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Inleiding

Deze cursus heeft tot doel om de advocaten te bereiken die zich 
willen oriënteren op het verlenen van bijstand in strafrechtelijke 
cassatiezaken. De cursus is met name bedoeld voor advocaten die in 
strafzaken overwegen op te treden in cassatie, maar weerhouden 
worden door een gebrek aan kennis en/of ervaring.
Deze cursus beoogt de advocaat die op korte termijn of in de verre 
toekomst cassatiezaken wil gaan voeren inzicht te bieden in de wijze 
waarop de cassatieprocedure verloopt. Deze cursus kan tevens 
worden gevolgd indien men behoefte heeft aan een opfrisser over de 
cassatieprocedure.
Deze cursus stipt tevens enkele punten aan die veel aan de orde 
komen in de cassatieprocedure. 

Deze juridische nascholing bestaat uit de volgende blokken:

Blok A Enkele praktische zaken rondom het instellen van cassatie
Blok B Inhoud en vorm van de cassatieprocedure
Blok C Veelvoorkomende onderwerpen in cassatie

Na het volgen van deze juridische nascholing:
	● heeft u inzicht in het verloop van de cassatieprocedure in de 

praktijk: vanaf het instellen tot ná de uitspraak;
	● bent u bekend met de formaliteiten van de cassatieprocedure;
	● krijgt u inzicht in de toets in cassatie;
	● krijgt u inzicht in de afdoeningsbeslissingen van de Hoge Raad.

Deze nascholing is in drie gedeelten door te werken: Blok A, B en C. U 
zult voor elk van de blokken circa 1 uur nodig hebben. Mogelijk 
beklijft de stof beter als u het programma in drie gedeelten doorwerkt.

Wij willen u bedanken voor het volgen van de online cursus Cassatie 
in strafzaken. Wij hopen u enigszins wegwijs te zullen maken in de 
wereld van cassatie. Wij hopen dat u zo een beeld krijgt van hoe u de 
cassatieprocedure kunt voeren.
Indien u cassatie-technische vragen heeft of u wilt sparren, dan kunt 
u contact opnemen met mr. Sam van den Akker, op vandenakker@
bacas.nl.

U slaagt voor de eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen juist 
hebt beantwoord. U kunt de eindtoets tweemaal herkansen.

	n Doelstellingen

	n Opmerkingen

	n Criteria eindtoets



6 6 | Cassatie in strafzaken

Mr. Rob Baumgardt is al vele jaren cassatieadvocaat in strafzaken en 
oprichter van het kantoor Baumgardt Strafcassatie Advocatuur te 
Rotterdam. Mr. Baumgardt geeft op regelmatige basis cursussen aan 
advocaten en is één van de oprichters van de Vereniging van Cassatie 
Advocaten in Strafzaken.
Mr. Sam van den Akker is cassatieadvocaat in strafzaken bij 
Baumgardt Strafcassatie Advocatuur te Rotterdam. Mr. Van den 
Akker publiceert op regelmatige basis wetenschappelijke artikelen 
over het strafrecht en is voorzitter van de Commissie Waakhond bij 
de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten.

De VCAS is in 2010 opgericht met als doel een bijdrage te leveren 
aan het verbeteren van de kwaliteit van de rechtsbijstand in straf-
rechtelijke procedures bij de Hoge Raad der Nederlanden, in het 
belang van de bescherming van de consument – de rechtzoekende 
verdachte. De VCAS bestaat uit strafrechtadvocaten met aantoonbare 
affiniteit en ervaring met cassatieprocedures in strafzaken.
Advocaten kunnen lid worden van de VCAS als ze kunnen aantonen 
dat ze zich hoofdzakelijk toeleggen op strafzaken en beschikken over 
specialistische kennis en vaardigheden met betrekking tot procedures 
in (straf)cassatiezaken. 

In de bijlagen bij deze nascholing treft u drie formats aan die van 
belang zijn in de cassatieprocedure. U treft een format aan voor het 
instellen van cassatie, een format voor een cassatieschriftuur en een 
format voor een reactie op de conclusie van advocaat-generaal.

	n Over de docenten

	n Vereniging van 
 Cassatie in Strafzaken 
(VCAS)

	n Formats
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Pretoets

Om voor uzelf te bepalen wat uw kennis is van het onderwerp, kunt u 
vrijblijvend de pretoets maken. De resultaten van de pretoets tellen niet 
mee voor uw eindscore, wel geeft dit een goed beeld van de stand van 
zaken omtrent uw kennis.

1 Binnen hoeveel dagen dient er (in beginsel) cassatie te worden ingesteld 
tegen een strafarrest van een gerechtshof?

A 30 dagen
B 14 dagen
C 3 dagen

2 Kan tegen een tussenarrest cassatie worden ingesteld?

A Ja
B Niet zonder meer

3 Kun je het beroep in cassatie uitsluitend richten tegen de beslissing 
omtrent de strafbaarheid van het feit?

A Ja
B Nee

4 Geldt er een redelijke termijn in de cassatiefase en zo ja, welke?

A Ja, een inzendtermijn en een beslissingstermijn.
B Ja, enkel een beslissingstermijn.
C Nee, de cassatieprocedure leent zich naar zijn aard niet voor een 

dergelijke termijn.

5 Stel, op 1 januari 2025 verloopt de termijn voor indiening van de 
cassatieschriftuur. Tot wanneer heeft u de tijd om de schriftuur via het 
digitale portaal van de Hoge Raad in te dienen?

A Tot 31 december 2024, 23.59 uur.
B Tot 30 december 2024, 23.59 uur.
C Tot 31 december 2024, 17.00 uur.

6 Wat toetst de Hoge Raad volgens de wet?

A Verzuim van vormen.
B Schending(en) van recht.
C Schendingen van recht en verzuim van vormen.
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7 Kan een verdachte zelf een cassatieschriftuur indienen en zo ja, hoe?

A Ja, dit kan uitsluitend schriftelijk.
B Ja, dit kan hij via het digitale portaal doen (via DigiD).
C Nee, dit is niet mogelijk, dat mag enkel zijn advocaat doen.

8 Doet de Hoge Raad altijd inhoudelijk uitspraak?

A Ja
B Nee

9 Het hof overweegt dat de verdachte met grote kracht met een hamer 
meermaals op het hoofd van aangever heeft geslagen, waardoor deze om 
het leven is gekomen. Het hof overweegt dat de gedragingen van verdachte 
naar uiterlijke verschijningsvorm zodanig gericht zijn op de dood van 
aangever, dat de verdachte de aanmerkelijke kans op de dood van aangever 
bewust heeft aanvaard. Wat is dit voor een soort oordeel?

A Rechtsoordeel
B Feitelijk oordeel
C Gemengd oordeel

10 Het hof stelt vast dat er door of namens de verdachte (in het geheel) geen 
grieven zijn ingediend tegen het vonnis van de rechtbank. Wat is dit voor 
een soort oordeel?

A Rechtsoordeel
B Feitelijk oordeel
C Gemengd oordeel
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Blok A Enkele praktische zaken rondom het instellen van 
cassatie

A1  De cassatieprocedure

De cassatieprocedure is het sluitstuk van de Nederlandse rechterlijke 
strafrechtspleging. De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste 
rechterlijke instantie van Nederland.1 Beroep in cassatie is het laatste 
nationale gewone rechtsmiddel.

De cassatieprocedure wordt slechts schriftelijk gevoerd. Niettemin 
geeft het procesreglement de optie om de schriftuur mondeling toe te 
lichten bij pleidooi. Daar wordt in de praktijk echter zeer weinig 
gebruikt van gemaakt.2

De cassatieprocedure is opgenomen in het Wetboek van Straf-
vordering in het derde boek onder titel III (artikelen 427 tot en met 
444 Sv). Naast het Wetboek is het procesreglement van de Hoge Raad 
van belang. Dit reglement is eenvoudig te vinden op het internet 
(www.hogeraad.nl).

Het procesreglement is een aanvulling op de wettelijke cassatie-
regeling en geeft handvaten aan de praktijk. Tevens voorziet het 
procesreglement in sommige gevallen in aanvullend recht.

In hoofdstuk 4 van het procesreglement is de cassatieprocedure in 
strafzaken in chronologische volgorde uitgeschreven.

Goed om te weten is dat het per 1 februari 2020 in alle soorten 
strafzaken mogelijk is om digitaal te procederen. Per 1 januari 2023 
is digitaal procederen zelfs verplicht gesteld. Op 17 december 2018 
is het webportaal ‘Mijn Zaak Hoge Raad’ geopend en in gebruik 
genomen. In dagvaardingszaken en ontnemingszaken waarin op of 
na die datum cassatieberoep is ingesteld, kan door advocaten en 
leden van de cassatiedesk van het Openbaar Ministerie (OM) worden 
geprocedeerd via het webportaal. Vanaf 1 januari 2023 kan dus 
slechts op deze wijze worden geprocedeerd.

Tot 1 januari 2023 kan ervoor gekozen worden om schriftelijk te 
procederen. Dit wordt bepaald door de manier waarop de advocaat 
zich stelt, ofwel via het digitale portaal ofwel per brief, die overigens 
– anders dan bij andere gerechten – nog steeds per fax kan worden 
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toegestuurd. De gehele regeling van digitaal procederen is neergelegd 
in het procesreglement.3

casus  1 André van den Broek
In het Gelderse Ede is er een jaarmarkt georganiseerd door de activiteiten-
commissie van de gemeente Ede. De festiviteiten in Ede vinden plaats op 
1 februari 2022, op het museumplein. Onder de artiesten bevindt zich de 
heer André van den Broek, een ietwat onhandige en amateuristische 
Brabantse clown. In coronatijd heeft de heer Van den Broek niet stil-
gezeten. Hij heeft zichzelf namelijk vuurspugen aangeleerd door middel 
van het kijken van YouTube-video’s. De markt in Ede lijkt hem een uit-
stekende gelegenheid om zijn vuurspuwkunsten voor het eerst in zijn 
carrière te vertonen aan het publiek dat in grote getale op de festiviteiten 
is afgekomen, na jaren van pandemisch overbruggen.
De heer Van den Broek start zijn act rond 12.00 uur. Al snel stroomt het 
museumplein in Ede vol. Onder de toeschouwers bevindt zich de heer 
Brian de la Perignon, een telg uit een rijke Edese wijnfamilie. Brian heeft 
net zijn lunch verorberd en besluit om een rondje door het dorp te lopen 
om de maaltijd te verwerken. Op het moment dat Brian komt aanlopen, is 
André van den Broek hard bezig met zijn vuurspuwact, Brian tikt een 
mede-toeschouwer aan en merkt nog op dat het er allemaal wat klungelig 
uitziet. De toeschouwer knikt instemmend. Op het moment dat Brian zijn 
blik weer wil richten op de stuntelende André van den Broek, ziet hij een 
vlam op hem afkomen en voelt hij een brandende en stekende pijn in zijn 
gezicht. Hij grijpt naar zijn gezicht en valt op de grond. André van den 
Broek stopt zijn act direct en het publiek belt met spoed het alarm-
nummer.
Als de politie is gearriveerd, wordt André van den Broek aangehouden 
op verdenking van mishandeling van Brian de la Perignon. Brian wordt 
meegenomen naar het ziekenhuis. De Gelderse Vallei, alwaar hij hoort dat 
het wel meevalt. Brian loopt diezelfde dag nog met een eerstegraads 
brandwond uit het ziekenhuis. Brian doet dezelfde dag aangifte tegen de 
heer Van den Broek ter zake van eenvoudige mishandeling. De heer Van 
den Broek wordt op 3 februari 2022 heengezonden.
Op 23 april 2022 wordt de heer Van den Broek door de politierechter van 
de Rechtbank Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur 
van twee weken. Ter terechtzitting in eerste aanleg is enkel de heer Van 
den Broek aanwezig, die meent dat hij met zijn cursus rechten uitstekend 
in staat is zichzelf te verdedigen. Op 25 april 2022 stelt de heer Van den 
Broek zelf hoger beroep in.

a Is het cassatieberoep volgens u tijdig ingesteld? Motiveer uw antwoord.
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A2  Verschillende procesposities in cassatie

In cassatie kunt u als advocaat geconfronteerd worden met verschil-
lende procesposities van uw cliënt. In de overgrote gevallen zal uw 
cliënt de verdachte zijn die cassatie heeft ingesteld. In dat geval geldt 
onderhavig verloop van de procedure. U dient in dat geval een 
cassatieschriftuur in.

Indien het OM cassatie heeft ingesteld, zal het OM een cassatie-
schriftuur moeten indienen en zult u het beroep in cassatie van het 
OM kunnen tegenspreken. U kunt dan een zogenaamde schriftuur 
houdende tegenspraak indienen, waarin u ingaat op de schriftuur van 
het OM en aangeeft waarom het hof of de rechtbank het wél goed 
heeft gedaan. U kunt de schriftuur van het OM tegenspreken tot aan 
de rechtsdag.

Indien zowel verdachte als het OM in cassatie zijn gegaan, kan zowel 
het OM als u namens uw cliënt een schriftuur indienen. Indien er 
geen schriftuur wordt ingediend zal degene die dat nalaat in het 
cassatieberoep niet worden ontvangen. U kunt er dan voor kiezen 
om óók een schriftuur houdende tegenspraak in te dienen. Die 
laatst genoemde schriftuur is een reactie op de cassatieklachten van 
het OM.

Uw cliënt kan ook klager zijn,4 waarbij geldt dat de termijn voor het 
indienen van een schriftuur 30 dagen bedraagt en niet de gebruike-
lijke 60 dagen.

Tevens kan het zo zijn dat uw cliënt een benadeelde partij is. Indien 
de verdachte beroep in cassatie heeft ingesteld in een zaak waarin 
over de vordering benadeelde partij is beslist en in cassatie hierover 
geklaagd wordt, krijgt deze benadeelde partij de mogelijkheid om 
binnen 30 dagen na versturing van de cassatieschriftuur van het OM 
of de verdachte aan de benadeelde partij een verweerschrift in te 
dienen over slechts de beslissing van het hof op de vordering.

Door de verdachte kan het verweerschrift van de benadeelde partij 
binnen 30 dagen na het ontvangen van de schriftuur van de bena-
deelde partij worden tegengesproken. Nadat de advocaat-generaal zijn 
conclusie heeft genomen terwijl de benadeelde partij een schriftuur 
heeft ingediend of de advocaat-generaal ambtshalve ingaat op de 
vordering, kan de benadeelde partij binnen 14 dagen na verzending 
van de schriftuur diens commentaar daarop insturen.

Het moet gaan om een rechtspunt. De benadeelde partij kan niet zelf 
beroep in cassatie instellen. Mogelijk gaat dat veranderen, voor wat 
de beslissing op de vordering betreft.5
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Inmiddels is per 1 oktober 2022 de prejudiciële procedure in 
strafzaken in werking getreden. Die procedure maakt het mogelijk 
dat de feitenrechter (rechtbank of het hof) prejudiciële vragen aan de 
Hoge Raad voorlegt. In de procedure kunnen er door de proces-
partijen opmerkingen worden gemaakt, zodat hier een rol is 
weggelegd voor de cassatieadvocaat.6

casus  1  André van den Broek (vervolg)
De heer André van den Broek is op 1 juli 2022 in hoger beroep veroordeeld 
door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wegens mishandeling (artikel 
300 Wetboek van Strafrecht) van de heer Brian de la Perignon, gepleegd 
op 1 februari 2022 te Ede. Aan meneer Van den Broek is een 
gevangenisstraf voor de duur van drie weken opgelegd, met daarbij een 
schadevergoe dings maatregel ten gunste van het slachtoffer, de heer De la 
Perignon. De heer Van den Broek is het niet eens met de 
bewezenverklaring en met de opgelegde straf. De heer Van den Broek is 
tevens van mening dat aan hem een beroep op overmacht toekomt.

Meneer Van den Broek wendt zich tot u en vraagt u beroep in cassatie in te 
stellen. De dagvaarding om te verschijnen ter zitting om hoger beroep bij 
het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 17 juni 2022 is niet in persoon 
betekend. Namens de heer Van den Broek heeft geen advocaat zich 
gesteld als zijnde de advocaat van de heer Van den Broek. Ter terecht-
zitting in hoger beroep van 17 juni 2022 is de heer Van den Broek niet 
verschenen. Namens hem is evenmin een raadsman verschenen. Meneer 
Van den Broek zat ten tijde van de terechtzitting in hoger beroep niet 
gedetineerd.

Op 1 september 2022 raakt uw cliënt André van der Broek bekend met de 
uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij stelt op 2 sep-
tember 2022 cassatie in.
Er bestaan verschillende soorten rechterlijke oordelen. Het is van belang 
om een onderscheid te maken tussen de rechterlijke oordelen, nu niet alle 
oordelen in cassatie kunnen worden aangevallen.

b Wat is het verschil tussen een rechtsoordeel en een feitelijk oordeel in de 
cassatietoets?


