordt gedoeld op het onderzoek na verwijzing door de Hoge Raad. Deze indruk is echter onterecht. 
Het artikel is blijkens de memorie van toelichting op art. 455 ORO (1926) in hoofdzaak overgenomen van art. 379e van de vorige 
wet. Het ontwerp van art. 379e luidde destijds: 'Geen regter, die op eenigerlei wijze deelgenomen heeft aan het onderzoek of de 
beregting der zaak, waarin herziening plaats heeft, mag aan het onderzoek zelf of de voorbereiding daarvan deelnemen'. 
Om duidelijk te maken dat onder 'het onderzoek zelf of de voorbereiding daarvan' ook het geding tot herziening valt, werd de tekst 
als volgt gewijzigd: 'Geen regter, die, anders dan in cassatie, op eenigerlei wijze deelgenomen heeft aan het onderzoek of de 
beregting der zaak, waarin herziening is aangevraagd, mag aan het onderzoek of de beregting deelnemen'. De tekst van de wet lijkt 
dus misschien te duiden op een beperking tot de behandeling van de zaak na verwijzing, maar uit de bedoeling van de wetgever 
kan worden afgeleid dat 'het onderzoek of de berechting in herziening' in het huidige art. 480 mede omvat het geding tot herziening, 
waaronder ook het nadere onderzoek als bedoeld in art. 465 en 466.[1] Een tekstuele aanwijzing daarvoor is ook dat wordt 
gesproken over de 'zaak waarvan herziening wordt gevraagd'. Of de wetgever hiermee nu 'alle twijfel' wegnam, kan echter worden 

betwist. 
Het artikel heeft met name betekenis voor het voorkomen van een vooringenomen berechting in herziening. Art. 465 bepaalt zelf 
immers al dat het daar bedoelde onderzoek slechts kan worden opgedragen aan een rechter-commissaris belast met de 
behandeling van strafzaken in een rechtbank welke van de zaak nog geen kennis heeft genomen. Art. 465 sluit dus het hele 
arrondissement uit. Art. 480 sluit elke rechterlijk ambtenaar uit die op enigerlei wijze heeft deelgenomen aan het onderzoek of de 
berechting van de zaak. Art. 465 en 480 vullen elkaar dus eigenlijk aan. Overigens is de betekenis van dit artikel ook voor het 
geding in herziening in zoverre relatief, dat de Hoge Raad een zaak altijd verwijst naar een ander hof dan het hof dat de zaak in een 
eventueel oorspronkelijk hoger beroep heeft behandeld. 
Onder 'rechterlijk ambtenaar' vallen ingevolge art. 1 sub b onder 5 en 6 Wet RO overigens ook de officieren van justitie en de 

advocaten-generaal.[2] Dat wijst er onzes inziens op dat noch aan het onderzoek op de voet van art. 465 en 466 noch aan de 
berechting in herziening een officier van justitie of een advocaat-generaal zou mogen deelnemen die heeft deelgenomen aan het 
oorspronkelijke onderzoek[3] , ook niet voor zover hij ingevolge art. 466 lid 1 optreedt ter vervanging van de procureur-generaal bij 
de Hoge Raad. Overigens is de betekenis van dit artikel ook voor het geding in herziening relatief, in zoverre dat de Hoge Raad een 
zaak altijd verwijst naar een ander hof dan het hof dat de zaak in een eventueel oorspronkelijk hoger beroep heeft behandeld. 

 

Voetnoot 

[1] 
Zie hierover Blok & Besier 1925, II, p. 534-536. Zie ook G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het 
strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 275. 

[2] 
Zie voor de uitleg van het begrip 'rechterlijk ambtenaar' naar oud recht bijv. B. d'Hooghe, aant. 6.1 op art. 510 (suppl. 146, februari 2005). 

[3] 
Niet elke handeling in verband met een onderzoek kan onzes inziens worden aangemerkt als het hebben deelgenomen aan dat onderzoek. 
Indien een advocaat-generaal bijvoorbeeld namens het openbaar ministerie slechts een verlenging van de gevangenhouding heeft 
gevorderd en verder bij de zaak niet betrokken is geweest, kan bezwaarlijk worden gesproken van deelname aan het onderzoek (zie 
hierover Noyon 1926, p. 649). 

 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel Sv, aant. 5 Tijdvak: 01-01-1926 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

5. Uitzondering voor leden van de Hoge Raad 
Soms moet de Hoge Raad herzieningsaanvragen beoordelen terwijl hij al eerder naar aanleiding van een cassatieberoep over de 
zaak heeft beslist. Het kan ook voorkomen dat de Hoge Raad een aanvraag moet beoordelen, terwijl hij de zaak zelf al in eerste 
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aanleg in een verplichte formatie van tien raadsheren (art. 76 lid 4 Wet RO) heeft behandeld. Bij gegrondbevinding van de aanvraag 
moet de Hoge Raad een dergelijke zaak in herziening bovendien met alle leden behandelen (art. 472). Het is dus niet steeds 
mogelijk de Hoge Raad zodanig samen te stellen dat hij slechts bestaat uit raadsheren die niet eerder bij de zaak zijn betrokken. 
Onderhavig artikel bevat voor de leden van en de ambtenaren bij de Hoge Raad - waaronder overigens ook de leden van het parket 
bij de Hoge Raad en de gerechtsauditeurs - echter een uitzondering op de regel dat zij geen deel mogen nemen aan het onderzoek 
als zij al eerder bij de zaak betrokken zijn geweest. Indien een raadsheer eerder over het cassatieberoep heeft beslist, staat dat er 
dus niet aan in de weg dat hij deel uitmaakt van de zetel die beslist over een herzieningsaanvraag in dezelfde zaak. Hoewel art. 6 
EVRM strikt genomen niet van toepassing is op het geding tot herziening, is er onzes inziens eerder sprake van een spanning met 
het recht op onpartijdige rechtspraak naarmate de aanvraag zich meer toespitst op feiten waarmee de klachten in cassatie nauw 
samenhingen. Daarbij nemen wij in aanmerking dat juist in deze gevallen soms is te voorkomen dat dezelfde raadsheren die over 
het cassatieberoep hebben geoordeeld, ook over de aanvraag beslissen. 
In het geval de Hoge Raad een herzieningsaanvraag zou moeten beoordelen in een zaak die hij zelf in eerste aanleg heeft berecht, 
is het volgens de wet vrijwel uitgesloten dat hij bestaat uit raadsheren die niet eerder bij de zaak betrokken zijn geweest. In eerste 
aanleg heeft de Hoge Raad de zaak immers al moeten berechten met tien leden, terwijl de strafkamer bestaat uit in totaal slechts elf 
leden. Omdat de Hoge Raad als rechter in eerste aanleg wel al een inhoudelijk oordeel over de feiten heeft geveld, is de spanning 
met het recht op onpartijdige rechtspraak gedurende het geding tot herziening groot, ook al is art. 6 EVRM op dat geding niet van 
toepassing. 
In het geval een zaak die de Hoge Raad zelf in eerste aanleg heeft behandeld ingevolge art. 461 lid 1 of 467 lid 1 of 2 wordt 
verwezen, dient de Hoge Raad met alle leden de zaak te behandelen (art. 472). In dat geval is het dus ook onvermijdelijk dat 
raadsheren die deelnamen aan de oorspronkelijke berechting betrokken zijn bij de beslissing in herziening. Dat zou anders zijn 
indien men art. 472 zo ruim zou uitleggen dat de Hoge Raad niet behoeft te bestaan uit alle leden van alle kamers maar slechts uit 
een representatieve vertegenwoordiging van die kamers (zie aant. 4 op art. 472). Doordat in dit geval de Hoge Raad hoe dan ook in 
overwegende mate zal bestaan uit raadsheren die op geen enkele wijze eerder bij de zaak betrokken zijn geweest, zal niet snel 
sprake zijn van strijd met het recht op onpartijdige rechtspraak als bedoeld in art. 6 EVRM. 
De Hoge Raad kan bij behandeling van de zaak in herziening op de voet van art. 475 ook onderzoek opdragen aan een uit zijn 
midden aangewezen raadsheer-commissaris. Aangenomen moet worden dat gelet op de strekking van art. 480 die raadsheer-
commissaris niet net één van de raadsheren mag zijn die eerder bij de zaak betrokken is geweest. Uit de wettekst volgt dat echter 
niet. 
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Melai/Groenhuijsen e.a., Wetboek van Strafvordering, Artikel 481 bij: Wetboek van 
Strafvordering, Artikel 481 [Schadevergoeding wegens gevangenisstraf] 

Vindplaats: Melai Strafvordering, commentaar op artikel 481 
Sv 

Tijdvak: 01-09-1988 tot: - 

Auteur: Mr. M.J.A. Duker[1]  Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

2 Wetsgeschiedenis 
3 Inleiding 
4 Welke schade wordt vergoed? 
5 Op de voet van art. 89-936 Schadevergoeding wegens andere onterecht ten uitvoer gelegde sancties 

 

Voetnoot 

[1] 
Gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

 
 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 481 Sv, aant. 2 Tijdvak: 01-09-1988 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

2. Wetsgeschiedenis 
Deze bepaling is in werking getreden op 1 januari 1926 (Stb. 1925, 343; inwerkingtreding bij Stb. 1925, 465). Zij is gewijzigd per 28 
juli 1975 (Stb. 1975, 341) door het woord 'geldelijke tegemoetkoming' te vervangen door 'schadevergoeding' en door aan het 
tweede lid toe te voegen 'van de ondergane verzekering en'. Zij is laatstelijk gewijzigd per 1 september 1988 (Stb. 1986, 587; 
inwerkingtreding Stb. 1988, 380) door in de eerste zin van het eerste lid de verwijzing naar art. 37 lid 2 te vervangen door de enkele 
verwijzing naar art. 37. 

 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 481 Sv, aant. 3 Tijdvak: 01-09-1988 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

3. Inleiding 
Wanneer in herziening geen straf of maatregel wordt opgelegd of alleen de maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, 
wordt, indien de gewezen veroordeelde daarom verzoekt, verplicht een schadevergoeding toegekend. Niet alleen de veroordeelde, 
maar, na diens overlijden, ook zijn erfgenamen kunnen een dergelijk verzoek doen. Uit de formulering van dit artikellid volgt dat een 
vergoeding van schade niet plaatsvindt voor zover de oorspronkelijk opgelegde en inmiddels ten uitvoer gelegde straf de in 
herziening opgelegde straf te boven gaat. In dat geval is er immers wel een straf in herziening opgelegd. 
Uit de bepaling valt niet af te leiden dat een schadevergoeding slechts kan worden toegekend door een gerechtshof waarnaar de 
zaak is verwezen. Aangenomen kan worden dat ook de Hoge Raad die de zaak zelf afdoet, een dergelijke vergoeding kan en dus 
zal moeten toekennen. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen bij de toewijzing van een aanvraag op grond van een uitspraak van het 
EHRM. Overigens is onze inschatting dat de Hoge Raad de zaak niet snel zelf afdoet indien de strekking daarvan is dat ten 
onrechte straf is ondergaan.
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Voetnoot 

[1] 
In het geval herziening wordt aangevraagd op basis van een uitspraak van het EHRM en de aanvraag wordt afgewezen omdat herziening 
niet noodzakelijk is om rechtsherstel te bereiken, kan de veroordeelde zich voor schadevergoeding overigens nog tot de civiele rechter 
wenden (zie M.J.A. Duker, aant. 7.7 op art. 457 (suppl. 157, oktober 2006). 

 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 481 Sv, aant. 4 Tijdvak: 01-09-1988 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

4. Welke schade wordt vergoed? 
Het gaat hier om een vergoeding voor daadwerkelijk geleden schade als gevolg van de onherroepelijk opgelegde en ondergane 
straf, zowel materiële als immateriële schade. De omvang van de schadevergoeding wordt door de rechter bepaald op gronden van 
billijkheid.[1] Het imperatieve karakter van deze bepaling wijst erop dat de wetgever het achterwege laten van enige 
schadevergoeding heeft uitgesloten indien het de vrijheidsbeneming betreft krachtens een onherroepelijke veroordeling. Anders zou 
de bepaling immers niet imperatief geformuleerd behoeven te zijn. Indien de veroordeelde door zijn proceshouding evident heeft 
bijgedragen aan de onterechte veroordeling, is niet uitgesloten dat de rechter daarmee rekening houdt bij het bepalen van de 
omvang van de toe te kennen schadevergoeding. 

 

Voetnoot 

[1] 
Een voorbeeld van een geval waarin art. 481 werd toegepast, betreft de schadevergoedingsprocedure na de zogenaamde 'Puttense 
moord'-zaak (Gerechtshof Leeuwarden 4 oktober 2002, LJN AE8347). Het verzoek werd in die zaak gestoeld op het ingevolge art. 481 lid 1 
toepasselijke art. 89, zonder vermelding in het arrest van onderhavig artikel. Het betrof een fikse geldelijke vergoeding wegens onterecht 
uitgezeten detentie. 

 

Vindplaats: Melai Strafvordering, artikel 481 Sv, aant. 5 Tijdvak: 01-09-1988 tot: - 

Auteur: - Bijgewerkt 
tot: 

01-06-2007 

 

5. Op de voet van art. 89-93 
Dat de toekenning van schadevergoeding plaatsvindt op de voet van art. 89-93 houdt onder andere in dat het verzoek tot 
schadevergoeding binnen drie maanden na het onherroepelijk worden van de einduitspraak in herziening moet worden ingediend bij 
het gerecht dat de einduitspraak heeft gewezen. Het verzoek moet zijn ondertekend door de veroordeelde of - na zijn overlijden - 
zijn erfgenaam. De behandeling van het verzoek vindt plaats in openbare raadkamer. Art. 89 lid 6 bepaalt dat bij toekenning aan de 
erfgenaam de schade die niet in vermogensschade bestaat, niet voor vergoeding in aanmerking komt. 
Dezelfde art. 89-93 zijn ingevolge art. 481 lid 2 van toepassing voor zover het betreft de voorafgaand aan de bestreden uitspraak 
ondergane inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis of de in herziening op basis van art. 470 ondergane voorlopige hechtenis. 
In zoverre is de toekenning van schadevergoeding dus weer niet imperatief voorgeschreven, omdat uitsluitend wordt verwezen naar 
de betreffende artikelen zonder een zelfstandige bepaling zoals in art. 481 lid 1 ten aanzien van de ondergane straf. Na vrijspraak in 
een gewone strafzaak is schadevergoeding voor ondergane voorlopige hechtenis niet vanzelfsprekend. Dat is zij dus ook niet als 
die vrijspraak pas volgt naar aanleiding van een herzieningsprocedure. 
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6. Schadevergoeding wegens andere onterecht ten uitvoer gelegde sancties 
Het artikel voorziet niet in de vergoeding van schade als gevolg van de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende maatregel 
(vgl. ook het expliciet buiten toepassing verklaren van dit artikel in art. 457 lid 2). De vraag is of deze uitsluiting aanvaardbaar is, 
mede gelet op het feit dat de maatregel niet zelden als straf wordt ervaren. Volgens de memorie van toelichting was er geen grond 
voor schadevergoeding omdat de maatregel vooral in het belang van de gevonniste zelf werd toegepast. Dat uitgangspunt gaat 
tegenwoordig eigenlijk niet meer op. De maatregel van terbeschikkingstelling wordt niet alleen opgelegd wanneer de verdachte 
geheel maar ook als hij deels ontoerekeningsvatbaar is. Zij wordt bovendien niet alleen in het belang van de verdachte toegepast, 
maar vooral in het belang van de veiligheid van anderen. Onzes inziens is er goede grond de wet in dit verband aan te passen.[1]  
Overigens moet ervan worden uitgegaan dat ook de onrechtmatig gebleken tenuitvoerlegging van niet-vrijheidsbenemende straffen 
tot een schadevergoeding kan leiden. De wettekst laat die uitleg ook toe. Te denken valt aan taakstraffen, maar ook aan de 
ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen. In een geval waarin de ontzegging van de rijbevoegdheid onterecht was 
opgelegd, oordeelde het Gerechtshof Arnhem dat er weliswaar geen gronden waren om aan te nemen dat de verzoeker materiële 
schade had geleden, maar wel om aan te nemen dat hij immateriele schade had geleden, zodat een schadevergoeding werd 
toegekend.[2] Ten aanzien van de geldboete moet er overigens van worden uitgegaan dat door de vernietiging van de uitspraak 
waarbij die geldboete is opgelegd, slechts een verplichting voor de staat ontstaat tot terugbetaling daarvan.[3]  
Overigens merken wij nog het volgende op. De vraag of de benadeelde partij kan worden verplicht tot terugbetaling van hetgeen zij 
krachtens de vernietigde uitspraak aan schadevergoeding heeft ontvangen, moet worden beoordeeld naar de maatstaven van het 
civiele recht. Onder omstandigheden kan dat inhouden dat de benadeelde partij de vergoeding als onverschuldigd betaald moet 
retourneren.[4] In dit verband verdient opmerking dat ten aanzien van de vernietiging van uitspraken als gevolg van een uitspraak 
van het EHRM de minister heeft overwogen dat de benadeelde partij de staat zou kunnen aanspreken wegens onrechtmatige daad, 
vanwege de gelden die hij weer heeft moeten teruggeven.[5]  

 

Voetnoot 

[1] 
Dat zou dan zodanig kunnen gebeuren dat vergoeding van schade ook plaatsvindt in het geval een terbeschikkingstelling met 
dwangverpleging aan een niet geheel ontoerekeningsvatbare is opgelegd en in herziening is gebleken dat de veroordeling onterecht is 
geweest. Nader zou moeten worden afgewogen in hoeverre dit ook moet opgaan voor de verdachte die ten tijde van de oorspronkelijke 
berechting aan een zodanige stoornis leed dat het feit in het geheel niet aan hem had kunnen worden toegerekend (art. 457 lid 2). 
Voorstelbaar is namelijk dat vergoeding niet is aangewezen in gevallen dat aannemelijk kan worden gemaakt dat de veroordeelde ten tijde 
van de oorspronkelijke berechting in een psychische toestand verkeerde die ook zonder de onrechtmatig opgelegde maatregel tot 
vrijheidsbeneming op andere titel had geleid. 

[2] 
Gerechtshof Arnhem 28 maart 1989, NJ 1989, 776. 

[3] 
Vgl. G.A.M. Strijards, Revisie: inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 284. 

[4] 
Vgl. Kamerstukken I 2001/02, 27 726, nr. 216b, p. 5. 

[5] 
Handelingen I 2002/03, nr. 36, p. 1767. 
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