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500 Wetenschap

Herziening in strafzaken
Kanttekeningen bij het wetsontwerp

Hans Crombag, Willem Wagenaar. Peter van Koppen, Han Isra êls -

DE BESlISSING OVER HERZI ENING VAN STRAFZAKEN MOET BIJ DE HOGE RAAD WEGGEHAALD WORDEN . EEN

PRINCIPlrLE REDEN VOOR ZO'N INGREEP IS DAT DE HOGE RAAD ZICH NIET KAN ONTIREKKEN AAN DE SCHIJN

DAT HIJ BIJ HERZIENINGSVERZOEKEN NIET lN IEDER OPZICHT BELANGELOOS IS. WANT DE WIJZE WAAROP DE

HOGE RAAD DE NAUWE TOEGANGSPOORT NAAR DE HERZIENING VOORDUREND VERDER HEEFT VERNAUWD

WEKT DE SCHIJN DAT DE HO GE RAAD WEIN IG OPH EEFT MET HET HERROEPEN VAN ONHERROEPELIJKE

RECHTERlIJKE BESLlSSINGEN. EN VERDER IS HET NIEUWE CRITERIUM VOOR HERZIENING ONDEUGDELlJK EN

TE BEPERKT.

Rechters maken af en toe fouten, orndat zi; door het Open
baar Ministerie (OM)niet goed zijn voorgelicht, of omdat
zii zeLfniet goed genoeg hebben opgeLet. Lange lijd wilde
dat besef nauweüjks tot de betrokkenen doordringen. Met

. de publicatie van het ontwerp van 'Wet hervorming her
ziening' lijkt daar vera ndering in te komen, maar naar ons
oo rdeel schiet daí ontwerp in menig opzicht tekort. Van
daar deze kanttekeningen. waarbij wij ons beperken tot
de voorstellen omtrent herziening ten voorde1e en in het
bijzonder tot twee punten: het voorgestelde nieuwe crite
ríum voar herziening en het voorstel om de Hoge Raad de
herzieningsrechter te laten blijven.

Het criterium voor herziening

'Een n ieuw feit of bewijs m iddel'
ln de nieuwe redactie van art. 457 Sv wordt 'enige omstan
digheid'vervangen door'een feit ofbewijsmiddel'. De
bedoeling van de nieuwe formulering is het criterium voor
herzien ing te verruimen. De beoogde verruiming zie je
aan de woorden van de wet niet af: 'enige omstandigheid'
líjkt op het eerste gezicht meer ruimte te bieden dan de
nieuwe formulering, maar de Hoge Raad heeft in zijn juris
prudentie bet criterium vemauwd tot 'een nieuwe feitelijke
omstandigbeid', en daar bíj herhaling aan toevoegend dat
'gewijzigde inzichten van deskundigen in beginsel geen
novu m opleveren'. Van dit beginsel werd in het arrest over
de Puttense moordzaak (HR 26 [uni 2001 , NJ 2001, 564)
afgeweken.s maar het werd niet lang daarna toch weer in
ere hersteld in het arrest over bet herzieningsverzoek in
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de zaak van [na Post (LJNA03663, zaaknr, 02010 /03H). Bij
deze terugkeer naar het standpunt van vóór Putten liet de
Hoge Raad een kleine opening doar te schrijven dat een
andere mening, overtuiging of gevolgtrekking 'in het alge
meen' weliswaar geen novum kan zijn , maar som s du s wel,
bij wijze van uitzondering. Wat dan wel naar het inzicht
van de Hoge Raad de blijkbaar rnogelíjke ui tzondering op
de aJgemene regei zou kunnen zijn , bleef echter onduide
liik.'

Uit de memorie van toelichling (MvT)blijkt dat de
míníster- in de toekomst ook een gewijzigd deskundigen
inzicht als een grond voor herziening willaten gelden,
maar aUeen aIs het voldoet aan de voorwaarden die in de
MvT worden opgesomd (p. 19). ln aijn conclusie in de zaak
van Lucia de B. lijkt advocaat-generaaI Knigges daarop
vooruit te lopen, ai doet hij het voorkomen dat hij voor het
door hem besproken geval van Lucia de B. slechts 'de rek ' in
de thans nog geldende regeling 'uitbuit' (p. 23).

Advocaat-g eneraal Schipper daarentegen wil in zijn
conclusie ín de Enschedese ontuchtzaa~ van geen rek
in de be staande regeling weten. Hij bekent zich zonder
ornhaal ?tot de doar de Hoge Raad sinds jaar en dag geko
zen strilcte interpretatie van het novumcriterium. Omdat
beide advocaten-generaal worden geacht te spreken voor
de procureur-generaal, moet de conclusie hieruit luiden
dat de procureur-generaal in deze twee conclusies met
zichzelf in tegenspraak is.

Het n ieuwe criteriu m is ondeugdeli jk
De formulering nieuw feit of (nieuw) bewijsmiddel wekt de



indruk dat het om twee verschillende zaken gaat: het een
of het ander moet het geval zijn. Dat kan niet de bedoeling
zijn, omdat een nieuw feit immers slechts in de vorm van
ee n nieuw bew ijsmiddel aan de Hoge Raad kan worden
aangeboden. Nieuwe feiten vormen een deelverzameling
binnen de grotere verzameling van nieuwe bewijsmjd
delen, die meer dan alleen 'n ieuwe feitelijke omstandíghe
den' omvat. lOaIS, onder st rikte voorwaarden, gewijzigde
deskundigeninzichten. Omdat de deelverzameling van
nieuwe feitelijke omstandigheden geheel besloten ligt in
de ruimere verzameling van nieuwe bewijsmiddelen, zou
in de wettelijke formulering met het meer ornvattende
criteriu m van een n ieuw 'bewijsm iddel' volstaan kunnen
worden. Dat heeft zelfs de voorkeur opdat mi sverstand
wordt uitgesloten.

Onzeker is echter wat in de nieuwe redactie onder
'bewijsm iddelen' moet worden verstaan. Gaat het om
de bewi jsmiddelen zoals in art. 339 Sv uitputtend opge
somd? De MvT wekt de indruk dat alleen een gewijzigd
deskundigeninzicht (zoals in de Puttense moordzaak) of
de verklar ing van een nie uwe deskundige (zoals ín de zaak
van Lucia de B.) ais nieuw bewijsmiddel grond voor herzie
níng kan vormen. Maar ais het de bedoeling is om onder
'bewijsmiddelen' in de nieuwe redactie van art. 457 Sv alle
in art. 339 Sv opgesomde 'bewijsm iddelen' te begrijpen,
dan kan men zich afvragen of ee n getuige die zijn belas
t ende en voor bewijs gebruikte verklaring op een later
ti jdstip weer intrekt ook een grond voor herziening kan
vormen. En wat te denken van een voor bewijs gebruikte
'verklaring van verdachte' (bekenteni s) die naderhand weer
wordt ing etrokken? Wij denken dat het niet de bedoeling
is om beide laatstgenoemde mogelijkh eden gronden voor
herziening te laten zijn , maar dat zou dan betekenen dat
de term 'bewijsmiddel' in een en dezelfde wet (Sv) twee
betekenissen krijgt en dat kan, de nken wij, helemaal niet
de bedoeling zijn.

Ook het n ieuwe criterium is te beperkt
Ook de voorgestelde n ieuwe redactie van lid 2 van art. 457
Sv sluit uit dat tot herziening kan worden besloten omdat
de rechter, hoewel door middel van he t dos sier volledig
gemforrneerd," enig aspect van de zaak over het hoofd
heeft gezien of niet juist begrep en . Dat zoiets kan voor
komen behoeft geen betoog. 'Toch, schrijft Knigge in zíjn
conclusie over de zaak van Lucia de B. (p. 11.), 'is volgens
de restrictieve u itleg van de Hoge Raad, een feit dat de
rechter over het hoofd heeft gezien geen novum'. En het
zelfde geldt voor 'als de rechter het fett wel heeft gezien,

maar nlet Op waarde heeft weten te schatten; Rechterlijke
onop lettendheid en rechterlijk onbegrip zijn ook in de
nieuwe redactie van art. 457lid 2 Sv geen gronden voor
herziening. Knigge betreurt dat (p. 16): 'Er is (...) geen goede
grond om nog langer vast te houden aan de gedachte dat
herziening alleen kan volgen in gevallen waarin de rech
ter geen blaam treft. En hij vervolgt: '(...) bij de uitleg van
de (nieuwe) wettelijke regeling (moet) afstand worden
genomen van de gedachte dat de fout niet in de fei lbaar-

Rechterlijke onoplettendheid

en rechterlijk onbegrip zijn ook

in de nieuwe redactie van art.

457 lid 2 Sv geen gronden voor

herziening

heid van de rechter mag worden gezocht', zoals daar zijn :
onlogische redeneringen. ondeugdelijke vooronderst ell ín
gen. t ekorten aan kermis, zaken die over het hoofd worden
gezien en feiten die door tunnelvisie worden genegeerd; de
opsomming is van Knigge (p. 18). 'De rechter is tenslotte
ook maar een mens en daarmee een bron van fouten', zo
voegt Knigge enigszins mismoedig toe .

Daar denkt de minister ken nelijk anders over : ook in
de n ieuwe redactie wordt de rechter uit de wind gehouden.
Anders dan Knigge wil de minister vasthouden aan de illu
sie dat een goed ge"informeerde rechter nimmer een fout
maakt. Waarom houden de minister en zijn medestanders
op dit punt zo hardn ekkig vast aan díe illus íe7Omdat het
vertrouwen in de rechter wordt aangetast ais wij hem offi
cieel een fout kunnen toedichten7Maar dat doen wij toch
al telkens ais in appel een vonnis vernietigd wordt of een
beroep in cassatie slaagt7

' Ben ernstig vermoeden'
Hoe men de gronden voor herziening ook definleert. zij
moeten ook in de nieuwe redactie leiden tot 'het emstige
vermoeden (...) dat indien dat feit of bewijsmiddel bekend
geweest zou zijn' de zaak doo r de rechter anders zou zijn
beslist. Het prob leem met deze zowel in de oude ais de

Auteut:

1 . Prof. dr. H.t.f .M . Crombag 15

ais emer ttus hocgleraar vmonden

aan de UM en eveneens dee lnemer

aan de Interf acultaire Weô<groep

Rech lsps ychologle. Prof. dr . W.A.

Wagenaat is emeritus hocgteraar

Psychologisc;he fundle leer en rechl$.psy

chologie aan de Univenitei t Lelde n en

unlvefllteitshoog!eraar alIn de Universitei t

Utrechl. Prof. dr . P.J. van Koppen

is sentorhcofdonderzceker bij hei

Nederlends Stud iere nt rum Crtmina lite it

e n Rechts han d havlng (NSCR) ln Le lden

en hoogleraar Re.:hbpsycholo~ aa n de

Facultelten éer Rechtsgeleerdheldvan

de Universitelt Maa stricht en de Vri;e

Un iversite it Amsl erdam . Dr. H. •W"a~s

is verbonden aan de juridische facu lteit

van de Univers ile it Maastrichl. HIJmaakt

deel uit van de lntert acultalre Werkg roep

R«hbpsychologie .

Notm:

2 . VoIgens de memorie van toelichtlng

meest de Hoge Raad zlch daarblj '(nood

gedwcngerú ln Juridlsche bcchten wrin

gen' (p. 18). Wal wes dan de noad dle ln

dil8eval zo dwong? De publlcit eit?

3. Zie ln dit vetband: H. l~ra~l~ & H.f.M.

Crombag, 'Een novum van de Hcg e

Raad', NJ8 2004,79, p. 1299-1301.

4 . Aanslultend blJ de Ouítse rege ling voar

herz iening (p . 18 e.vj .

5. www.rechlsprMk.nIlNR/nlonly-

reslD20921 fo-70D8-468F -8C57

Q9B6688BFAlO/OB01492HDeB.pdf

6 . LJN BF132 1.

7. Knlgge besteedt ln zljn conduste aan

een dtscusstecve r het ncvumcrttertum 25

pagina 's; Schipper heeft VOO f hetzelfde

o nderw e rp nog geen he le pagina ood l8.

8 . ln zljn ccnclusle cver de zaa k van Lucia

de e. schriift Kni~ge dat 'a is het dcsster

omvangrijk en onoverzlcn telijlcis, (...) dat

ul tgang5punl het karakter van een fktle

kan krijgen ·.

NEDERLANDSJURISTENBtAD-13 03 .2OO9 -AfL. 10 603



Wetenschap

4

I ••••

• •••
• I ••

• I •

• I •

nieuwe redactie voorkomende restricties is dat zij van
degene die over een herziening moet beslissen een onze
kere voorspelling vraagt over wat rechters in een nog niet
gerealiseerd geval zouden denken. Zij vraagt derhalve om
een vorm van helderziendheid van de beslisser.

Van zulk een heldeniendheid geeft advocaat-generaal
Schipper in zijn condusie over de Enschedese ontuchtzaak
bij herhaling blijk. ln die zaak rapporteerde de CEAS dat in
het aan de rechter voorge legde dossier processen-verbaal
van een reeks onderzoekshandelingen" ontbraken. De
advocaat-generaal voorspelt dat 'ook de inhoud van deze
[door de CEAS boven water getilde) documenten naar mijo
mening niet het emstige vermoeden kan wekken' dat her
ziening zou rechtvaardigen. En hij vervolgt: 'Het hof is er
bij zijn oordeelsvorming immers al van uitgegaan dat er op
deze punten (waarvan het hof dus niets wist) geen voor de
aanvrager belastend bewijsmateriaal bestond aangezien het
dossier daarover niets bevatte' (cursivering toegevoegd). Het
vaIt ons moeiHjk om in deze redenering geen satire te zien.
ln plaats daarvan opperen wij het vermoeden dat Schip-
per even is vergeten dat er naast irrelevante en belastende
informatie ook nog ontlastende informatie zou kunnen zijn.

Dit alies ilIustreert dat het vereiste van 'een emstig
vermoeden' om een subjectieve beslissing vraagt. Nu kan
men zeggen dat zulk een subjectief elernent in iedere rech
terlijke uitspraak besloten lígt orndat die immers, behalve
op de bewijsmiddelen, tevens op de overtuiging van de
rechter berust. De hiervoor weergegeven redenering van
Schipper en taIrijke daarop lijkende redeneringen in zijn
conclusíe» demonstreren dat het vereis te van een ernstig
vennoeden ruimte voor misbruik biedt. Wijgunnen Schip
per weliswaar zijn particuliere vermoedens. maar in zijn
positie als lid van het parket van de Hoge Raad zou men
van hem toch mogen verwachten dat hij zich bereid toont
om althans sommige van die vermoedens. díe berusten
op redeneringen waarvan de eigenaardigheid hem toch
niet ontgaan zal zijn, daadwerkelijk door een rechterlijke
instantie te laten toetsen. Kunnen Schippers op anderdelen
wonderlijke redeneringen gezien worden aIs momenten
van magistrateJijke verstandverbijstering. of ais uitdrukking
van de wens om de callegiale verhoudingen in de zittende
magistratuur niet te verstoren?

Een beter cri teri um voor herziening?
ZOals hiervoor venneld, zíet Knigge 'geen goede grond om
nog langer vast te houden aan de gedachte dat heniening
alleen kan volgen wanneer de rechter geen blaam treft'.
Die mening wordt, blijkens zijn uitingen in de media in het
nabije verleden, gedeeld door voorzitter Buruma van de toe
latingscommissie van de CEAS,J2 Die mening lezen wij zelfs
in een artikel in Trema van de hand van de voorzitter van
de College van procureurs-generaaI Brcuwer,» waar hij (op
p. 13) oprnerkt: 'Misschien kan (._1 gezegd worden dat in de
meeste gevallen een novum kritiek op de feitenrechter juist
insIuit:14 Met zulke gezaghebbende medestanders wagen
wij het om een eigen formulering voor het criterium voor
herziening voor te stellen:

'Herziening van een onherroepelijk geworden straf
rechtelijke veroordeling is mogelijk ais zich bij de opsporing
en berechting ervan zo ernstige mancos hebben voorge
daan. dat die veroordeHng niet langer veilig kan worden
geacht:

I'



Het woord 'mancos' ontlenen wij aan de instructie van het
College van procureurs-generaal aan de eRAS, die met die
aanduiding geen problemen gehad lijkt te hebben. Het
woord 'veilig' ontlenen wij aan de instructie aan de Engelse
CriminalCases ReviewCommittee, die met die aanduiding
uít de voeten blijkt te kunnen. Een beperking van het
crite rium voar toelating tot gevallen waarin de aanvra-
ger tot een gevangenisstraf van ten minste t íen jaren is
veroordeeld, komt ons onnodig voar ais voor zien wordt in
een toe latingsprocedure zoa ls die thans ook geldt voar de
CEAS. Onwenselijk bovendien omdat ook een onterechte
veroordeling tot een geringere st raf het rechtsgevoel van
de betrokkene diep kan schokken, zo weten wij uit eigen
waameming. De voorgestelde formulering geeft weliswaar
de door velen gewenste grotere ruimte voor beslissingen
over herziening van strafzaken, maar zal in ieder geval
aanvankelijk jurisprudent iêle verduidelijking behoeven. De
vraag wie het meest gesehikt is om die jurisprúdentie te
versehaffen, vormt het onderwerp van hetgeen volgt.

De rol van de Hoge Raad bij herziening
'De vanzelfsprekendheid dat rechte rlijke oordclen, juist
ook onherroepelíjke reehterlijke vonnissen houdende ver
oordelíng in st rafzaken, opnieuw moeten kunnen worden
onderzoeht aIs daartoe aanleiding bestaat. mo et worden
ingevuld vanuit het pri ncipe dat een dergelijk onderzoek
aileen door rechters wordt u ítgevoerd.

Dit citaat ont lenen wij aan Hermans en Mevís,» die
de meest uitgesproken vertegenwoordigers zijn van dit
standp unt maar zij staan daa rin niet al1een: ook voorzitter
Harm Brouwer van het College van proeureurs-generaal
en, nog onlangs. de scheidende pre sident van de Hoge
Raad16 laten zich in die zin uit, aJdrukken zij zich minder
apodictíschv uit. 'De regie' bij herzieningszaken moet bij
de Hoge Raad blijven , schrijven Hermans en Mevis, een

woordgebruik dat de argwaan wekt dat het hun er vooral
om gaat buitenstaanders buiten de deur te houden." Doei
van hetgeen volgt is (nogmaals) uit t e leggen waarom dat
nu juist geen goed idee is.

De Hoge Raad als feitenrech ter
Het heet dat de Hoge Raad n iet over de feiten gaat; zijn
taak is het te waken over de rechtsontwikkeling en de
reehtseenheid.Toch is dat niet helemaal waar, Ook in cas
satie kan worden geklaagd en wordt n íet zelden geklaagd
over de onbegrijpelijkheid van een door de feitenrechter
genomen besli ssing: de gebezigde bewijsmiddelen en de
erop gebaseerde bewijsoverweg ingen kunnen volgen s
de klager de beslissing van de feitenrechter niet dragen.
Zo'n klacht heeft zelden sueces omdat de Hoge Raad haar
slechts marginaal toetst : de feit enrechter moet het bij de
bewijsbeslissing wel heel bont gemaakt hebben, wil een
motiveringsklacht slagen.

Een belangrijker uitzondering op het príncipe dat de
Hoge Raad niet over de feiten gaat, is de herzieningspro
cedure. Daarbij gaat het nu juist wél over de feiten. '! over
de vraag weIke feiten de lagere reehter onder ogen heeft
gehad, of een feit dat ais een novum wordt aangeboden
dat inderdaad is en zo [a, of dat voor de bewijsbeslissing
verschil zou hebben gemaakt. Het minste wat men over
deze gang van zaken kan zeggen, is dat het om voor de cas
sat ierechter ongebruikelijk werk gaat.

Er is ook een indirecte wijze waarop de Hoge Raad
over de feit elijke st rafrecht spraak gaat: door de wijze waar 
op hij in de loop van de tijd de regeis voor strafrechtelijk
bewijs. zcals díe in de derde afdelíng van het Wetboek van
strafvordering zijn vastgelegd , he eft gemterpreteerd. Daar
bij heeft hij een vrijzinnige houding aan de dag gelegd, die
gemaakt heeft dat de regeis voor strafrechtelijk bewijs gro
tendeels van hun oorspronkelijke betekenis zijn ontdaan.v

Het ligt niet voor de hand om te verwachten dat de rechterlijke

instantie die jarenlang de schroeven voor herziening steeds

strakker heeft aangedraaid zich bereid zal tonen die schroeven

losser te draaien
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De paradoxale situatie doet zich voor dat deze vr ijzinnige
houd ing ten aan zien van de regeIs van strafrechtelijk
bewijs fel contrasteert met de zeer restrictieve, welhaast
fundamentalistische wijze waarop diezelfde Hoge Raad het
wet sartikel interpreteert waarin de gronde n voor heraie
ning zijn omschreven: 'enige om standigheid' in lid 2 van
art , 457 Sv werd , zonder dat de wet stekst daartoe dwingt,
ee n feítelijke omstandigheid ' of nag beperkter,een nieuw
feit; dat de lagere rechter niet allee n niet onder agen moet
hebben gek regen, maar zelfs op geen enkele wijze onder
agen had kunnen krijgen . Het ligt niet voor de hand om
te verwachten dat de rechterlijke instantie díe jarenl ang
de schroeven voor herziening steeds strakker heeft aan
gedraaid zich bere id zal ton en die schroeven losser te
draaien nu de nieuwe red aetie van art . 457 Sv daartoe de
gelegenheid bedoelt te bieden. Het zou nie t de eerste keer
zjjn dat de Hoge Raad zich tegen de uitd ru kkelijke wen s
van de wetg ever keert. Dat begon vrijwel onmiddellijklna
de invoering van de Wetboek van st rafvorder ing met het
de auditu-arrest (HR 20 december 1926. N11927. 85) en
vond in het nabije verleden zijn voorlopige apo theose in
het arrest HR 11 april zocê. NI 2006. 393. waarmee de Hoge
Raad de streklcing van het kort tevoren (1 januari 2005)
ingevoerde art. 359lid 2 drastisch inperkte."

Hoe onafhankelijk is de Hoge Raad in
herzieningszaken?
Herziening in strafzaken komt slechts aan de orde wan 
ne er de opeenvolgende rechterlijke instantíes, meestal
inclus ief de Hoge Raad, zich over een strafzaak hebben
uitgelaten en tot de conclusie zijn gekomen dat er bij de
ber echting niet s fout is gegaan, althan s niets da t zo fout
was dat de veroordeling nie t in stand kan blijven. De zaak
is onherroepelijk geworden. Wie dan nog om herzieni ng
van zijn zaak vraagt, vraagt de Hoge Raad om een onher
roepelijke beslissing te herroepen en de mogelijkheid
onder ogen te zien dat de met driedubbele waarborgen
omgeven rechtsgang toch nog heefi gefaald. Het komt in
het maatschappelijk verkeer vaak voor dat de ene partij
meent dat de andere parti] een zaak níet juist heeft afge
handeld en dat daarorn correctie is geboden. ln zo'n geval
is het niet onge bru ikeli jk om het verschil van inzicht aa n
een onafhankelijke derde voor te leggen . Die onathanke
lijke derde is in veel gevallen de rechter, juist omdat wij
van de rech ter aIs buitenstaander in zo'n geschH strikte
onpa rti jdighe id verwachten.

ln een strafrechtelijke herzi eningszaak bekla agt de
aanvrager zich erover dat alle rechters die achtereenvol
gens over de zaak hebben geoordeeld, een of meer fouten
hebbe n gemaakt om welke reden dan ook: om dat zij onvol
ledig gei'nformeerd ware n en dat niet heb ben opge merkt,
of de informat ie die hen verstrekt was door onoplettend
heid of onbegrip niet op de juiste waarde hebben weten te
schatten .Omdat de rechter belast is met het toezich t op
het werk van het Openbaar Mini sterie, richt de klacht van
ee n venoeker zich onvermijdelijk ook tegen de rechter, die
in zijn toezichthoudende taak blijkbaar tekortgeschoten
is. ln een herzieningsprocedure is de tegens ta nder van de
aanvrager niet langer he t Openbaar Ministerie, maar de
rechter. En die vragen wij ín de bestaande herzlen íngspro
cedure en ook in de door het wetsontwerp voorgestelde
nieuwe herzieningsprocedure om een nieuwe be slissing
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over ee n zaak waarover hij eerder ai het finale oordeel
dacht te hebben geveld. De vra ag Iígt voor de hand of de
rechterlijke macht over zo'n zaak nog wel belangeloos kan
oordelen en of zelfs niet de sch ijn van ontbre Jcende belan
geloosheí d venneden moet worde n. Is ontwijfelbare belan
geloo sheid niet de raison â'être van de rechterlijke macht?

Ons bezwaar geldt niet al1een of zelfs maar in de
eerste plaat s dat de mogelijkheid dat men in een beroep s
groe p waar me n elkaar kent en dikwi jls in een eerder
stadiu m aI coUegiaal heeft samengewerkt, elkaar niet voor
het hoofd wil stoten. Fundame nteler is het probleem van
common mode errors. dat erin bestaat da t mensen die
dezelfde opleiding hebben genoten en zich in de prak-
tijk dezelfde manier van denken eigen hebben gemaakt.
gen eigd zijn ook dezelfde fouten te maken,v Op het ter
rein van, bijvoorbeeld, de industri éle veil igheid probeert
men com mon mode errors te voorkomen door bes lissingen
over ontwerp en beheer van potentieel gevaarlijke in stalla
ties te Iaten beoordelen door verschillende teams, die nie t
op dezelfde manier zijn opgeleid en die bij het opsporen
van risicos gebruikmaken van verschillende appa ratuur
en programmatuur. Die werkwijze verdi en t de voorkeur
in iedere sit uat ie waarin beslissers een jarenlange trai
ning hebben ondergaan in de typi sche denktrant die bij
zo'n sttuatie heet te horen. Herzíening in strafzaken in
handen leggen van mensen díe zijn voortgekomen uit de
kringen van mensen wier werk zij moeten beoordelen en
die gepokt en gemazeld zijn in de manier van denken die
in die kring gebruikelijk is, is vragen om com mon mode
errors.

Het wetsontwerp gaat aan deze bedenkingen voorbij,
sterker; het doet zelfs een stap terug in vergelijking me t de
voor het mo me nt bestaande situatie. De CEAS bestaat uit
lieden die n íet, in ieder geval niet volt íjds, dee l uitma.ken
van de zitt ende magistratuur. Zij doen hun onderzoeken
onafhankelijk van de rechterHjke macht, mogen zich over

ln een herzieningsprocedure

is de tegenstander van de

aanvrager niet langer het

Openbaar Ministerie, maar

de rechter

het fun ctioneren daarvan ook niet uitdrukk: elijk uitlaten,
maar doen dat onverm ijdelijk bij implicatie wel.

Toen de CEAS zijn werk begon was zijn opd racht
om 'na te gaan of zich in een specifieke strafzaak in de
opsporing, vervolg ing en/of presentatie van het bewijs ter
te rechtzitting emstige mancos hebben voorgedaan dle een
evenwichtige beoordeling van de feite n door de rechter
in de weg hebben gestaan'. De vraag wat er met een CEAS
rapport zou moeten gebeuren wanneer in ee n zaak zulke
mancos werden gerapporteerd, bIeef aanvanlcelijk onbean t
woord. Maar daar kwam spoedig verandering in: door de

•



CEAS vastges telde mancos kunnen alleen rechtsgevolgen
hebben ais ten minste één daarvan een novum genoernd
kan worden in de definiti e die de Hoge Raad daaraan
pleegt te geven. Het was de procureur-generaal bij de Hoge
Raad die besloot om met CEAS-rapporten om te gaan op de
in zijn kring gebruike lijke wijze. Dat werd duide lijk bij het
verschijnen van het CEAS-rapport over de zaak van Lucia
de B. Dat rapport documentee rde dat er op de rechtsgang
velerlei aan te merken was, maar was er wel een novum?
Zo niet, dan zou er aan díe zaak niets meer te doen zijn,

Het kostte advocaat-generaal Knigge grote moeite
om in die zaak een novum aan te wijzen . Dat vond hij niet
in het voor de rechtsgan g zeer kriti sche CEAS·rapport, hij
moes t het zelf creéren door in een vijftien paginas lang
betoog het novumcriterium te herdefiníêren - 'op te rek
ken' in zijn woorden - en doar vervolgens een nieuwe des
kundige, prof. Meulenbelt, on derzoek te late n doen en het
resultaat daa rvan tot novum in zijn definit ie te verklaren.
Ook in de Enschedese ontuchtzaak moest doar advocaat
generaal Sch ipper naar een novum gezoch t worden, maar
hij richtte ai zijn ene rgie erop om doar de CEAS aanged.ra
gen nieuwe feiten 6f niet nieuw genoeg te vinden, óf niet
emstig genoeg. Knigge en Schipper moge n van mening
verschillen over de ruim te die het novumcrit eriulh biedt ,
zij zijn het erover eens dat herziening ook van door de
CEAS indringend bekrtt íseerd e zaken aUeen mogelijk is ais
er een novum is. Maar ais alleen een novum, in welke voor
de Hoge Raad acceptabele definitie dan ook, tot herziening
kan leiden , dan was het insteUen van de CEAS helemaal
n iet nodig geweest. Wie een valabel novum had , kon
im mers altijd ai rechtstreeks om herziening van zijn zaak
vragen.

Wat de (EAS aan de sin ds jaar en dag bestaande
herzieningsprocedure toevoegde was, dat de aanvrager
hulp kon krijgen bij het vind en en onderbouwen van een
novu m. hulp zoals nu ook door het ontwerp van wet in uit
zicht wordt gesteld. Was aanvankelijk onduidelijk dat een
CEAS-onderzoek allee n tot een advies tot hen iening zou
kunnen leiden aIs het ondenoek een novurn opleverde.
th an s ant icipeert de toegangscomm issie van de CEAS ai
op de common moâe van denken van de Hoge Raad en
wijst zaken, hoe onbevredigend die ook verlopen zijn, af
ais de toegangscommiss ie het vinden van een novum
op het eerste gezicht onwaa rschijnlijk acht. De voorzitter
van die commissie, prof. Buruma. noemd e dat tijde ns zijn
televisieoptreden bij NOVA onbevredigend,v Er zíjn zaken
waarbij het emstige vermoeden gerechtvaardigd is dat het
onherroepelijke rechterlijke oordeel herziening behoeft
zonde r dat er sprake is van een novum in de oude dan wel
nieuwe definitie van dat crtte rium.v

Met het overhevelen van het werk dat thans (t ijde
lijk) door de CEAS gedaan wordt naar de Hoge Raad en zijn
parket. ZOU het probleem worden opgelost dat bij herzíe-

ningsverzoeken de rol van de zittende magistr atu ur bui 
te n beschouwing moet blijven, omdat de Hoge Raad zich,
anders dan de CEAS, ook kan uitl aten over de wijze waarop
de rechters hun werk in concrete zaken hebben gedaan.
Dat doet de Hoge Raad immers met zekere regelmaat in
cassatiezaken. Dat zou men aIs een verbetering kunnen
zien. Waarom stemmen wij dan toch niet in met de in het
ontwerp van wet voargestelde gang van zaken?

Een onafhankelijke bestuursorgaan
Wij willen aannemen dat de in het ontwe.rp van wet voor
gestelde gang van zaken bij revisies is bedoeld ais oplos
sing voor altha ns een deel van de hiervoor genoemde
problemen, maar het risico da t er in de prakti jk van die
oplossíng, doar de vermenging van belangen en het risico
van rom mon mode fouten , weinig terecht zal komen, ach
ten wij groot. Wijpleiten er daaro m voor om de beslissi ng
over herzie ning van strafzaken bij de Hoge Raad weg te
halen, aI was het alleen maar omdat dat ín stituut , lOaIS de
scheidende president in het al eerder aangehaalde inter
view zei, 'bedolven raakt' onder het alsmaar toe nemende
werk en 'aan de kemtaak - de grenzen van het recht mar
keren - te wein ig toe komt',

Maar voor zo'n pr íncípíêle ingreep is natuurlijk meer
nodig dan alleen een prakti sche overweging. Een princípt
ele reden voor zo'n ingreep is dat de Hoge Raad zich niet
kan onttrekken aan te nminste de schijn dat hij bíj herz íe
ni ngsverzoeken niet in ieder opzicht belangeloos is. De

Alles in het ontwerp lijkt erop

gericht om de gang van zaken

binnen het vertrouwde kader van

de rechterlijke macht te houden

wijze waarop de Hoge Raad in de jurisprudenti e de nauwe
toegangspoort naar herziening van lid 2 van art. 457 Sv
voortdurend verder heeft vemauwd dan waartoe de lerter
van de wet verpl ícht . wekt tenmínste de schijn dat de Hoge
Raad wein ig opheeft met het he rroepen van onherroep e
lijke rechterJijke beslissingen. Dat is vanu it zijn sta ndpunt
bezien ook wel begrijpelijk: heropening van afgeda ne
zaken 'ondermijnt het gezag van de rechtspraak', zoaIs Her
mans en Mevis het uítdrukken.e En even later schrijven
zij: 'Sij peilingen van het vert rouwen dat de bevolking in
haar geheel in de rechterlijke macht stelt, blijkt telkens
weer dat het met dat vertrouwen in on s land nog niet zo
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Wetenschap

slecht gesteld is.'Wij weten niet welke bronnen de beíde
auteurs hebben geraadpleegd voar de constatering dat het
in ons land met het vertrouwen in de rechte rlijke macht
'nog niet zo slecht' geste ld is. Onze indruk en, belangrijker,
me van het College van procureurs-generaal is een andere.
Zo sch rijft zijn voorzitter Brouwer in reacríe op het artikel
van Hermans en Mevis waarui t wij daarnet citeerden: '5tH
blijven zit te n was geen reê le optie toen in de tweede helft
van 200S het vertrouwen in de rechter Jijke macht danig

Het wetsontwerp kan het nog

steeds bestaande wantrouwen in de

strafrechtspleging niet herstellen

geschokt was (...).':dii Hermans en Mevis líjken, zoals dat
in het Engels wel genoem d wordt, in denial . Er moet wel
degelijk iets ondernomen worden om het atbrokkelende
vertrouwen in de st rafrechtspleging te stoppe n.

Dat oordeel deelt de minister blijkbaar; vandaar het
wet sontwerp. Maa r alles in het ontwerp lijkt erop gericht
om de gang van zaken binnen bet vertrouwde kader van
de rech terlijke macht te ho uden. Het doar procureur
generaal Brouwer gesignalee rdev 'gebrek ' van de CEAS,
namelijk 'dat om staats rechte lijke redenen de rol van de
zittende magist ratuur bu iten be schouwing bl íjft; wordt
er nie t door hersteld. Bovendien wardt in art. 462 van het
wetsontwerp bepaald da t 'de benoeming van de leden'
van de onderzoek/adviescommissie, d ie het werk van de
CEAS moet gaan ovememe n, 'geschiedt door de Mini ster
van [us titie op voordracht van de procu reur-generaal' bij
de Hoge Raad, en in art. 463 van het ontwerp dat 'de leden
van het on derzoeksteam' dat de adviescommissie bij zijn

onderzoek moet bijstaan, 'worden benoemd door de pro
cureur-generaal, en ten slotte dat 'de werkzaarnheden van
het onderzoekstea m geschieden onder leiding en verant
woordelijkheid van de procureur-generaal. Is het malicieus
om te denken dat deze artikelen ervoor bedoeld zijn om
te voorkomen dat 'onbetrouwbare' personen aa n het her
zieningswerk zouden kunnen deelne me n en om 'onwense
lijke' ui tkomsten te voorkomen? Zelfs ais dat vermoeden
redelijke grond ontbeert, nemen deze bepalingen in ieder
geval niet de schijn weg dat zij bedoeld zijn of in ieder
geval kunne n worden gebru ikt om herziening binn en de
perken en onder controle te houden. Het ontwerp van wet
kan het in de afgelopen jaren onmiskenbaar afbrokkelende
vertrouwen in de belange looshe id van de met herzte ning
belaste íns tantíe onvoldoe nde herstellen.

Het is om die reden dat wijzlen anderen gepleit
hebben voar het opdragen van het ondenoek naar de
gegrondheid van herzieningsverzoeken aan een ona fha n
kelijk best uursorgaan, dat wij aanduidden als een 'revisie
raad; waarvan de lede n geen deel mogen uitmaken van de
zittende of staande magistratuur, bij voorke ur benoemd
door de Commissie voor justitiezaken van de Tweede
Kamer, aan wie zij 001< rapporteert en die vervolgens aan
de Hoge Raad adviseert om ee n gerechtshof op te dragen
om een zaak opnieuw te berechten, met inachtne mi ng van
de door de revisieraad gerapporteerde redenen voar die
beslissing. Wij zouden ons kunnen voorste llen dat zulke
revisiezaken dan behandeld zoude n worden door een tel
kens speciaal te vormen revisiegerechtsh of, bestaande uit
drie raadsheren die uit verschiUende bestaande gerechts
hoven worden gerekruteerd.

De in de vorige alinea gegeven summiere uitwerking
geven wij gaarne voar een betere. Voar het moment is het
van belang op te merken dat het wetso ntwerp om redenen
hiervoor aangegeven, het nog steeds bestaande wantrouwen
in de strafrechts pleging niet (voldoende) kan herstellen . De
schijn van belangenverstrengeling en het risico van common
mode erron worden er immers niet door opgeheven. •

,
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