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1 Inleiding

Aan belangstelling voor de rechtspraak van de Hoge Raad heeft het om voor de
hand liggende redenen nooit ontbroken. Aangezien deze belangstelling in de
eerste plaats het rechtscheppende karakter van de uitspraken van de Hoge Raad
betrof, is de kwantitatieve zijde van het werk van dit college onderbelicht ge-
bleven. Dit betreft in het bijzonder de strafrechtspraak. Cijfermatige informatie
over de strafrechtspraak van de hoven is sedert 1986 door de opname daarvan
in het Jaarverslag van het openbaar ministerie van dat jaar in de belangstelling
gekomen. Aansluitend daarop is door het WODC in 1988 een vergelijkend dos-
sieronderzoek naar de strafrechtspraak in hoger beroep gestart. Het leek dan
ook voor de hand te liggen om op een later tijdstip op gelijksoortige wijze het
werkgebied van de Hoge Raad statistisch in kaart te brengen. In het licht van
de vaak vermelde overbelasting van dit college en de wens om de toegang tot
het cassatieberoep, dit is het verzoek aan de Hoge Raad tot vernietiging van
een bestreden beslissing, te beperken tot zaken waarin een `echte' rechtsvraag
is opgeworpen, zou zo'n benadering belangrijke aanvullende informatie kunnen
verschaffen over het werkaanbod van en de wijze van afdoening door de Hoge
Raad.

Onafhankelijk van dit soort overwegingen maakte de Hoge Raad in de herfst
van 1988 initiatieven in deze richting overbodig. Ten behoeve van zijn jaarver-
slagen besloot hij .om de tot dan toe handmatige cijferverzameling stelselmatiger
op te zetten door een geautomatiseerd statistiekbestand te doen opbouwen. Hier-
toe werden in overleg met het WODC de benodigde instrumenten ontwikkeld.
Deze bestaan voor 1988 en 1989 uit vier formulieren, waarin de kernvariabelen
voor vier soorten zaken zijn opgenomen:
- gewone strafzaken: zaken betreffende de berechting van een verdachte terza-

ke van een hem ten laste gelegd feit;
- uitleveringen;
-rekestzaken (beschikkingen);
-aanvragen tot herziening van arresten en vonnissen die in kracht van gewijs-

de zijn gegaan.

In dit verslag zal een statistische beschrijving gegeven worden van het bestand
van de door de strafkamer van de Hoge Raad in 1988 en 1989 afgedane zaken;
daarbij blijven evenwel buiten beschouwing 834 resp. 971 gewone strafzaken
en 23 resp. 26 uitleveringen welke zijn afgedaan als zgn. peken. Dat zijn zaken
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waarin cassatiemiddelen ontbreken en waarin conform de mondelinge conclusie
van het openbaar ministerie zonder bijzondere rechtsoverwegingen de verzoe-
ker, dat kan zijn de verdachte of opgeëiste persoon, niet ontvankelijk wordt
verklaard of het cassatieberoep wordt verworpen.'

De nadruk zal liggen op het verkennende karakter van deze eerste cijferma-
tige `cartografie'. Verdergaande inhoudelijke bespiegelingen en interpretaties lij-
ken ons op grond van dit afdoeningsbestand nog niet goed mogelijk. Daarvoor
zijn, naast een dossieronderzoek, meer waarnemingsjaren nodig. We hopen, dat
deze en mogelijk over de komende jaren te verschijnen soortgelijke statistische
overzichten kunnen bijdragen aan een inzicht in het Nederlandse (straf)rechts-
stelsel.

Na de behandeling van de opbouw van de bestanden in hoofdstuk 2 zal in hoofd-
stuk 3 worden ingegaan op een aantal kenmerken van de grootste deelbestanden:
de gewone strafzaken voor zover zij bestaan uit cassatieberoepen van vonnissen
van de kantongerechten en de rechtbanken en van arresten van de vijf gerechts-
hoven. In hoofdstuk 4 worden de overige kenmerken van alle door de Hoge
Raad in beide onderzoeksjaren afgedane gewone strafzaken gezamenlijk be-
schreven. In hoofdstuk 5 worden de door de Hoge Raad afgedane uitleveringen,
rekesten en aanvragen tot herziening kort behandeld. In hoofdstuk 6 zal, om
een indruk te geven van de afhandelingsduur van zaken afgedaan door de straf-
kamer van de Hoge Raad een analyse gegeven worden van de behandelingsduur
van de in 1988 afgedane strafzaken.'

1 Cassatiemiddelen zijn argumenten die schriftelijk door de verzoeker worden aange-
voerd teneinde cassatie van de bestreden beslissing te verkrijgen.

Ten aanzien van de tabellen moet opgemerkt worden dat als gevolg van afrondingen
de som van de vermelde percentages niet steeds 100 is en dat de aantallen niet altijd
gelijk zijn ten gevolge van het ontbreken van bepaalde gegevens.
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2 De opbouw van het bestand

Zoals in de inleiding is aangegeven, handelt de strafkamer van de Hoge Raad
vier groepen van zaken af. De kwantitatief veruit belangrijkste groep wordt ge-
vormd door de cassatieberoepen in gewone strafzaken van arresten, vonnissen
en sententies van onderscheidenlijk de gerechtshoven, de arrondissementsrecht-
banken, de kantonrechters, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Ne-
derlandse Antillen en Aruba en het Hoog Militair Gerechtshof. Daarnaast zijn
er de uitleveringen, de rekestzaken en de aanvragen tot herziening, die tezamen
in elk van de beide jaren niet meer dan 16% van het bestand uitmaken.

Tabel 1 toont het totale bestand van de door de strafkamer van de Hoge
Raad in 1988 en 1989 afgedane zaken. De herkomst van de gewone strafzaken
is zeer uiteenlopend. Tabel 2 laat zien dat de grootste groep zaken afkomstig is

Tabel 1: Soort van de afgedane zaken

soort zaak
1988 1989

aantal % aantal %

gewone strafzaken 816 84 787 84
uitleveringen 37 4 51 6
rekestzaken 81 8 56 6
aanvragen tot herziening 40 4 34 4

totaal 974 100 928 100

Tabel 2: Gerechten van herkomst van de afgedane gewone strafzaken

gerecht van herkomst
1988 1989

aantal % aantal %

gerechtshoven 644 79 623 79
rechtbanken 119 14 129 16
kantonrechters 24 3 14 2
Hoog Militair Gerechtshof 15 2 11 1
Gem. Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 13 2 10 1

totaal 815 100 787 100
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van de gerechtshoven: de cassatieberoepen van door de hoven in appel gegeven
arresten van rechtbankvonnissen. De op een na grootste groep - afkomstig van
de rechtbanken -betreft cassatieberoepen van door de rechtbanken in beroep
gewezen vonnissen van kantongerechtvonnissen. Het betrekkelijk kleine aantal
zaken afkomstig van de kantongerechten, betreft cassatiezaken van kantonge-
rechtvonnissen waarbij geen verzet of hoger beroep openstaat.

In 1988 bevinden zich hieronder 11 economische zaken afkomstig van de ge-
rechtshoven en 5 economische zaken en één rijnvaartzaak afkomstig van de
rechtbanken. In 1989 zijn er 34 economische zaken van de gerechtshoven en 7
van de rechtbanken.
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3 Enkele kenmerken van de cassatieberoepen

Met uitzondering van de cassatiezaken afkomstig van de gerechtshoven en die
afkomstig van de rechtbanken, is het bestand versnipperd over een aantal deel-
verzamelingen, waarvan de absolute aantallen voor een statistische analyse nog-
al klein zijn. Om die reden zullen we de cassatieberoepen die rechtstreeks van
de kantongerechten komen en, zoals tabel 2 laat zien, zeer klein in aantal zijn,
alleen summier beschrijven De van de rechtbanken afkomstige zaken zullen iets
uitgebreider worden beschreven. In paragraaf 3.2 wordt een aantal kenmerken
van de cassatieberoepen afkomstig van de hoven beschreven.

3.1 De cassatieberoepen afkomstig van de kantongerechten en recht-
banken

De kantongerechtzaken uit dit bestand vormen, hoewel gering in aantal en in
beide jaren samen slechts 38 zaken omvattend, een interessante categorie. Het
gaat hier namelijk om zaken waarbij geen verzet of hoger beroep openstaat (bij
een hoger rechtscollege) en waarin men toch de Hoge Raad om cassatie vraagt.
De verzoeker is meestal de verdachte. In 1988 komt het driemaal voor dat het
openbaar ministerie om vernietiging van de uitspraak vraagt, waarvan eenmaal
in combinatie met de verdachte. De middelen komen voor meer dan 40% van
een advocaat; in beide jaren samen lieten 12 verdachten hun verzoek vergezeld
gaan van eigenhandig op schrift gestelde cassatiemiddelen. Er werd in deze za-
ken slechts één feit ten laste gelegd; meestal viel dit feit onder `overige wetten'
en in beide jaren samen betroffen 14 zaken een overtreding van de Wegenver-
keerswet. In drie kwart van de zaken is straf opgelegd, vrijwel steeds een geld-
boete tot f 50, eenmaal een onttrekking aan het verkeer en eenmaal een boete
van ƒ 100. Voorlopige hechtenis komt bij dit soort zaken uiteraard niet voor. In
1988 heeft de Hoge Raad in 42% van de zaken het beroep verworpen in over-
eenstemming met de conclusie; in eveneens 42 % van de zaken is de bestreden
uitspraak vernietigd; in 2 zaken is tot conversie besloten en in 2 zaken is het
openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaard. In 1989 is het beroep in 11 van
de 14 kantongerechtzaken verworpen, daarvan was in 9 zaken ook tot verwer-
ping geconcludeerd; slechts drie uitspraken zijn vernietigd. In beide jaren heeft
de Hoge Raad in ruim 80% conform de conclusie beslist.
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Tabel 3: Aantal per zaak ten laste gelegde feiten (rechtbankzaken)

1988
aantal

een feit 97
twee feiten 10
drie feiten 8
vier feiten 4
vijf feiten -

totaal 119

Tabel 4: Het eerste ten laste gelegde feit (rechtbankzaken)

1988
aantal

moord en doodslag 1
heling 1
openbare orde en gezag 1
overig Wetboek van Strafrecht 1
letsel/dood schuld 2
doorrijden na aanrijding -
overige misdrijven WVW 6
overtredingen WVW 58
overige wetten en voorschriften 49

totaal 119

1989
% aantal %

82 105 82
8 13 10
7 6 5
3 1 1
- 3 2

100 128 100

1989
% aantal %

1 - -
1 - -
1 - -
1 4 3
2 - -
- 1 1
5 2 2

49 74 58
41 46 36

100 127 100

Het aantal behandelde kwesties, dit zijn de onderwerpen die geargumenteerd in
de beslissing van de Hoge Raad worden besproken, is in de meeste gevallen één
en betreft vooral diversen en onvolledigheid van de bestreden uitspraak, be-
wijsvoering en uitleg andere wetten. Een kwart van de kantongerechtzaken is
door vijf raadsheren afgedaan.

De 119 resp. 129 van de rechtbanken afkomstige cassatiezaken zijn eveneens
vrij eenzijdig van samenstelling en betreffen voor 90% overtredingen van de
Wegenverkeerswet en de restcategorie `overige wetten'. Dit vloeit rechtstreeks
voort uit de samenstelling van het zakenpakket van de kantonrechters. Het gaat
hier immers bijna zonder uitzondering om in appel gewezen vonnissen van kan-
tongerechtszaken. Het aantal ten laste gelegde feiten per zaak wordt gegeven in
tabel 3 en het eerste ten laste gelegde feit in tabel 4. De cassatieberoepen van
rechtbankzaken vormen dus een zeer specifieke groep naar aard van het ten las-
te gelegde feit en daardoor ook naar een aantal andere variabelen. Zo is bijvoor-
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Tabel 5: De door de rechtbanken opgelegde geldboetes

totf 100
f 100 tot ƒ 250
f 250 tot ƒ 500
f 500 tot ƒ 1000
f 1000 tot ƒ 2500

totaal

1988 1989
aantal % aantal %

24 27 33 32
32 36 26 26
18 20 21 21
8 9 15 15
7 8 7 7

89 100 102 100

beeld de opgelegde straf in bijna 90% een geldboete - tussen 1 en 2500 gulden
(zie tabel 5) - en is in beide jaren samen 14 keer sprake van een onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf. De meeste cassatieberoepen worden ingediend door de
verdachte zelf; tien van deze laatste zijn preventief gehecht ten tijde van het
cassatieberoep. Het openbaar ministerie is in 16 zaken de verzoeker tot cassatie
en in één zaak uit 1989 verzoekt het openbaar ministerie cassatie in het belang
der wet. De middelen komen in ruim de helft van de zaken van een advocaat,
in bijna een derde van de zaken worden geen cassatiemiddelen ingediend; bij de
beroepen van overtredingen van de Wegenverkeerswet (WVW) was dit percen-
tage nog iets hoger. Het aandeel der verdachten dat zelf middelen indient, is in
de beide onderzoeksjaren 5 en 16 %. Vooral bij de beroepen van overtredingen
WVW komt deze zelfwerkzaamheid veel voor: in 1988 10% en in 1989 bijna
een kwart.

In ruim 40 % wordt tot verwerping geconcludeerd en meer dan een derde van
deze cassatieberoepen van rechtbankzaken wordt door de Hoge Raad verwor-
pen. Het conformpercentage tussen conclusie en beslissing is ruim 85%. Ter
vergelijking: van de beroepen in zaken afkomstig van de hoven wordt drie
kwart verworpen. Het aantal behandelde kwesties is zeer divers en bestrijkt het
volledige scala van mogelijke kwesties. De beslissingsformatie die zich over
deze beroepen van rechtbankzaken buigt, bestaat in 1989 in bijna een derde van
de gevallen uit vijf raadsheren; in het daaraan voorafgaande jaar was dit 16 %.

3.2 De cassatieberoepen afkomstig van de gerechtshoven

We zullen in deze paragraaf ingaan op de van de gerechtshoven afkomstige za-
ken en eerst een beschrijving geven van de aard en samenstelling van de gewo-
ne strafzaken aan de hand van een beperkt aantal kenmerken. Daarbij gaat het
om variabelen als: de herkomst naar ressort, het aantal en de aard van de te
laste gelegde feiten, de aard en zwaarte der opgelegde straffen en de,detentie
positie van de verdachte (al dan geen voorlopige hechtenis ten tijde van de be-
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Tabel 6: De van de gerechtshoven afkomstige door de Hoge Raad afgedane gewone
strafzaken

1988 1989
aantal % aantal %

's-Hertogenbosch 143 22 101 16
Arnhem 85 13 87 14
s-Gravenhage 181 28 189 30
Amsterdam 153 24 178 29
Leeuwarden 82 13 68 11

totaal 644 100 623 100

streden uitspraak). Waar mogelijk zullen we nagaan of er tussen deze variabelen
verbanden bestaan. Tevens zullen we nagaan of er verschillen tussen de hoven
van herkomst bestaan. De verdeling naar de verschillende gerechtshoven is
weergegeven in tabel 6.

Deze verdeling komt in grote trekken overeen met de volgorde van de om-
vang van de door de hoven afgedane zaken: het hof Den Haag heeft gewoonlijk
het hoogste aantal hoger beroepen, gevolgd door Amsterdam. Opvallend is wel
dat in 1988 Arnhem en Leeuwarden op hetzelfde peil zitten, hoewel gemeten
naar het aantal afgehandelde beroepen, het hof Arnhem groter is dan het hof
Leeuwarden. In 1989 is deze verhouding overigens weer rechtgetrokken.

De herkomst naar hof is verder onder te verdelen naar aantal (zie tabel 7) en
aard der ten laste gelegde feiten waarover de hoven arrest hebben gewezen,
voor zover dit althans geen vrijspraak betrof. Door de aard van het voor de co-
dering gebruikte formulier kon in geval van verscheidene te laste gelegde feiten
moeilijk ondubbelzinnig worden vastgesteld of de lager op de lijst aangestreepte
feiten ook in die volgorde waren ten laste gelegd: als `feit 1' leest de computer
nl. `van boven naar beneden' het eerst aangekruiste feit. Teneinde de feiten toch
enigszins te ordenen naar (mogelijke) zwaarte, hebben wij ze in volgorde van
de hoogste wettelijke strafbedreiging gerangschikt. Vermoed werd dat de feiten
doorgaans ook in die volgorde van `zwaarte' ten laste werden gelegd. Of dit in
alle gevallen ook feitelijk zo was, konden wij niet nagaan. Uiteraard diende
hierbij samengevoegd en gerubriceerd te worden. De frequentieverdeling van
zaken afkomstig van de hoven geordend naar zwaarste strafbedreiging van al-
leen het als eerste te laste gelegde feit, levert het beeld uit tabel 8 op. Hierbij is
- eveneens door de bij het coderen gemaakte keuzes - niet duidelijk of het
ging om de tenlastelegging in eerste aanleg of in appel. Ook is geen rekening
gehouden met een beperking van het beroep tot een of meer der in eerste aanleg
gevoegd behandelde zaken en evenmin met beperking van het cassatieberoep tot
slechts een deel van het vonnis of arrest.
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Tabel 7: Aantal per zaak ten laste gelegde feiten

een feit
twee feiten
drie feiten
vier feiten
vijf of meer

totaal

1988 1989
aantal % aantal %

457 72 333 54
102 16 163 26
38 6 55 9
25 4 24 4
16 2 45 7

638 100 620 100

Tabel 8: Het eerste telastegelegde feit geordend naar de hoogte van de wettelijke straf-
bedreiging

ten laste gelegd

moord en doodslag
diefstal + geweld/afpersing
verkrachting/aanranding
overige seksuele misdrijven
gekwalificeerde mishandeling
Opiumwet
gekwalificeerde diefstal
bedrog + valsheid
eenvoudige diefstal
heling
openbare orde en gezag
eenvoudige mishandeling
overige misdrijven leven en persoon
vernieling en beschadiging
overige vermogensmisdrijven
overige ruwheidsmisdrijven
overige misdrijven WvSr.
letsel/dood schuld
rijden onder invloed
weigeren bloedproef
doorrijden na aanrijding
rijden tijdens ontzegging
overige misdrijven WVW
Vuurwapenwet
overtredingen WVW
Telegraaf- en Telefoonwet
overige wetten en voorschriften

totaal

1988 1989
aantal % aantal %

21 3 24 4
16 3 27 4
10 2 20 3
18 3 30 5
19 3 15 2
85 13 86 14
54 9 55 9
85 13 52 8
18 3 20 3
31 5 34 6
12 2 1 0
23 4 20 3
21 3 17 3
12 2 13 2
10 2 14 2
3 1 2 0

33 5 23 4
15 2 5 1
41 6 49 8
33 5 21 3

5 1 5 1
1 0 5 1
2 0 3 1

13 2 9 2
3 1 3 1

16 3 7 1
38 6 58 9

638 100 618 100
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Overtredingen van de Opiumwet blijken het meest voor te komen: 13 tot 14%
in beide jaren. In 1988 komen bovendien de bedrog- en valsheidmisdrijven vrij
vaak voor (13 %). De volgende meest voorkomende groep is die der dronken-
rijderszaken, met inbegrip van de weigering van de bloedproef: 11% van het
totaal in beide jaren. Verder toont de tabel een nogal vlakke verdeling, gespreid
als zij is over een groot aantal misdrijfcategorieën. Tussen de gerechtshoven
zijn voorts wel min of meer sterke verschillen waar te nemen. De betekenis die
daaraan moet worden toegekend, is evenwel onzeker. Van de meeste misdrijven
zijn de aantallen te klein, waardoor de percentuele verschillen sterk schomme-
len. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met de mogelijkheid van
toevallige invloeden, aangezien de gegevens niet met die van de voorgaande
jaren vergeleken kunnen worden. Uitspraken over stelselmatige verschillen kun-
nen alleen op grond van over een groter tijdvak verzamelde gegevens gedaan
worden.

De straffen

De aard en zwaarte van de door de hoven opgelegde straffen zijn van betekenis
om een beeld te krijgen van het materiële belang dat de veroordeelde heeft bij
zijn beroep in cassatie, naast uiteraard de opgeworpen rechtsvraag. Het is im-
mers niet onaannemelijk dat de veroordeelde eerder beroep in cassatie instelt
naarmate hij tot een gevoelige (onvoorwaardelijke) vrijheidsstraf of ontzegging
veroordeeld is. Wellicht geldt ook hier: baat het niet, dan schaadt het niet. Af-
gezien van de gevallen van voorlopige hechtenis, heeft het cassatieberoep im-
mers opschortende werking. Uitstel van tenuitvoerlegging alleen al kan een vol-
doende sterke beweegreden voor deze rechtsgang zijn.

Bij het uitwerken van de straftoemeting door de hoven duikt evenwel de sta-
tistische moeilijkheid op van het grote aantal mogelijke samenstellingen van
strafsoorten. Zodra het hof tot meer dan één straf of maatregel veroordeelt- al
dan niet (deels) voorwaardelijk -blijkt het aantal opgelegde samenstellingen
aan straffen en maatregelen zeer groot te worden. Naarmate deze samenstellin-
gen naar aantal en ingewikkeldheid toenemen, neemt hun frequentie af en kun-
nen sommige verdelingskenmerken niet meer zinvol gehanteerd worden. We
hebben dus van verfijningen moeten afzien en moeten samenvatten.

Bij de in tabel 9 weergegeven indeling zijn we als volgt te werk gegaan. Al-
lereerst hebben we de onvoorwaardelijke straffen samengevoegd met de straffen
van dezelfde soort, waarvan een deel voorwaardelijk werd opgelegd. Vrijheids-
straf of ontzegging leze men dus als (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of
ontzegging. Voorts hebben we de voorwaardelijke straffen, ongeacht hun aard,
samengevoegd. Ook de onttrekkingen aan het verkeer en verbeurdverklaringen
zijn samengevoegd. Dit leverde een nog te grote verfijning op, zodat we uitein-
delijk alle voorwaardelijke straffen en maatregelen hebben samengevoegd. De
maatregel(en) van tbs, in welke samenstelling met andere sancties ook voorko-
mend, hebben we steeds onderscheiden, ervan uitgaande dat deze maatregel te
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Tabel 9: De door de gerechtshoven opgelegde straffen

straffen

vrijheid
vrijheid + anders
boete
boete + voorw. straf + anders
vrijheid + boete + anders
voorw. vrijheid + voorw. straf + anders
ontzegging + anders
ontzegging + vrijheid + anders
ontzegging + boete + anders
ontzegging + vrijheid + boete + anders
tbs + anders
onttrekking + verbeurdverklaring + anders

totaal

1988 1989
aantal % aantal %.

288 47 264 43
96 16 101 16
40 7 62 10
71 12 59 10
18 3 16 3
7 1 20 3

10 2 4 1
38 6 44 7
34 6 38 6

5 1 1 -
5 1 3 1
4 1 2 -

616 100 614 100

zwaar is om ondanks zijn lage frequentie als 'andersloverig' te worden geboekt.
Aldus rangschikkend, hielden wij van de oorspronkelijke 62 strafsamenstellin-
gen er 12 over voor beide onderzoeksjaren?

In beide jaren bestaat ca. 70% van de in cassatiezaken door de hoven opge-
legde straffen uit een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf eventueel in
combinatie met een andere straf of maatregel. Er zijn wel enige - wellicht toe-
vallige - verschillen in het aantal opgelegde vrijheidsstraffen in cassatiezaken
tussen de hoven onderling: in 1988 werd in 82% van de cassatieberoepen van
het hof Leeuwarden een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd en in
slechts 61 % van de zaken van het hof Arnhem. In 1989 werden door het hof
Den Bosch de meeste - eventueel deels - onvoorwaardelijke gevangenisstraffen
opgelegd (80%) en de minste opnieuw door het hof Arnhem (57%).

Vergelijking van de opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraffen (tabel
10) in de cassatiezaken met de straftoemeting door de hoven in het algemeen
laat zien dat het hier gaat om de zwaarder gestrafte zaken. In de verdeling zit
echter een aantal hoge straffen, waardoor het gemiddelde omhoog getrokken
wordt en als centrale maat niet meer helemaal zuiver is. In plaats van dit gemid-
delde hebben we de mediaan berekend, d.w.z. de middelste waarneming waar-
onder en waarboven 50 % van de gevallen ligt.

De mediaanwaarde van alle door de gerechtshoven in 1988 opgelegde vrij-
heidsstraffen bedraagt ongeveer 2 maanden volgens het Jaarverslag openbaar

3 N.B. In 28 respectievelijk 9 zaken werd geen straf of maatregel opgelegd.
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Tabel 10: Het onvoorwaardelijk deel van de vrijheidsstraffen opgelegd door de gerechts-
hoven

1988 1989
duur vrijheidsstraf aantal % aantal %

< 1 maand 98 22 76 18
1 - 3 maanden 79 18 73 17
3 - 6 maanden 84 19 61 14
6 - 12 maanden 50 11 50 12
1 - 2 jaar 50 11 58 14
2-4jaar 32 7 47 11
4- 10 jaar 52 12 54 13
> 10 jaar 6 1 5 1

totaal 451 100 424 100

ministerie 1988, terwijl deze mediaanwaarde in de cassatiezaken 4 maanden be-
draagt voor de zaken afgedaan in 1988, en 7 maanden voor die uit 1989. Daar-
bij dient overigens rekening gehouden te worden met de grote groep verkeers-
zaken in cassatie, waarin de vrijheidsstraf de twee weken zelden overschrijdt.
Laten we deze zaken buiten beschouwing, dan blijkt de landelijke mediaanwaar-
de voor de cassatiezaken uit 1988 rond de 6 maanden te liggen en voor die uit
1989 rond de 9 maanden. Tussen de hoven bestaan hierin aanzienlijke verschil-
len. De mediaanwaarden lopen voor de in 1988 afgedane zaken uiteen van 4
maanden bij het hof Arnhem tot 12 maanden bij het hof Amsterdam. Voor de
zaken uit het tweede onderzoeksjaar loopt de spreiding van 6 maanden bij het
hof Leeuwarden tot 12 maanden bij het hof Den Bosch. De duur van de door
de hoven opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen is dus voor zover het
de cassatiezaken betreft, aanmerkelijk langer. Ook in de hoogste strafcategorie
van 1 jaar of meer kan een sterk verschil worden vastgesteld: in 30% van de
cassatiezaken uit 1988 is een gevangenisstraf van meer dan een jaar opgelegd;
in 1989 is dit 39%.

Gesteld kan worden dat het in de cassatiezaken waarin een gevangenisstraf
wordt opgelegd om gemiddeld zwaarder gestrafte verdachten gaat. Dit roept de
vraag op of wellicht een deel der cassatiezaken in feite een bezwaar tegen de
strafmaat als grond heeft ofwel, zoals eerder vermeld, alleen wordt ingesteld
om uitstel van tenuitvoerlegging te bereiken. Deze vragen kunnen door het hui-
dige onderzoek niet beantwoord worden. Alleen een vergelijking van alle zaken
uit de beide onderzoeksjaren waarin door de hoven vrijheidsstraffen zijn opge-
legd, met bovengenoemde cassatiezaken waarin vrijheidsstraffen zijn opgelegd,
zou hierin helderheid kunnen verschaffen.
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Tabel 11: Het onvoorwaardelijk deel van de boetes in guldens opgelegd door de gerechts-
hoven en de aard van de ten laste gelegde feiten (in %)

1988 1989
boetes alle WvSr + verkeer alle WvSr + verkeer

zaken Opium zaken Opium

< 100 2 2 2 3 3 6
100 - 250 10 18 5 14 16 6
250-500 20 21 13 22 30 10
500- 1000 24 23 31 27 19 48
1000- 2500 21 9 40 15 7 26
2500- 10000 10 13 5 9 10 4
10000- 50000 8 9 - 3 6 -
> 50000 4 5 - 6 10 -

totaal aantal 168 56 60 175 73 50

Dit verschil in zwaarte van de opgelegde straf tussen overige door de hoven af-
gedane zaken en cassatiezaken vinden we niet terug bij de opgelegde onvoor-
waardelijke boetes; deze liggen op ongeveer gelijke hoogte.

Tabel 11 laat zien dat in de twee onderzoeksjaren in resp. 56 % en 66 % van
alle afgedane cassatiezaken een boete van f 1000 of minder is opgelegd, samen
met eventueel een bijkomende voorwaardelijke sanctie. De mediaanwaarde van
de boetehoogten is in 1988 f 1000 en het gemiddelde is f 25052; voor 1989
zijn deze waarden f 900 en f 14400. Dit verschil tussen mediaan en gemiddel-
de wordt in beide jaren veroorzaakt door enkele zeer hoge boetes die werden
opgelegd in Opiumwetzaken.

Het verschil tussen gemiddelde en mediaan van de boetebedragen in cassatie-
zaken is overigens weer vrij klein wanneer men de verkeerszaken afzonderlijk
bekijkt. Bij verkeerszaken zijn er gewoonlijk minder uitschieters: de mediaan-
waarde is voor beide jaren ƒ 1000, terwijl het gemiddelde respectievelijk ƒ 1227
en ƒ 1137 bedraagt.

Voorlopige hechtenis
In totaal zijn er in beide onderzoeksjaren 114 resp. 112 zaken waarin de ver-
dachten zich ten tijde van hun cassatieberoep in voorlopige hechtenis bevinden.
Verreweg de meeste hiervan, nl. 101 resp. 99, zijn afkomstig van de gerechts-
hoven. Tweederde deel van deze zaken is in beide jaren afkomstig van de hoven
Den Haag en Amsterdam. De meeste betreffen een Opiumwetmisdrijf.

Per type misdrijf bekeken blijkt in hofzaken het hoogste aandeel voorlopig
gehechten, nl. ongeveer twee derde, aangetroffen te worden onder de verdach-
ten van moord en doodslag. Van de van opiumwetmisdrijven verdachte perso-
nen is bijna de helft gedetineerd.
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4 Verzoeker, middelen, afloop en beslissings-
formatie in alle door de Hoge Raad afgedane
gewone strafzaken

In het vorige hoofdstuk hebben we enkele kenmerken van de cassatieberoepen
van de kantongerecht- en rechtbankzaken apart besproken, omdat deze wat be-
treft aard van de ten laste gelegde feiten, straffen en voorlopige hechtenis af-
wijken van de hofzaken en daardoor de resultaten van het totale aantal gewone
strafzaken te veel zouden beïnvloeden. Ten aanzien van de overige variabelen
bestaan deze verschillen naar herkomst van de zaken niet; daarom worden in
dit hoofdstuk weer alle gewone strafzaken gezamenlijk beschreven.

Zoals te verwachten is, is zowel in 1988 als in 1989 in het leeuwedeel der za-
ken beroep in cassatie ingesteld door de verdachte, en wel in 95 % tot 98 % der
gevallen. Soms wordt door het openbaar ministerie gewoon beroep ingesteld en
in één zaak uit 1989 wordt cassatie in het belang der wet gevraagd. Deze laatste
zaak is afkomstig van een van de rechtbanken.

De partij die beroep in cassatie instelt, valt niet volledig samen met degene
die de middelen voorstelt: de middelen kunnen afkomstig zijn van de verdachte,
van zijn advocaat, van het openbaar ministerie en soms, wanneer behalve de
verdachte ook het openbaar ministerie beroep in cassatie instelt, zelfs van alle
drie tegelijk. De verdeling van de herkomst der middelen voor zover dit de drie
indieners betreft, is niet opzienbarend: meer dan 80 % is afkomstig van de raads-
man, 4 % van de verdachten stelt zelf middelen voor en 3 % van de middelen is
afkomstig van het openbaar ministerie. In een groot deel van de cassatieberoe-
pen worden in het geheel geen middelen voorgesteld. In de meeste gevallen
worden deze zaken dan afgedaan als zogenaamde peken. In de beide onder-
zoeksjaren heeft de Hoge Raad 834 respectievelijk 971 gewone strafzaken en 23
respectievelijk 26 uitleveringen afgedaan als peken door - conform de monde-
linge conclusie van het openbaar ministerie - het niet door middelen gevolgde
cassatieberoep te verwerpen of de indiener niet ontvankelijk te verklaren.

Naast de genoemde peken zijn er in beide jaren 92 gewone strafzaken en in
1988 één uitlevering, waarin geen middelen zijn voorgesteld, maar waarin de
Hoge Raad, omdat er in die zaken iets bijzonders aan de hand was, om een
schriftelijke conclusie van het openbaar ministerie heeft gevraagd.

Ruim de helft van deze zaken zonder middelen is afkomstig van de hoven.
Van het totaal aantal hofzaken vormen ze maar een klein deel nl. ongeveer 7%.
Bij cassatieberoepen van rechtbankvonnissen worden in een derde van de zaken
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geen middelen voorgesteld. Slechts in de helft van-deze laatste beroepenworden
de middelen voorgesteld door een advocaat.

Ter illustratie geven wij een beeld van de afloop van 92 gewone strafzaken zon-
der middelen uit 1988. In 30 van deze zaken heeft de Procureur-Generaal of
een van de Advocaten-Generaal geconcludeerd tot verwerping; in 56 gevallen
stelde hij al dan niet partiële vernietiging van de bestreden beslissing voor. In
29 zaken verwierp de Hoge Raad het cassatieberoep; in 58 gevallen volgde
eventueel gedeeltelijke vernietiging. Conclusie en beslissing vielen niet steeds
samen: in slechts 24 zaken werd de conclusie tot verwerping ook gevolgd. In
vier zaken zonder middelen is het beroep verworpen, terwijl het openbaar minis-
terie tot vernietiging had geconcludeerd, en de bestreden uitspraak is in totaal
in 51 gevallen (gedeeltelijk) vernietigd. In vier gevallen werd het beroep niet
ontvankelijk verklaard. Het waren vooral (meer dan 30%) overtredingen van
verkeersvoorschriften waarin het cassatieberoep niet door middelen werd ge-
volgd. Bij de beroepen zonder middelen ging het, indien een gevangenisstraf
was opgelegd, in 670b om een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van meer dan
een maand.

Aantal en aard der kwesties
Eveneens interessante variabelen zijn het aantal en de aard van de besproken
kwesties. Het totale aantal van de behandelde kwesties per zaak lijkt ons van
belang vanuit de gedachte dat bij meer kwesties de kans groter zou kunnen wor-
den dat het beroep succes heeft. De tabellen 12 en 12a maken met dit intuïtieve
vermoeden korte metten. Naarmate er meer kwesties in cassatie behandeld wor-
den, neemt de kans op verwerping van het beroep gestaag toe. De hoogste kans
op vernietiging van een arrest hebben de zaken waarin slechts één kwestie be-
sproken wordt. Zaken waarin geen enkele kwestie wordt behandeld, komen
eveneens voor; in deze zaken verwerpt de Hoge Raad het cassatieberoep zonder
inhoudelijke argumentatie.

De samenhang van de aard van de kwesties met de genomen beslissing bleek
moeilijk te analyseren. De 24 mogelijke kwesties blijken in zoveel samenstellin-
gen te kunnen voorkomen dat de statistiek door casuïstiek verdrongen wordt.
Bovendien is het onmogelijk het onderlinge gewicht der kwesties te bepalen, ter-
wijl voorts uit de gegevensverzameling niet kan blijken welke van de kwesties
tot verwerping van het beroep of - eventueel gedeeltelijke - vernietiging van
het arrest aanleiding gegeven heeft. Teneinde toch enig licht op de mogelijke
samenhang tussen de behandelde kwesties en de beslissing te kunnen werpen,
hebben we alleen de zaken bekeken waarin slechts één kwestie in het geding
was. Om al te grote versnippering te voorkomen hebben we in tabel 13 alleen
de meest voorkomende kwesties opgenomen.
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Tabel 12: Beslissing en aantal kwesties in cassatie bij alle gewone strafzaken afgedaan
in 1988 (in %)

beslissing

verwerping
vernietiging + verwijzing
deels vernietiging +
verwijzing
(evt. deels) vernietiging +
afdoening
anders

totaal aantal

0 1 2 3 4 >S totaal
aantal %

100 60 70 77 77 100 541 67
- 29 15 6 9 - 176 22

- 2 4 2 5 - 22 3

- 5 10 12 9 - 52 6
- 4 - 2 - - 23 3

30 473 192 83 22 14 814 100

Tabel 12a: Beslissing en aantal kwesties in cassatie bij alle gewone strafzaken afgedaan
in 1989 (in %)

beslissing

verwerping
vernietiging + verwijzing
deels vernietiging +
verwijzing
(evt. deels) vernietiging +
afdoening
anders

0 1 2 3 4 > 5 totaal
aantal %

100 63 73 72 85 40 557 71
- 26 9 11 - - 138 18

- 1 1 6 8 25 11 1

- 7 11 161 8 - 64 8
- 4 - - - - 17 2

110 466 146 47 13 5 787 100

Tabel 13 (p. 18) laat zien dat de beslissingen al naar gelang de behandelde
kwesties sterk verschillen. De geldigheid van de appeldagvaarding en de onvol-
ledigheid van de bestreden uitspraak leiden in beide jaren het meest tot (gedeel-
telijke) vernietiging; in 1989 geeft bovendien de omkleding van de bewezenver-
klaring vaak aanleiding tot vernietiging. Bewijsvoering en beroepen op de niet
strafbaarheid van feit of dader leiden het minst tot een beslissing tot vernieti-
ging.

De klacht over de motivering van de straf hebben we in zoverre nader kwan-
titatief uitgewerkt dat we deze voor de hofzaken - waarin immers de zwaardere
vrijheidsstraffen worden opgelegd - uit 1988 hebben vergeleken met de zwaarte
van de opgelegde straf. Daarbij hebben we met name gekeken naar de vrijheids-
straf. Zou deze hoger zijn in de zaken waarin over de straf geklaagd werd? De
vergelijking van de mediaanwaarden van de opgelegde vrijheidsstraf weerlegt
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Tabel 13: Meest voorkomende kwesties in cassatie naar beslissing (verwerping of
partiële vernietiging) indien per zaak slechts één kwestie in het geding was

soort kwestie

geldigheid appeldagvaarding
redelijke termijn
tenlastelegging
nietigheid onderzoek ttz
omkleding bewezen verkl.
onvolledigheid bestreden
uitspraak
bewijsvoering
beroep op niet strafbaarheid
motivering straf
ontvankelijkheid openbaar
ministerie in vervolging
diversen

totaal aantal

1988 1989
aantal verw. (part.) aantal verw. (part.)

vern. vern.,

30 27 73 27 19 82
54 69 31 39 69 31
30 67 33 37 73 27
52 79 21 30 67 33
65 72 28 44 36 64

48 40 60 46 37 63
146 80 20 156 92 8
33 76 24 35 77 23
94 67 33 54 82 18

44 71 29 20 70 30
37 81 19 48 69 31

633 437 196 536 374 162

dit vermoeden: de mediaan voor alle zaken is 180 dagen, gelijk aan de mediaan
voor zaken waarin de eerste klacht de motivering van de straf betrof. Ook wan-
neer de strafmotivering als tweede of derde kwestie behandeld wordt, blijft de
mediaan van de strafmaat 180 dagen. Alleen bij behandeling als vierde (11 za-
ken) of vijfde kwestie (3 zaken) stijgt de mediaan naar 270 dagen, onderschei-
denlijk 720 dagen. In deze cassatieberoepen lijkt de klacht over de strafmotive-
ring als sluitstuk te dienen.

Concluderen en beslissen
Naast de uiteindelijke beslissingen van de Hoge Raad is het van belang om te
kijken naar de mate waarin de Hoge Raad de conclusie van het openbaar minis-
terie heeft gevolgd.

In 1988 is in 83 % van de cassatieberoepen de beslissing gelijk aan de con-
clusie van het openbaar ministerie; in 1989 is zelfs in 88% van deze zaken de
beslissing overeenkomstig de conclusie (zie tabel 14).

Wanneer we voor beide jaren kijken naar de conclusies van het openbaar
ministerie die door de Hoge Raad zijn overgenomen, blijkt dat wanneer - zoals
in ruim 70% van de zaken gebeurt- geconcludeerd wordt tot verwerping, de
Hoge Raad voor bijna 90% de conclusie overneemt. De conclusies tot vernieti-
ging die in een kwart van de zaken worden genomen, worden in drie kwart van
de gevallen gevolgd door de Hoge Raad. De spaarzaam voorkomende conclu-
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Tabel 14: De overeenstemming tussen conclusie openbaar ministerie en beslissing

1988 1989
overeenstemming aantal % aantal %

ja 677 83 694 88
nee 139 17 93 12

totaal 816 100 787 100

Tabel 15: Beslissing naar gerecht van herkomst: 1988 (in %)

beslissing hoven recht- overig totaal
banken aantal %

verwerping 73 35 60 540 66,
vernietiging + verwijzing 16 50 21 176 22
deels vernietiging + verwijzing 3 3 - 22 3
(evt. deels) vernietiging + afdoening 6 8 8 52 6
anders 2 4 11 23 3

totaal aantal 642 119 52 813 100

Tabel 15a: Beslissing naar gerecht van herkomst: 1989 (in %)

beslissing

verwerping
vernietiging + verwijzing
deels vernietiging + verwijzing
(evt. deels) vernietiging + afdoening
anders

totaal aantal

oven r
ba

echt- ov
nken

erig totaal
aantal %

77 43 69 557 71
13 37 23 138 18

1 2 - 11 1
8 9 9 64 8
1 9 - 17 2

623 129 35 787 100

h

sies tot niet ontvankelijkverklaring van de verdachte of van het openbaar minis-
terie (in beide jaren samen 26) worden in vier gevallen niet gevolgd.

De afloop
Voor de afloop van het cassatieberoep zijn in de gewone strafzaken wel tien mo-
gelijkheden te onderscheiden. Daarvan zijn er slechts vier qua aantal voldoende
interessant; de rest is ondergebracht in de categorie `anders'. Onderscheiden
naar gerecht van herkomst zijn de uitkomsten in de tabellen 15 en 15a weerge-
geven.
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In grote lijnen blijkt in beide jaren meer dan twee derde der cassatieberoepen,
exclusief de peken, door de Hoge Raad te zijn verworpen en blijft dus de bestre-
den uitspraak in stand. In 1988 is in 31 % van de zaken sprake van enigerlei
succes in de vorm van (eventueel gedeeltelijke) vernietiging van de bestreden
uitspraak; in 1989 is dit 27%. Deze vernietiging kan vergezeld gaan van terug-
wijzing of verwijzing naar een ander rechtscollege of de Hoge Raad kan de
zaak na eventueel partiële vernietiging van de bestreden uitspraak zelf afdoen.
De mate van slagen of falen is evenwel niet gelijk verdeeld: onderscheiden naar
gerecht van herkomst zijn er aanmerkelijke verschillen vast te stellen. Cassatie-
beroepen van rechtbankvonnissen hebben duidelijk meer kans van slagen dan
die van arresten van de hoven. Is in 1988 bij de hofzaken 73% der beroepen
verworpen, bij de rechtbankzaken is dit slechts 35%. Ook voor 1989 geldt dit
verschil, zij het in iets mindere mate: van de hofzaken werd 77 % verworpen en
van de rechtbankzaken ongeveer de helft. Overigens zijn de aantallen recht-
bankzaken en overige cassatieberoepen te klein om nader in te gaan op deze op
zich interessante verschillen. We zullen ons dan ook niet wijden aan inhoudelij-
ke bespiegelingen.

Vanuit het gezichtspunt van degene die cassatieberoep instelt, blijken de
vooruitzichten op een al dan niet gunstige afloop in de twee onderzoeksjaren
per hof enigszins te verschillen. De verwerpingspercentages uit 1988 lopen uit-
een van 80% bij de cassatieberoepen tegen de arresten van het hof Leeuwarden
tot 61 % bij die van het hof Arnhem. In 1989 is het verwerpingspercentage van
het hof Leeuwarden zelfs nog hoger, nl. 90%; het laagste aantal verwerpingen
vinden we dan bij de zaken van hof Den Haag (71 %).

In 1988 is er een opmerkelijk aantal (al dan niet deels) vernietigde arresten
van het hof Arnhem. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door het in dat jaar
verhoudingsgewijs grote aantal door de Procureur-Generaal in Arnhem ingestel-
de cassatieberoepen. Wanneer we deze zaken namelijk uitsluiten, komt het per-
centage verwerpingen van uit Arnhem afkomstige zaken weer vlakbij het lande-
lijk percentage van 73 %. Met andere woorden: een door de verdachte ingesteld
beroep in cassatie tegen een arrest van het hof Arnhem maakte even veel kans
als een elders ingesteld beroep. Van de 13 in het ressort Arnhem door het open-
baar ministerie ingestelde cassatieberoepen is er geen enkel verworpen, 10 leid-
den tot vernietiging van het arrest en 3 tot niet-ontvankelijkverklaring.

De afloop naar feit
De kans op al dan niet verwerping van het beroep in cassatie is, ook vanuit het
gezichtspunt der feiten waarvoor veroordeeld is, niet gelijkmatig verdeeld. Aan-
gezien de feiten in 27 verschillende rubrieken zijn gerangschikt, doet zich ook
hier het probleem van de kleine aantallen voor. Categorieën zaken met in een
van beide jaren een absolutie frequentie van 10 of minder hebben we hier der-
halve buiten beschouwing gelaten. Ook een nadere uitsplitsing naar herkomst
van de zaak leek ons niet zinvol omdat, zoals eerder vermeld, de rechtbankza-
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Tabel 16: Verwerping van het cassatieberoep in 1988 en 1989; eerste ten laste gelegde
feit geordend naar hoogte van de wettelijke strafbedreiging (in %)

ten laste gelegd feit 1988 1989

moord en doodslag 84 83
diefstal met geweld 100 93
verkrachting/aanranding 80 75
overige seksuele delicten 55 60
gekwalificeerde mishandeling 68 88
Opiumwei 83 85
gekwalificeerde diefstal 66 78
bedrog 72 78
eenvoudige diefstal 70 65
heling 69 85
eenvoudige mishandeling 87 77
overige misdrijven leven en persoon 82 82
vernieling 58 62
overige vermogensmisdrijven 90 71
overig Wetboek van Strafrecht 56 79
rijden onder invloed 52 61
weigeren bloedproef 76 71
overtredingen Wegenverkeerswet 38 51
overige wetten en voorschriften 53 54

ken een specifieke groep vormen. In tabel 16 geven we een overzicht van het
verwerpingspercentage in cassatieberoepen van gewone strafzaken uit beide on-
derzoeksjaren. Het gaat hierbij uitsluitend om het eerste ten laste gelegde feit
en de strafbare feiten zijn geordend naar hoogte van de wettelijke strafbedrei-
ging.

Zoals de tabel laat zien, is er weinig lijn te ontdekken in de verwerpingsper-
centages wanneer we de delicten geordend hebben naar strafbedreiging. Onderin
de strafbedreigingshiërarchie komen wel iets meer lage verwerpingspercentages
voor dan gemiddeld, wanneer we uitgaan van een gemiddelde van ruim twee
derde. Zaken met als ten laste gelegd feit `overige seksuele delicten' leiden,
hoewel de delicten met betrekkelijk hoge straffen worden bedreigd, in beide ja-
ren tot weinig verwerpingen. Sommige delicten vertonen over beide jaren zeer
grote verschillen, maar op grond van slechts twee waarnemingsjaren zijn geen
conclusies ten aanzien van de samenhang tussen het tenlastegelegde feit en de
kans op verwerping van het beroep mogelijk.

De beslissingsfonnatie
Nog niet zo lang geleden moesten alle strafzaken door een kamer van vijf raads-
heren worden afgedaan. Sinds 1986 is het de Hoge Raad ook toegestaan om
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Tabel 17: De beslissingsformatievan de strafkamer

1988 1989
beslissingsformatie aantal % aantal %

drie raadsheren
vijf raadsheren

626
189

77
23

547
240

70
30

totaal 815 100 787 100

strafzaken af te doen met drie raadsheren. Van deze mogelijkheid blijkt door de
Hoge Raad in ruime mate gebruik te zijn gemaakt, zoals uit tabel 17 blijkt.

Het aantal zaken dat door vijf raadsheren wordt afgedaan, is sinds 1988 licht
gestegen. De beslissingsformatie bij de van de hoven afkomstige zaken blijkt
onderling niet sterk te verschillen. Alleen bij beroepen van de in 1988 van het
hof Arnhem afkomstige zaken wordt wat vaker door vijf raadsheren arrest ge-
wezen. Dit hangt waarschijnlijk samen met het reeds geconstateerde relatief
grote aantal aldaar door het openbaar ministerie ingestelde cassatieberoepen.
Vooral bij de van de hoven afkomstige zaken lijkt er een verband te bestaan tus-
sen de grootte van de beslissingsformatie en degene door wie beroep in cassatie
wordt ingesteld. Indien die partij het openbaar ministerie is, wordt meestal door
vijf raadsheren arrest gewezen. Is die partij de verdachte, dan is dit in 22%
(1989: 30%) het geval.

Bij de grootte van de beslissingsformatie bestaat eveneens een verband tussen
de conclusie van het openbaar ministerie en de beslissing van de Hoge Raad.
Indien de Hoge Raad niet conform de conclusie beslist, bestaat in 1988 de for-
matie in een derde van de zaken uit vijf raadsheren. Deze verhouding is in 1989
precies andersom; twee derde van deze zaken wordt door vijf raadsheren afge-
daan. In beide jaren wordt 21 tot 26% van de conforme beslissingen door vijf
raadsheren genomen. De beslissing op zich hangt in zoverre samen met de for-
matie-omvang dat in bijna 40% van de zaken waarin tot vernietiging wordt be-
sloten, vijf raadsheren optreden, terwijl dit bij verwerping maar in een vijfde
tot een kwart van de zaken gebeurt. Vermeldenswaard is in dit opzicht dat in
twee zaken afgedaan in 1989, een peek in vijf-formatie werd uitgesproken, om-
dat bij dié uitspraak werd afgeweken van de conclusie.

Er is voor de zaken uit 1988 geen aanwijsbaar verband tussen de omvang
van de formatie en de zwaarte van het feit, gemeten naar hoogste strafbedrei-
ging. Bij moord en doodslag bijvoorbeeld is de vijf-drie-verhouding gelijk aan
die voor het gehele bestand: 24 en 76%. Voor de zaken afgedaan in 1989 lijkt
er wel een samenhang te bestaan tussen de zwaarte van het feit en de omvang
van de formatie. Moord en doodslag, overige seksuele misdrijven en Opiumwet-
delicten worden allen in ongeveer de helft van de gevallen door vijf raadsheren
afgedaan.
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Overigens is het niet goed mogelijk iets te zeggen over de onderlinge samen-
hang en de causaliteit van deze geconstateerde verbanden tussen de formatie-
omvang en andere variabelen. Hiervoor zou van iedere zaak bekend moeten zijn
op welke gronden en op welk moment (d.w.z. na de eerste behandeling, na het
nemen van de conclusie of pas na het bestuderen van het dossier door de raads-
heren) de beslissing over de omvang van de formatie genomen wordt. In princi-
pe wordt elke zaak door drie raadsheren afgedaan en pas bij het signaleren van
een meer dan normale complexiteit van een zaak wordt besloten de formatie uit
te breiden.
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5 Uitleveringen, rekestzaken en aanvragen tot
herziening

Naast de gewone strafzaken handelt de Hoge Raad uitleveringen, rekestzaken
en aanvragen tot herziening af. Deze zaken zullen we nu op een paar variabelen
nader bekijken. Een groot aantal eerder gehanteerde onderverdelingen zullen we
buiten beschouwing moeten laten, aangezien de absolute aantallen te klein zijn.

De 37 uitleveringen die in 1988 zijn afgedaan, alsmede de 51 uitleveringen
afgedaan in 1989, betreffen beroepen in cassatie van rechtbankuitspraken, waar-
bij we de peeksgewijs afgedane uitleveringen buiten beschouwing laten. In 1988
werd bovendien in zes uitleveringszaken overgegaan tot een feitelijke behande-
ling; in 1989 waren dit er tien. Deze brengen evenwel geen verandering in de
aantallen van 37 en 51, omdat een feitelijke behandeling eerst plaatsvindt nadat
in het cassatieberoep in dezelfde zaak de uitspraak van de rechtbank is vernie-
tigd.

De uitleveringen betreffen in ruim de helft van de gevallen verzoeken van de
BRD en België. De reden van het verzoek tot uitlevering is bij de in 1988 afge-
dane zaken even vaak gelegen in een elders aan te vangen strafvervolging als in
een tenuitvoerlegging van een in de verzoekende staat reeds uitgesproken ver-
oordeling van de opgeëiste persoon. Bij de zaken uit 1989 is deze reden vaker
een nog te beginnen strafvervolging (57%) dan een tenuitvoerlegging (39%).

De opgeëiste personen zijn meestal (80%) gedetineerd ten tijde van hun cas-
satieberoep en stellen meestal zelf hun cassatieberoep in, waarbij de middelen
afkomstig zijn van hun advocaat. Soms gaat het openbaar ministerie in beroep
tegen de uitspraak van de rechtbank. In beide jaren samen betreft dit zes zaken.

Minder dikwijls dan bij andere soorten zaken het geval is, nl. in bijna de
helft van de gevallen, beslist de Hoge Raad tot verwerping van het beroep. In
beide jaren wordt in 15 resp. 14 zaken de bestreden uitspraak geheel of gedeel-
telijk vernietigd. Het conformpercentage tussen de conclusie en de uiteindelijke
beslissing is hoog, nl. 80%.

Zoals reeds eerder is vermeld, is erin 1988 één uitlevering waarin geen mid-
delen zijn voorgesteld, maar waarin de Hoge Raad de bestreden rechtbankuit-
spraak ambtshalve heeft vernietigd.

De totale looptijd van een uitleveringszaak, gerekend vanaf de inschrijving
bij het parket van de Hoge Raad, is in 1988 in ruim de helft van de zaken 10
weken of minder- in 1989 geldt dit voor 30% van de zaken- en 80 resp. 90%
van de zaken is in minder dan 20 weken afgehandeld. Wanneer we deze totale
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looptijd zouden rekenen vanaf de datum waarop de bestreden beslissing door
een ander rechtscollege is genomen, geldt voor 70% van de zaken een looptijd
van 6 maanden of minder; de overige zaken duren dan meestal rond de 10
maanden.

In 1988 zijn 112 rekestzakenpeeksgewijs afgedaan (zij het dat de conclusie van
het openbaar ministerie steeds op schrift is gesteld). Van de overige 81 cassa-
tieberoepen tegen beschikkingen (rekestzaken) uit 1988 is het grootste deel af-
komstig van de verdachte/bezwaarde en ruim een kwart van het openbaar minis-
terie. In 1989 werden 56 van de in het totaal 129 rekestzaken niet peeksgewijs
afgedaan. Het aandeel van het openbaar ministerie bij deze 56 rekestzaken is
iets kleiner dan het vorige jaar, nl. nog geen 20%. Meestal, in 1988 een zeer
kleine en in 1989 een zeer royale helft van de rekestzaken, gaat het om inbeslag-
neming of onttrekking aan het verkeer. Vaak ook betreft het rekest een bezwaar-
schrift tegen de dagvaarding, nl. de helft van de rekestzaken uit 1988 en bijna
een derde uit 1989. De beslissing ten aanzien van deze beroepen is weergege-
ven in de tabellen 18 en 18a.
In beide onderzoeksjaren concludeert het openbaar ministerie in 70 resp. 60%
van de rekestzaken tot verwerping en in-20 resp. ruim 30% tot al dan niet par-
tiële vernietiging.

De beslissingsformatie bestaat bij de uitleveringen en de rekestzaken afge-
daan in 1988, in een derde respectievelijk de helft van de gevallen uit vijf raads-
heren. In 1989 wordt ruim een derde van de uitleveringen en van de rekestza-
ken door vijf raadsheren afgedaan.

De 40 resp. 34 aanvragen tot herziening uit beide jaren hebben betrekking op
veroordelingen voor zaken in ernst variërend van moord en doodslag tot ver-
keersovertredingen. In ongeveer de helft van de gevallen is een (deels) onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf opgelegd en in 30 tot 40% van de zaken een even-
tueel met een andere straf of maatregel gecombineerde geldboete tussen 50 en
5000 gulden. Er zijn in beide jaren bijna even veel aanvragen tot herziening af-
komstig van de rechtbanken als van de hoven. Meestal (70 tot 80%) wordt de
aanvraag niet ontvankelijk verklaard. De meeste aanvragen (85 %) worden afge-
daan door een formatie van drie raadsheren.
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Tabel 18: Aard beslissing naar onderwerp rekestzaak: 1988 (in %)

beslissing bezwaar- inbeslagn./ overig totaal
schrift onttrekking aantal %

verwerping 84 34 14 46 57
vernietiging + verwijzing 13 54 14 25 31
overig 3 12 72 10 12

totaal aantal 39 35 7 81 100

Tabel 18a: Aard beslissing naar onderwerp rekestzaak: 1989 (in %)

beslissing bezwaar- inbeslagn./ overig totaal
schrift onttrekking aantal %

verwerping 43 46 11 28 50
vernietiging + verwijzing 8 65 26 26 46
overig 50 - 50 2 4

totaal aantal 16 21 19 56 100
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6 De behandelingsduur van de zaken afgedaan
in 1988

In het licht van de veel gehoorde uitspraak dat de Hoge Raad zwaar belast is en
de behandeling in cassatie zeer lang duurt, hebben we de behandelingsduur als
afzonderlijke variabele in het onderzoek betrokken. We zullen deze behande-
lingsduur in samenhang met enkele andere variabelen voor de zaken afgedaan in
1988, uitgebreid behandelen. Aangezien de verschillen in behandelingsduur tus-
sen de beide onderzoeksjaren weinig spectaculair zijn en we een minder boeien-
de herhaling van feiten willen voorkomen, zullen we dit niet doen voor de za-
ken uit 1989.

De behandelingsduur hebben we voor de gewone strafzaken en de uitleverin-
gen onderverdeeld in de volgende schijven (in chronologische volgorde):
1. De tijd vanaf de datum van binnenkomst tot de eerste behandeling ter terecht-

zitting: dit is de tijd, waarin de zaken bij de administratie van de Hoge Raad
zuiver `op hun beurt wachten': hier verder de wachttijd genoemd.

2. De tijd vanaf de datum van de eerste behandeling tot de datum van de bepa-
ling van de dag waarop de conclusie van het openbaar ministerie zal worden
genomen: meestal kan ter gelegenheid van de eerste behandeling de datum
van de conclusie bepaald worden. Is dat niet het geval, dan komt er een tijd-
schijf bij: de bepalingstijd.

3. De tijd vanaf de dag waarop de datum van de conclusie is bepaald tot aan
die van de conclusie zelf, is de tijd waarin het openbaar ministerie de con-
clusie gereed maakt: hier de openbaar-ministerietijd genoemd.

4. De tijd tussen de dag van de conclusie en die van het wijzen van het arrest:
de arresttijd van de Hoge Raad zelf.

De rekestzaken en aanvragen tot herziening hebben geen eerste behandeling en
bepalingstijd voor de conclusie. Na de datum van de binnenkomst is de conclu-
sie de volgende stap bij deze zaken. Hierdoor vallen de wachttijd en de open-
baar-ministerietijd op het formulier samen. Hoe ziet de behandelingstijd van de
Hoge Raad er nu uit? Kijken we eerst naar de grootste rubrieken dan krijgen
we het beeld dat in tabel 19 (p. 30) weergegeven wordt.

Allereerst valt op dat de medianen (het 50%-punt) van de totale afhande-
lingstijden in dagen voor de Hoge Raad in uitleveringen en rekestzaken vrij laag
zijn. De langste doorsnee-afhandelingstijden kunnen bij de gewone strafzaken
worden vastgesteld: 284 dagen. Hierbij moet wel een vergelijkende opmerking
gemaakt worden: blijkens het jaarverslag van het openbaar ministerie over 1988
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Tabel 19: Medianen van de behandelingstijd in dagen van zaken afgedaan door de
strafkamer van de Hoge Raad in 1988

soort zaak wachttijd bep.tijd OM-tijd arresttijd totaal

gewone strafzaken 169 28 35 49 284
uitleveringen 35 27 14 42 90
rekesten - - 68 45 129
aanvraag tot herziening - - 161 74 228

ligt de mediaan van de afhandelingstijd bij de rechtbanken Den Bosch, Den
Haag, Rotterdam en Alkmaar boven die van de Hoge Raad.

Opmerkelijk is ook dat de zgn. arresttijd van de Hoge Raad zelf gemiddeld
6 tot 7 weken duurt en vrij stabiel blijkt te zijn (een uitzondering vormen de
aanvragen tot herziening).

Kijken we vervolgens weer naar de gewone strafzaken, dan kunnen de vol-
gende verschillen ten aanzien van enkele variabelen worden vastgesteld.

Vertraging
De mediaan van zaken met vertraging bedraagt 313 dagen; de niet-vertraagde
zaken hebben een mediaan van 271. Wanneer de vertraging te wijten is aan een
fout in de betekening, dan ligt de mediaan op 350 dagen. Zaken waarin om uit-
stel verzocht werd, hebben een mediaan van 312 dagen. In deze vertragings-
zaken kan op de dag van eerste behandeling geen datum voor de conclusie be-
paald worden. Bij de andere zaken is dit wel mogelijk, waardoor de tweede
tijdschijf (van eerste behandeling tot bepaling conclusie) komt te vervallen.

Beroep in cassatie en herkomst middelen
Op de algehele afhandelingstijd maakt het geen verschil uit of het beroep in cas-
satie afkomstig is van de verdachte of van het openbaar ministerie. Tussen de
tijdschijven zijn echter wel verschillen te ontwaren. De openbaar-ministeriebe-
roepen hebben een mediaanwachttijd van 157 dagen, tegen 169 dagen voor de
cassatieberoepen van de verdachte. Ook de openbaar-ministerietijd is korter: 29
tegen 35 dagen. Deze verschillen blijken evenwel weer tenietgedaan te worden
door een langere arresttijd voor de openbaar-ministerieberoepen: 56 tegen 49
dagen voor de beroepen van de verdachte.

Ook ten aanzien van de herkomst van de middelen kunnen verschillen wor-
den vastgesteld. Indien de middelen van de verdachte zelf afkomstig zijn, heeft
dit een aanzienlijk langere behandelingstijd ten gevolge: de mediaan is 342 da-
gen. De tijdschijven die dan langer duren, zijn de wachttijd (mediaan=201 da-
gen) en de arresttijd (mediaan=56 dagen).
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Voorlopige hechtenis
Zaken van verdachten die zich in voorlopige hechtenis bevinden, hebben ten
gevolge van een kortere wachttijd een kortere totale afhandelingsduur (me-
diaan=267) dan die van niet-voorlopig gehechte verdachten, waarbij de me-
diaan van de wachttijd 160 dagen bedraagt.

Aantal feiten en kwesties
Deze twee variabelen leveren eigenlijk alleen ten aanzien van de arresttijden een
duidelijk patroon op: zaken met vier of meer feiten en drie of meer kwesties
hebben hogere mediaanwaarden (rond de 60 dagen). De totale behandelingstijd
komt overigens niet hoger uit, doordat de wachttijden bij vier, vijf of meer
kwesties iets korter zijn en de langere arresttijd hierdoor gecompenseerd wordt.

De beslissing
De aard van de genomen beslissing levert alleen ten aanzien van de zaken die
na vernietiging van het arrest door de Hoge Raad zelf worden afgedaan, een
aanmerkelijk kortere afhandelingsduur op: de mediaan is 264 dagen. De me-
diaan van de wachttijd in deze zaken is 145 dagen. Bij de eerste behandeling
kan meteen de conclusie bepaald worden, d.w.z. in deze zaken treedt geen ver-
traging op. De mediaan van de arresttijd is wel een week langer dan die bij de
overige zaken: 56 tegen 49 dagen voor de rest.

Beslissingsformatie
De beslissingsformatie (drie of vijf raadsheren) vertoont enige samenhang met
de behandelingsduur: de drie-formatie heeft een mediaan van 281 dagen tegen
290 bij de vijf-formatie. Het verschil tussen beide groepen zaken wordt ietwat
gedrukt door de betrekkelijk korte wachttijd bij de zaken met vijf raadsheren:
de mediaan is 154 tegen 173 dagen bij de zaken waarin door een drie-formatie
beslist wordt. De openbaar-ministerietijd en de arresttijd zijn bij de vijf-forma-
tiezaken wel één of twee weken langer: openbaar-ministerietijd 42 dagen (drie-
formatie: 35) en arresttijd 62 dagen (drie-formatie: 49).
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7 Besluit

Zoals reeds in de inleiding is aangegeven, hebben we ons in dit verslag beperkt
tot een kwantitatieve kaart van de afdoeningen van de strafkamer van de Hoge
Raad in 1988 en 1989. Hoewel we tijdens de beschrijving een enkele keer een
vraag opgeworpen hebben, hebben we niet gezocht naar inhoudelijke verklarin-
gen. Uiteraard zijn de paar vragen die wij ons stelden, niet de enige mogelijke:
vele belangstellende lezers zullen vanuit uiteenlopende invalshoeken even zo
veel verschillende vragen te stellen hebben: Waarom verschilt het percentage
op variabele A zo merkwaardig van dat op variabele B? Hoe zit het met de
groep zaken van hof C? Hoe kunnen de verschillen inhoudelijk, juridisch ver-
klaard worden? Indien dit soort vragen gesteld gaat worden, dan heeft deze
kaart reeds zijn nut bewezen. Vanuit statistisch oogpunt zullen verklaring zoe-
kende vragen pas op een langere termijn beantwoord kunnen worden, wanneer
door de beschikbaarheid van grotere aantallen en tijdreeksen toevalsschomme-
lingen en stelselmatigheden duidelijker onderscheiden kunnen worden. Zolang
het zo ver nog niet is, neme men de cijfers voor wat zij zijn en hoede men zich
voor speculaties.
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Lijst van sinds januari 1989 in eigen beheer uitgegeven
rapporten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum

Kl Geschikt of niet geschikt? Een evaluatie van de Lik-op-Stuk-experimenten
L. CM. Kooien; C.J. Wiebrens; E.A.I.M. van den Berg

K2 Gestructureerd politiesepot in Jeugdzaken
E.J.M. Barendse-Hoornweg

K3 Evaluatie van het schadebemiddelingsprojectbij de Leidse politie
M.I. Zeilstras H.G. van Andel

K4 In Enschede verdacht. De werking van een prioriteitenprocedure bij
politie en justitie
P.J. Linckens; J.L.P. Spickenheuer

K5 Reclasseringswerk voor verslaafden. Een onderzoek naar meningen en
ervaringen in het reclasseringsveld
Ed. Leuw

K6 Beschermingsbewind
drs. E.M. Naborn

K7 Een preventieproject in Gouda. Eerste resultaten van een project voor
Marokkaanse jongeren
G.J. Terlouw; G. Susanne

K8 Wel geplaatst, maar ..... Een eerste verkenning van het verschijnsel
moeilijk plaatsbare jongeren en de daarmee samenhangende capaciteits-
problemen in de residentiële hulpverlening
P.H. van der Laan

K9 Criminaliteitspreventie in het onderwijs. Eerste deelexperiment: spijbel-
controle
M. Mutsaers; L. Boendermaker

K10 Slachtofferzorg bij het openbaar ministerie. Verslag van een verkennend
onderzoek bij een groot parket in het westen des lands
T. van Hecke; J. Wemmers; M. Junger

Kl l Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering. Procesevaluatie
E. Spaans; L. Doornhein

K12 Verkeersongevallen bij kinderen uit etnische minderheden
M. Junger,• L. Steehouwer
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K13 Interimrapport Prejop Amsterdam
L. Boendermaker; S.M. Schneider

K14 De strafkamer van de Hoge Raad in cijfers 1988-1989
E.J.M. Barendse-Hoornweg; dr. P. C. van Duyne
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