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Digitaal procederen bij de Hoge Raad verloopt via het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad.

Deze schermvoorbeelden zijn, evenals de veelgestelde vragen, een hulpmiddel

bij het gebruik van het webportaal.
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Om naar het digitale dossier van uw zaak te gaan, klikt u op de 
startpagina of in het zakenoverzicht op het nummer van uw zaak.



Digitale dossiers
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Wanneer de Hoge Raad aan een gebruiker van het portaal 
toegang heeft gegeven tot een digitaal dossier, is dit dossier 
te vinden op de pagina ‘Zaken’.

Zoeken naar zaken waar de portaalgebruiker toegang toe heeft, 
is mogelijk door in het zoekveld (een deel van) het zaaknummer of 
(een deel van) de naam van de verdachte in te vullen.

De ster achter het zaaknummer is een 
manier om een zaak te markeren, zodat 
overzichten daarop gefilterd kunnen 
worden. De markering wordt aan- en 
uitgezet door op de ster te klikken.

Via “Status” kan gefilterd worden op
lopende en afgesloten zaken.
Via “Markering” kan gefilterd worden op
zaken met en zonder markering.

Kolommen worden (aflopend en oplopend) 
gesorteerd door op de kolomtitel te klikken.
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De ster is een manier om een zaak te markeren, zodat de overzichten van 
zaken en berichten daarop gefilterd kunnen worden. De markering wordt 
aan- en uitgezet door op de ster te klikken.

Het digitale dossier van een zaak heeft drie tabbladen:

- Dossier Hoge Raad: berichten en documenten in de cassatieprocedure

- Zaakgegevens: zaaksoort en gegevens vorige instantie

- Processtukken: kernstukken en aanvullende stukken vorige instanties

De Hoge Raad bepaalt wie toegang heeft tot de berichten en documenten.

Via “Downloaden dossier Hoge Raad” kunnen berichten en documenten 
op (alle pagina’s van) dit tabblad in één keer gedownload worden.
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Als er documenten uit eerste en tweede aanleg in uw digitaal dossier 
beschikbaar zijn, staan deze onder het tabblad ‘Processtukken.’ 

Via “Downloaden Processtukken” kunnen berichten en documenten 
op (alle pagina’s van) dit tabblad in één keer gedownload worden.

U kunt berichten en documenten bekijken door op de titel te klikken. 
U kunt deze berichten en documenten ook downloaden als PDF-
bestand.



Stukken indienen
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Als u in deze zaak een stuk wilt indienen, klikt u op ‘Bericht opstellen.
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U ziet een lijst met berichtopties die horen bij de betreffende zaaksoort. Vink 
het bericht van uw keuze aan, vervolgens verschijnt onderaan een bijbehorend 
upload veld om een of meer documenten toe te voegen. Het is mogelijk om 
meerdere berichtopties tegelijk aan te vinken. Staat het bericht van uw keuze 
niet in de lijst? Selecteer dan ‘Dient overig bericht in.’
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Zo nodig kunt u een verzuim herstellen via de berichtoptie ‘Herstelt verzuim’ en 
daarop het bijbehorende document te selecteren.
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Op de pagina ‘Verzenden’ ziet u alles wat u hebt aangevinkt, ingevuld en 
geüpload. Alles u alles heeft gecontroleerd, klikt u op verzenden. De 
ontvangstbevestiging volgt meteen daarna.

U kunt nog checken of het het juiste document geüpload door erop te klikken 
en het te openen. Alles u alles heeft gecontroleerd, klikt u op ‘Verzenden’
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U kunt de ontvangstbevestiging downloaden als PDF-bestand.
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U bericht is direct opgenomen in het digitaal dossier. 


