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NIEMAND DOET WAT AAN SLECHT PRESTERENDE CIVIELE CASSATIEADVOCATEN 
 

Flutmiddelen van cassatie 
 
Een kwart van de civiele cassatieadvocaten bakt er weinig van, constateerde de Hoge Raad 
tweeënhalf jaar geleden. Er moest wat gebeuren om het tij te keren. De Hoge Raad en de 
Orde van Advocaten willen een gespecialiseerde cassatiebalie, het ministerie voelt er 
vooralsnog niets voor. Het overleg zit in een impasse. 
 
© Michel Knapen 
 
Als minister mr. Piet Hein Donner eind juni 2004 het rapport van de commissie cassatieadvo-
catuur onder ogen krijgt, heeft hij ongetwijfeld even moeten slikken. Cassatieadvocaten 
doen het helemaal niet zo goed als verwacht kan worden van dit topje van de Nederlandse 
rechtsbijstand. Dat is niet iets waar Donner, die juridische kwaliteit hoog in het vaandel 
heeft, op staat te wachten. 
Civiele cassatiezaken kunnen alleen worden gedaan door advocaten die zijn beëdigd in het 
Haagse arrondissement, zo schrijft artikel 407 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring voor. Hagenezen dus, en alleen Hagenezen. Goede advocaten buiten het arrondisse-
ment mogen geen cassatieberoep indienen, slechte Haagse advocaten mogen dat wel. Niet-
Haagse advocaten mogen wel cassatiemiddelen of verweerschriften opstellen, maar zij moe-
ten hun stukken indienen op naam en met medewerking van Haagse ‘postbusadvocaten’. 
Met die u-bocht gaat wel eens wat mis, wat reden was voor Donner om in 2003 de commis-
sie cassatieadvocatuur in het leven te roepen. Voorzitter werd mr. P. Neleman, vice-
president van de Hoge Raad. 
Het wereldje van de civiele cassatieadvocaten is overzichtelijk. Dertig à veertig echte specia-
listen, meer kent deken mr. Wybe Taekema er niet in zijn arrondissement Den Haag. Niks 
mis met die lui, ze verstaan hun vak. ‘Maar er is wel een probleem met advocaten die slechts 
af en toe cassatieberoepen doen. Ze hebben te weinig kennis van zaken en dan begint het 
gezeur.’ 
Tussen november 2003 en februari 2004 keek de civiele kamer van de Hoge Raad eens extra 
goed naar 123 cassatieberoepen, ingediend door 65 advocaten. Een kwart van hen stelde 
cassatiemiddelen van onvoldoende kwaliteit op, elf advocaten dienden zelfs uitsluitend 
slechte middelen in. In dertig procent van de 123 zaken waren de middelen van onvoldoen-
de kwaliteit. Meestal waren de formuleringen onduidelijk of onbegrijpelijk, werd naar de 
bekende weg gevraagd of maakten advocaten onvoldoende onderscheid tussen feitelijke en 
rechtsvragen. 
 
Lid op de neus 
Advocaat mr. Marc Ynzonides (De Brauw Blackstone Westbroek) is niet verbaasd over die 
percentages. ‘Er zijn advocaten die voor de cassatiepraktijk niet in de wieg zijn gelegd. Zij 
stellen desondanks veelvuldig cassatieberoep in en krijgen dan vaak het lid op de neus. Ver-
der zijn er nog advocaten die zich niet eens echt in de cassatiematerie verdiepen en zo nu en 
dan een kansloos beroep instellen.’ Ynzonides’ kantoor behandelde vorig jaar 250 cassatie-
dossiers. In het merendeel van de gevallen werd gevraagd of De Brauw mogelijkheden zag 
tot het instellen van cassatieberoep, de minderheid betrof de vraag of De Brauw in cassatie 
verweer wilde voeren. Van de tien uitgebrachte cassatieadviezen zijn er zeven à acht nega-
tief, schat Ynzonides. Binnen De Brauw houden zich ongeveer elf compagnons in meer of 
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mindere mate bezig met de cassatiepraktijk, ondersteund door tal van medewerkers en sta-
giaires. 
Ook mr. Eduard van Staden ten Brink – 35 jaar in het vak – schrikt niet van die hoge aantallen 
slechte cassatiemiddelen. Zijn verklaring voor ondermaatse prestaties: ‘Dollars en non-
sense. Een goed cassatiemiddel en een goede schriftelijke toelichting vergen veel tijd en 
geld. Cliënten doen graag aan prijsvergelijking. Het lijkt dan erg goedkoop als een advocaat 
het voor de helft of een kwart van de prijs doet, maar dan wel een flutmiddel en een vlakke 
schriftelijke toelichting van drie pagina’s aflevert, zonder één verwijzing naar literatuur en 
rechtspraak.’ 
Dat het opstellen van goede cassatiemiddelen een hele kunst is, erkent ook deken Taekema, 
die zelf ruim tien jaar – tot eind jaren 70 – cassaties deed. ‘Nu zou ik me er niet meer aan 
durven wagen.’ 
 
Cassatiebalie 
Eén op de vijf cassatieadvocaten en één op de drie cassatiezaken van onvoldoende kwaliteit 
– dat lijkt genoeg reden voor snelle actie. Maar bijna tweeënhalf jaar nadat de commissie 
cassatieadvocatuur haar rapport naar Donner stuurde, zit de zaak in een impasse. Mr. Els 
Unger, algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, geeft toe dat het stil is. ‘Er 
wordt wel overleg gevoerd tussen het ministerie van Justitie, de Hoge Raad en de Orde. Hoe 
het verder moet, is in studie.’ Zij proeft bij geen van de partijen een sense of urgency. 
Die zou er wel moeten zijn, zegt Ynzonides. ‘Veel van de gevestigde namen in de Haagse cas-
satieadvocatuur zijn binnen vijf jaar met pensioen, vertrokken naar een ander arrondisse-
ment – Haagse kantoren die naar Amsterdam trekken, zoals De Brauw – of toegetreden tot 
de gelederen van de Hoge Raad.’ De noodzaak tot verandering staat in schril contrast met de 
feitelijke ontwikkelingen: die staan praktisch stil. ‘Niemand trekt de kar. De enige partij die 
daadwerkelijk een verandering kan bewerkstelligen is de Hoge Raad. Die kan bij het ministe-
rie van Justitie erop aandringen dat er iets gedaan moet worden.’  
Dat gebeurt ook, zegt mr. Willibrord Davids, president van de Hoge Raad, die erkent ‘dat het 
wat stil is’. Raar eigenlijk, want er móet wat gebeuren. ‘Het Haagse monopolie werkt niet. 
Een regionaal criterium is niet meer te verdedigen en het monopolie is ook uit Europees-
rechtelijk oogpunt niet te handhaven.’ Wat Davids betreft kan er een aparte cassatiebalie 
komen, waarvoor Neleman al pleitte. ‘Maar er moet wel een wettelijke basis voor worden 
gecreëerd.’ 
Daar zit het probleem. De minister van Justitie voelt weinig voor zo’n aparte balie, en vindt 
dat de Nederlandse Orde maar een specialisatievereniging voor cassatieadvocaten in het 
leven moet roepen. En daar ziet de Hoge Raad weer niets in. Davids: ‘Zonder wettelijke basis 
kan zo’n vereniging geen verplichtingen worden opgelegd. Het is te vrijblijvend.’ Om die re-
den trekken de Hoge Raad en de Orde nu gezamenlijk op, in de hoop daarmee de minister 
van Justitie te overtuigen. Denkbaar is dat de verkiezingen een nieuwe bewindspersoon op-
leveren, die de cassatiebalie wel wettelijk wil regelen. 
Of de aparte cassatiebalie er komt, is dus onzeker. Van die balie kunnen alle advocaten lid 
worden, zolang ze maar voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De Nederlandse Orde van Ad-
vocaten ziet dat wel zitten. Unger: ‘Vriend en vijand is erover eens dat het Haagse cassatie-
monopolie moet worden afgeschaft. Een territoriale begrenzing is niet meer van deze tijd.’ 
Om te kunnen toetreden moeten advocaten wel een opleiding volgen, afgesloten met een 
examen, gericht op kennis en vaardigheden. Groot zal die balie nooit worden, verwacht Un-
ger. ‘We hebben ooit berekend dat er in de cassatiepraktijk werk is voor dertig fte, op 14 
duizend advocaten. De koek is dus klein.’ 
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De cassatiebalie staat of valt met de strengheid van de kwaliteitstoets, stelt deken Taekema. 
En over die strengheid wordt niet hetzelfde gedacht. Taekema: ‘De Orde wil blijkbaar dat 
een advocaat uit Lutjebroek met enig verstand ook cassatieberoep moet kunnen indienen. Ik 
vind van niet.’ Als iedere advocaat tot deze balie kan toetreden, dus zonder strenge eisen, 
dan wordt de Hoge Raad overstroomd met kansloze cassatiezaken. Men wil de Hoge Raad 
niet uitbreiden, want dan is de rechtseenheid moeilijker te bewaken. En zonder die uitbrei-
ding, vermoedt Taekema, zullen ‘flauwekulmiddelen’ eerder zonder motivering worden af-
gedaan. Als dat niet helpt, vreest hij het ontstaan van een verlofstelsel: eerst moeten con-
ceptmiddelen worden ingediend bij de Hoge Raad, die vervolgens laat weten of cassatie kans 
van slagen heeft, en pas daarna komt de echte cassatie.  
Volgens Els Unger zal het zo’n vaart niet lopen. De cassatiebalie zal ‘laagdrempelig’ moeten 
zijn, zodat iedere advocaat in principe kan toetreden. ‘We willen niet dat het een exclusieve 
groep wordt, zoals in België en Duitsland. Met de opleiding en het examen willen we het ni-
veau juist verzekeren. Het huidige systeem kent immers geen waarborgen voor kwaliteit.’ 
Dat de minister nog wacht met een cassatiebalie, heeft volgens Unger twee oorzaken: de af-
schaffing van het verplichte procuraat is nog niet afgerond en hij wil niet alleen een aparte 
civiele cassatiebalie, maar tegelijkertijd de strafcassatie goed regelen. ‘Ook daar is een kwali-
teitsslag nodig, en misschien wel meer dan bij de civiele cassatie.’ 
 
Zeeffunctie 
Taekema is niet de enige die vraagtekens plaatst bij de cassatiebalie. ‘We moeten er niet 
dramatisch over doen dat Den Haag het cassatiemonopolie gaat verliezen. Maar of het al-
ternatief, een cassatiebalie waar voor de vorm iets wordt getoetst de kwaliteit verhoogt? Ik 
betwijfel het.’ 
Ook Ynzonides ziet er niets in. En Van Staden ten Brink vraagt zich af of een afgesloten balie 
zich verdraagt met het mededingingsrecht. ‘De cassatiebalie wijzigt de positie van de advo-
catuur. Als ik een cassatie afraad, kan ik zeggen dat er nog 13.999 andere advocaten zijn. 
Met een cassatiebalie ben ik, samen met een beperkt aantal andere advocaten, degene die 
betrokkene de toegang tot de Hoge Raad ontzegt. Dat is oneigen aan de positie van de advo-
caat. Wij hebben een zeeffunctie maar het moet wél een zeef op basis van vrijwilligheid zijn. 
Is het advies van de cassatieadvocaat bindend, dan is hij geen advocaat meer, maar wordt hij 
gebruikt als een soort hulprechter.’ 
Hij stelt dat het volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens principieel onjuist is 
dat advocaten de toegang tot de rechter definitief kunnen versperren. ‘Daarmee is niet ge-
zegd dat een gesloten cassatiebalie noodzakelijk in strijd is met het EVRM. Indien men die 
balie ruim opzet, uitsluitend eisen stelt aan kwaliteit en bekwaamheid, iedere advocaat in 
principe tot die balie kan toetreden en er een beroep op een rechter is terzake van negatie-
ve adviezen, dan kan het misschien. Maar een ‘sein onveilig’ is hier zeker op zijn plaats.’  
Een cassatiebalie zou voor Van Staden ten Brink, die jaarlijks tussen de 25 en 40 cassatiepro-
cedures doet en een veelvoud daarvan aan adviezen, zelf weinig verschil uitmaken. ‘Komt er 
een gesloten cassatiebalie, dan verwacht ik – gesteld dat ik van het gezelschap mag deel uit 
maken – meer cassatiezaken, hogere tarieven en dus omzetwinst, maar ook veel meer con-
flicten. Kwaliteitseisen leiden tot een gigantisch bureaucratisch circuit van cursussen, exa-
mens, vergunningen, jaarlijkse controles en intervisie – en dat zal veel geld kosten. Rijzen de 
kosten van een cassatie dan niet de pan uit? Ik vrees verder dat door toelatingseisen de spe-
cialisten die op bekwame wijze een enkele cassatie doen uit de cassatie worden gejaagd. Op 
dat alles zit de advocatuur niet te wachten.’ 
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Controles 
Voor dat laatste is president Davids van de Hoge Raad niet bezorgd. ‘Ik vraag me af of het 
leidt tot extra bureaucratie. Jaarlijkse controles zijn niet nodig. De advocatuur werkt nu met 
stageverklaringen en studiepunten, en die instrumenten kun je ook inzetten om de kwaliteit 
van de cassatiebalie te waarborgen.’ 
Anders komt die kwaliteit wel uit een andere hoek. ‘Afschaffen van het Haagse monopolie is 
een goede zaak’, stelt Marc Ynzonides. ‘Niemand moet bevreesd zijn voor gezonde concur-
rentie. Dat kan de kwaliteit enkel ten goede komen.’ 
En duurder zullen cassaties niet worden, verwacht Els Unger van de Orde. ‘De prijzen stijgen 
als de cassatieadvocatuur een besloten club zou worden. Dat beogen we juist niet.’ En een 
groot omzetverlies voorziet ze ook niet voor de Haagse cassatieadvocaten. ‘Misschien dat 
een handjevol advocaten in het land civiele cassaties gaat doen. Dat merken de Haagse kan-
toren niet eens.’ 
 

LESSEN IN CASSATIE 

DOOR MR. EDUARD VAN STADEN TEN BRINK, CASSATIEADVOCAAT TE DEN HAAG 
 
Er wordt wel eens gezegd: cassatieadvocaten zijn meer wetenschapper dan advocaat. 
‘Ik ben 100 procent advocaat. Mijn leidend criterium is of de cliënt met een cassatieprocedu-
re iets kan bereiken. De vraag of het al dan niet interessant zou zijn een bepaald vraagstuk 
aan de Hoge Raad voor te leggen is daaraan volstrekt ondergeschikt. Wel moet een cassatie-
advocaat beschikken over wetenschappelijke belangstelling en over wetenschappelijke aan-
leg. Dat volgt uit het hoge niveau van abstractie waarop moet worden gedacht.’ 
   
Kan iedere advocaat dat? 
‘Pas na een aanzienlijk aantal jaren leert men het evenwicht bewaren tussen de natuurlijke 
neiging om voor alle mogelijke ankers te gaan liggen en de behoefte van de Hoge Raad aan 
duidelijke en overzichtelijke klachten en betogen. Het vergt inzicht en ervaring om te door-
gronden wat bij de Hoge Raad wel en niet haalbaar is.’ 
 
Hoe beoordeelt u of een zaak geschikt is voor cassatie? 
‘Het overheersende criterium is of van de cassatieprocedure heil te verwachten is, dus of je 
verwacht dat één van de cassatiegronden – rechtsschending of motiveringsgebreken – door 
de Hoge Raad zal worden geaccepteerd. Daarnaast kijk je naar de zaak zelf. Zie je dat de cli-
ent, na een gewonnen cassatie, tegen een onmogelijke bewijsopdracht lijkt op te botsen, 
dan moet je hem waarschuwen dat de kans groot is dat hij weliswaar een mooie uitspraak 
van de Hoge Raad krijgt, maar de zaak daarna toch verliest. Dat is echter geen reden om de 
cassatie te weigeren, als de cliënt, hoewel gewaarschuwd, toch wil doorzetten.’ 
 
Is advisering belangrijker dan het opstellen van cassatiemiddelen? 
‘Voor de cliënt is een goed advies van groot belang, omdat hij dan kan beslissen het hoofd in 
de schoot te leggen of verder te gaan. De cliënt heeft er uiteindelijk niets aan om kosten te 
maken voor een uitzichtloze zaak. Voor de Hoge Raad is goede advisering van belang omdat 
het kansloze zaken en cassatiemiddelen bij hem weghoudt; voor de wederpartij dat je haar 
niet noodzaakt tot verweer tegen nutteloze procedures en cassatiemiddelen. Maar dat is 
een neveneffect – het belang van de cliënt moet je enige richtsnoer zijn. Maar het blijft een 
advies. Bij een ronduit negatief advies hoort de advocaat vrij te zijn van de cassatie af te 
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zien, maar de cliënt is vrij om iemand te zoeken die er meer in ziet. Heel soms lukt het hem 
dan toch nog de appèluitspraak vernietigd te krijgen.’ 
 
Als u oordeelt dat een zaak niet geschikt is voor cassatie, krijgt u dan van een cliënt het 
verwijt dat u er niet voor wilt vechten? 
‘Soms. Daarom is het belangrijk dat de cliënt erop wordt gewezen dat een advocaat alleen 
adviseert en niet beslist, en dat de cliënt weet dat de advocaat er alleen voor hem is en niet 
een soort verlengstuk van justitie. Het helpt ook als de advocaat die de cliënt in de feitelijke 
instanties heeft bijgestaan ook in dat stadium nog bij de zaak betrokken is. Hoe meer inzicht 
en verstand die heeft, des te soepeler verloopt de advisering.’ 
 
En cassatieadvocaten worden er ook niet slechter op. 
‘Advisering geschiedt uitsluitend op basis van de merites en het belang van de zaak, los van 
de emoties en volstrekt vrij van het eigen belang van de advocaat.’ 

 
Dit artikel is gepubliceerd in Mr. 11, november 2006. 


