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SELECTIE AAN DE POORT VAN DE HOGE RAAD? 
 

De demystificatie van de cassatieadvocaat 
 
De Hoge Raad wordt overspoeld met cassatieberoepen. Met een aparte cassatiebalie moet het 
aantal kansloze cassatiezaken worden beperkt. Civiele advocaten zien dat wel zitten. Maar ze ver-
schillen fundamenteel van mening met de Hoge Raad over ‘selectie aan de poort’. Dan komt de 
rechtsbescherming in de knel, zegt de oud-deken. Raadsheer Hammerstein stelt de advocatuur 
gerust. 
 
© Michel Knapen 
 
Daar staat-ie, de civiele cassatieadvocaat. In een soort priestergewaad, zwaaiend met wierook en 
ondertussen sacrale formules uitsprekend, in een taal die de gewone sterveling volkomen vreemd is, 
bonkend op de poorten van de Hoge Raad der Nederlanden. ‘Sesam open u! Aanvaard mijn cassa-
tiemiddelen!’ 
Mr. Menno Bruning, advocaat bij Bird & Bird, geeft zo beeldend een karikaturale beschrijving van dé 
cassatieadvocaat. Zelf oogt hij niet als de saaie studeerkamergeleerde die met dikke boeken en oude 
jaargangen van de NJ eenzaam in een kamer werkt aan wat rechtssocioloog Freek Bruinsma ooit 
omschreef als ‘juridisch luchtfietsen langs piketpaaltjes’. Met zijn metafoor van de cassatiepriester 
wil Bruning maar zeggen: cassatieadvocaten roepen een bepaalde mythe op. Je hebt advocaten en je 
hebt cassatieadvocaten, en deze laatste spelen in de eredivisie. En de civiele cassatieadvocaten heb-
ben helemaal een streepje voor, want die behoren ook nog eens tot de chique Haagse elite. Wat 
hem betreft zit de typische werkwijze van de traditionele cassatieadvocaat in de genen bij iedere 
‘gewone’ civiele advocaat in iedere fase van een zaak. Dát is wat hem betreft de toekomst; voorko-
men moet worden dat het beroep van cassatieadvocaat een elitair karakter behoudt. 
Maar wanneer begint die toekomst? Nu aan het Haagse cassatiemonopolie wordt geknaagd, is de 
demystificatie van de civiele cassatieadvocaat ingezet. Over enige tijd kan ook de civiele advocaat uit 
noem-een-stad-of-dorp cassatiemiddelen bij de Hoge Raad indienen, mits hij voldoet aan bepaalde 
toelatingseisen. 
Menno Bruning, voormalig gerechtsauditeur bij de Hoge Raad, is er niet rouwig om dat het geogra-
fisch monopolie op z’n einde loopt. En ook zijn collega mr. Wouter Pors, partner bij Bird & Bird, zal er 
geen traan om laten. ‘Een monopolie met alleen Haagse cassatieadvocaten is juridisch niet meer vol 
te houden. Nu dient zich ook nog eens de kans voor om de kwaliteit van de cassatieadviezen en -
middelen te verhogen.’ 
 
Zwakke broeders 
Dat is nodig, want óók de eredivisie kent hekkensluiters. In 2004 maakte de Hoge Raad een onder-
zoek bekend met schokkende resultaten. Een kwart van de ingediende cassatiemiddelen was van 
onvoldoende kwaliteit, elf advocaten (van de 65 die werden onderzocht) dienden zelfs uitsluitend 
slechte midden in. Een jaar eerder had het driemanschap Asser, Vranken en Groen het rapport Een 
nieuwe balans uitgebracht. Deze ‘fundamentele herbezinning op het burgerlijk procesrecht’ gaf voe-
ding tot meerdere initiatieven. Een commissie onder leiding van raadsheer in de Hoge Raad mr. Fred 
Hammerstein adviseerde over selectie aan de poort en prejudiciële vragen. Vice-president van de 
Hoge Raad mr. Piet Neleman zat de commissie cassatieadvocatuur voor. Zijn collega mr. Hans Fleers 
leidde de commissie die een aparte (wettelijke) cassatiebalie voor ogen had. 
Dat laatste stuit binnen de cassatieadvocatuur op weinig weerstand. Een hoekje in de balie waar 
iedere advocaat terecht kan, mits hij maar cursussen volgt, examens aflegt en er voldoende vlieguren 
op heeft zitten. ‘Het is nu eenmaal een specialistisch vak’, zegt Pors. ‘Zonder zo’n aparte balie met 
toegangseisen kan iedere advocaat een bord op z’n deur spijkeren met ‘cassatieadvocaat’ erop. In 
ons eigen arrondissement zijn al cassatieadvocaten die als zwakke broeders te boek staan. We heb-
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ben er niet nog meer nodig. Een strenge selectie kan en moet ervoor zorgen dat zij niet meer mees-
pelen.’ 
Want anders dreigt, zo vult Bruning aan, het gevaar dat de Hoge Raad verstopt raakt met kansloze 
cassatieberoepen in zaken waar de hoven het laatste woord moeten krijgen. ‘Voorkomen moet wor-
den dat een goede zaak wordt verspeeld door slechte cassatiemiddelen. Het mythische beeld dat 
rond de traditionele cassatieadvocaat hangt, zal met een nieuwe inrichting van de praktijk vanzelf 
oplossen, denkt hij. 
Hoewel de minister van Justitie nog enige tijd de hakken in het zand heeft gezet (hij vond een pri-
vaatrechtelijke specialisatievereniging wel voldoende), zal de publiekrechtelijke civiele cassatiebalie 
er wel komen. Ook de Haagse cassatieadvocaat mr. Hans van Wijk, bestuurslid van de Vereniging van 
Civiele Cassatieadvocaten is er blij mee. ‘Het advies van Fleers dateert uit 2006, de Hoge Raad en de 
Orde van Advocaten zijn het eens met de conclusies. Het is panklaar en de cassatiebalie kan zo wor-
den ingevoerd.’ Zo ver is het echter nog niet, laat het ministerie weten: pas in februari 2009 start de 
openbare consultatie. 
 
Significant nadeel 
Meer problemen geven de aanbevelingen van de commissie-Hammerstein. Die wil ‘selectie aan de 
poort’ mogelijk maken, waarbij een aparte ‘selectiekamer’ cassatieberoepen bekijkt, en deze niet-
ontvankelijk verklaart of alsnog doorstuurt naar de Hoge Raad. In het eerste geval volgt er geen in-
houdelijke behandeling van de zaak, in het tweede geval wel. Alleen zaken die ‘voldoende gewicht’ 
hebben worden in behandeling genomen. Daarbij wordt gekeken of een zaak, zoals Hammerstein het 
zegt, geen ‘significant nadeel’ oplevert voor de justitiabele. 
Tja, wat moet je met zo’n criterium, denkt Van Wijk. ‘De vraag is: hoe gaat de Hoge Raad dit nader 
invullen? Wat is significant? Iets minder dan significant nadeel, is dat voldoende om de zaak inhoude-
lijk te bespreken?’ Als voorzitter van de sectie cassatie (zestien advocaten) van Pels Rijcken & Droog-
leever Fortuijn weet Van Wijk waarover hij praat. Jaarlijks worden er honderden cassatieadviezen en 
cassatieberoepen door zijn sectie behandeld. 
Voor Van Wijk is selectie aan de poort vanuit rechtsbeschermingsperspectief geen gelukkige keuze. 
‘Je moet even goed de volledige middelen indienen als je cassatieberoep aantekent. Dat is voor de 
cliënt erg kostbaar, en zeker als je zaak niet inhoudelijk wordt behandeld. De vraag is of betalende 
particulieren en middelgrote bedrijven dat risico überhaupt willen nemen. Door verschraling van het 
zaaksaanbod kan dan bovendien ook de rechtsontwikkeling, die vaak stap voor stap gaat, in het ge-
drang komen. Of wat ook kan gebeuren: sommige advocaten gooien juist alles maar over de schut-
ting van de selectiekamer. Ze hebben als taak om niet-cassatiewaardige zaken te schiften van de 
zaken die écht bij de Hoge Raad thuishoren maar laten die zeeffunctie misschien over aan de selec-
tiekamer. Beide gevallen vormen geen vooruitgang.’ Van Wijk bevindt zich met zijn kritiek in goed 
gezelschap. In september 2009 liet de adviescommissie burgerlijk procesrecht van de (landelij-
ke) Nederlandse Orde van Advocaten al weten negatief tegenover selectie van cassatieberoepen aan 
de poort te staan. 
 
Broodroof 
De cassatieadvocaten bij Bird & Bird zijn hier echter minder negatief over. Het institutionaliseren van 
een selectiekamer binnen de Hoge Raad is niet nieuw. Het werd al geopperd in de jaren twintig van 
de vorige eeuw door de commissie-Gratama en later door het driemanschap Asser-Vranken-Groen. 
Bruning: ‘Maar ik begrijp de commotie wel. Cassatieadvocaten zien het als broodroof waar zij tot nu 
toe in hun adviespraktijk de poortwachter van de Hoge Raad waren. Die rol zou de selectiekamer in 
hun ogen kunnen gaan overnemen.’ 
Selectie heeft volgens Pors en Bruning voor cliënten een groot voordeel: je krijgt zo snel mogelijk een 
antwoord op een rechtsvraag. ‘De wijze waarop wij in dit kantoor omgaan met de mogelijkheid van 
cassatieberoep, wordt ook vanuit deze gedachte ingestoken. We hebben geen aparte sectie maar 
alle advocaten bekijken iedere zaak met een cassatiebril. In een vroeg stadium en gaandeweg vragen 
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wij ons af: hoe zal de Hoge Raad over deze zaak denken? Als je zo werkt, kan je snel voorzien welke 
zaken de Hoge Raad in behandeling zou kunnen nemen als zaken die wel of niet ertoe doet.’ 
Een goede selectie vooraf is ook prettig, zegt Pors, wanneer je verweerder in cassatie bent. ‘Nu krij-
gen we vaak stukken te zien die gewoon niet goed zijn, waarin bijvoorbeeld de hoofd- en bijzaken 
niet zijn onderscheiden. Dan is het moeilijk om verweer te voeren.’ Als selectie aan de poort een 
hogere kwaliteit van de cassatiemiddelen gaat afdwingen, wordt het voor iedereen meer werkbaard. 
Ofwel: de prutsers van nu zien we niet meer terug. 
Maar de selectiekamer kan ook te streng selecteren. Er kunnen zaken buiten de deur worden gehou-
den, die – als de Hoge Raad een inhoudelijk oordeel hád gegeven – hadden kunnen leiden tot stan-
daardarresten. Voormalig deken bij de Hoge Raad, mr. Lineke Bruins vroeg zich al eerder af of Lin-
denbaum/Cohen wel door de selectie zou zijn gekomen. Voor Menno Bruning zal dat niet zo’n vaart 
lopen. ‘De leden van een selectiekamer zullen toch steeds oog houden voor rechtsbescherming, 
rechtseenheid en rechtsontwikkeling en naar de tijdgeest de principiële zaken uitselecteren.’ 
 
Principekwestie 
Lineke Bruins is sinds oktober geen deken meer, maar blijft voor de Haagse balie wel nog steeds de 
cassatieportefeuille doen. Omdat ze nu eenmaal goed in de materie zit, heeft de huidige deken, mr. 
Ernst van Win dat haar verzocht. En ook al heeft ze na haar dekenaat een sabbatical van drie maan-
den opgenomen, helemaal los van de cassatieperikelen komt ze niet. Zo ook op die donderdag in 
oktober 2009, als ze op weg is naar haar kantoor Krans & Van Hilten. Daar ontvangt ze mr. Floris Ba-
kels en mr. Fred Hammerstein, beide raadsheer in de Hoge Raad. Inzet van het gesprek: de memo die 
Bruins als deken had geschreven, over de toekomst van de cassatieadvocatuur. ‘Heel eervol dat ze 
kwamen’, zegt Bruins achteraf. Maar veel leverde het niet op. ‘We kwamen niet nader tot elkaar, we 
wisten elkaar niet te overtuigen.’ 
Dat betrof de selectie aan de poort, waarvan Bruins een verklaard tegenstander is. Dat begint al bij 
de rechtvaardiging van deze selectie: die is er volgens Bruins niet. ‘Als reden wordt vaak aangevoerd 
dat de Hoge Raad steeds meer zaken te verwerken krijgt. Neem dan meer mensen aan, hoor je wel 
eens. Op dát punt ben ik het met de Hoge Raad eens: als je club te groot wordt, dan kun je steeds 
minder gemakkelijk van gedachten wisselen. Een raadkamer met twintig raadsheren is te veel, dat 
voel ik ook wel aan.’ 
Maar dan houdt de eenstemmigheid ook wel op, want: ‘Welke problemen zijn er eigenlijk in de civie-
le kamer van de Hoge Raad?’ vraagt Bruins zich af. ‘Geen. De grote toeloop van zaken zit bij de straf-
kamer. Dat willen ze aanpakken maar de civiele cassatieadvocatuur wordt tegen haar wil meegezo-
gen. Met andere woorden: geen problemen bij civiel, wel een oplossing die we niet willen.’ De cijfers 
lijken Bruins gelijk te geven: in de meerjarenbegroting van het ministerie van Justitie wordt rekening 
gehouden met een instroom van 655 zaken per jaar bij civiel, tegen 3.950 bij straf. 
Voor de Hoge Raad lijkt het echter een principekwestie te zijn: selectie aan de poort moet er gewoon 
komen. Bruins: ‘Dat hebben ze me laten weten. Zelfs als er bij civiel geen problemen zouden zijn, 
zelfs als er geen twijfel zou zijn over de kwaliteit van de cassatieberoepen, dan nog is de Hoge Raad 
een voorstander van selectie.’ 
Van Wijk sluit zich aan bij Bruins’ kritiek. ‘Er zijn knelpunten bij de strafkamer. Maar met een selectie-
stelsel scheer je civiel, straf en belasting over één kam.’ Bovendien zijn er alternatieven, zegt Van 
Wijk. Het Parket kan in meer zaken verkort concluderen of, zoals in belastingzaken, facultatief. De 
Hoge Raad kan in meer zaken arrest wijzen zonder inhoudelijke motivering (art. 81 RO). ‘Misschien 
heb je daarmee het probleem al opgelost. Selectie is dan niet eens nodig.’ Hij hoopt dat er een con-
sultatieronde komt waaraan ook de Vereniging van Civiele cassatieadvocaten zal deelnemen. 
 
Glijdende schaal 
Maar dat leidt wel tot een nieuwe behandelingswijze: de Hoge Raad zal alleen zaken doen die ‘hij zelf 
interessant vindt’, vreest Bruins. En dat zullen zaken zijn die van belang zijn voor de rechtsontwikke-
ling en de rechtseenheid. ‘Het criterium van de Hoge Raad is niet het criterium van de advocatuur. 
Rechtsbescherming is bij ons primair, dat moet voorop staan. Als selectie aan de poort doorgaat, 



4 

 

zullen bepaalde zaken die door lagere rechters zijn behandeld niet meer door de Hoge Raad worden 
gecontroleerd. Je weet dus niet welke zaak er wordt uitgezwiept. Zaken moeten ‘ertoe doen’, maar 
wat doet ertoe? We moeten er maar op vertrouwen dat de Hoge Raad toch de juiste zaken aanpakt 
maar ik vertrouw er niet zonder meer op.’ 
Want dat zal in het model-Hammerstein de volgorde zijn: bevordert een zaak de rechtseenheid, de 
rechtsvorming of de rechtsontwikkeling? Dan kijkt de Hoge Raad er naar. Zo nee, dan wordt de zaak 
niet behandeld, tenzij er voor de justitiabele een significant nadeel zou ontstaan bij niet-behandeling. 
Zover mag het volgens Bruins niet komen, en daarom worden de krachten gemobiliseerd. Dat is no-
dig, want volgens haar is er nog geen breed debat geweest terwijl ze steeds meer bijval zegt te krij-
gen. ‘De Hoge Raad gaat ervan uit dat selectie aan de poort doorgaat, ik ben er nog niet van over-
tuigd. Er is een wetswijziging voor nodig, dus de politiek moet zich er nog over buigen. Daar kunnen 
ook de verkeerde argumenten worden gehanteerd: omdat selectie aan de poort ertoe leidt dat de 
Hoge Raad minder zaken gaat behandelen, kan het wel eens goedkoper uitpakken. Laten we daarom 
uit bezuinigingsoverwegingen die selectie maar invoeren.’ 
Bruins gruwt alleen al bij het idee. Want ga maar na, zegt ze: eerst kon de Hoge Raad – met artikel 81 
RO in de hand – zaken afdoen zonder of slechts met een verkorte motivering. ‘Nu is het selectie aan 
de poort. Wat krijgen we daarna? Een verlofstelsel, waarin je alleen cassatieberoep mag aantekenen 
als je toestemming krijgt? Dat is een glijdende schaal.’ 
 
Cassatiegevoel 
Bij Bird & Bird is de stemming anders. Daar wordt al in de kantoororganisatie geanticipeerd op de 
toekomstige invoering van selectie aan de poort. Zo is er geen aparte cassatieafdeling, iedere advo-
caat bekijkt iedere zaak al met een cassatiebril. ‘Vroeger zat de cassatieadvocaat in een studeerka-
mer en had geen contact met de cliënt. Tegenwoordig is de rol van cliënt veel belangrijker. Al bij het 
eerste gesprek moet je zien te achterhalen wat een cliënt precies beweegt, hoe ver hij bereid is door 
te vechten, zelfs of hij ooit in cassatie zal willen gaan. De behandeling bij de feitenrechters krijgt dan 
een andere kleur, je probeert het hof al te bewegen de relevante rechtsvragen zo goed mogelijk te 
laten beantwoorden. Daarmee nemen je cassatiekansen ook toe. Bij ons moet het cassatiegevoel 
vanaf het begin in een zaak zitten.’ Daarmee is de demystificatie van de civiele cassatieadvocaat een 
feit. 
 

Een aparte cassatiebalie voor strafrechtadvocaten? 
 
Mr. Lineke Bruins, voormalig deken bij de Hoge Raad, is voorstander van een cassatiebalie. Dat kan 
een aparte balie voor civilisten en een voor strafrechtjuristen, of één balie waar ze allemaal samen 
gaan. Goed idee? 
Mr. Jan Sjöcrona (Sjöcrona • Van Stigt) 
‘Specialisatie in de strafcassatieadvocatuur is nodig. Men ziet te vaak gebrekkige cassatietechniek. 
Verdachten kunnen daarvan de dupe worden. Enkele advocaten zijn doende een strafrechtelijke 
cassatievereniging op te richten. Goed initiatief. Probleem is wel dat onze zwakke broeders en zus-
ters misschien geen lid willen of kunnen worden maar zich wel blijven vergrijpen aan strafcassaties. 
Hoe voorkom je dat? Door een cassatiebalie voor strafrechtadvocaten? Wie bepaalt dan wie lid mag 
worden? Dat mag nooit een gremium zijn waarin rechters de meerderheid hebben. Het mag ook 
geen closed shop worden.’ 
Mr. Dian Brouwer (CMS - Derks Star Busmann) 
‘Met drie anderen ben ik bezig een strafrechtelijke cassatievereniging op te richten. Ik ben geen 
voorstander van een strafrechtelijke cassatiebalie. Het is niet zonder meer gezegd dat ervaren straf-
rechtadvocaten succesvoller zijn dan zij die weinig optreden. Een cassatiebalie vereist vlieguren. Een 
goede vakman, die eens in de twee jaar een goed cassatieberoep instelt, die zou geen lid van zo’n 
balie kunnen zijn?’ 
Mr. Annemarie van der Velden (Cleerdin & Hamer) 
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‘Ik ben tegen een aparte cassatiebalie, want dat beperkt de cliënt in zijn vrije advocaatkeuze. Wel 
vind ik een vereniging voor in cassatie gespecialiseerde strafrechtadvocaten wenselijk. De Hoge Raad 
stelt steeds strengere eisen en om cliënten te beschermen heb je kwalitatief hoogwaardige advoca-
ten nodig. Dat kun je via zo’n vereniging bereiken.’ 

 
 
 

‘Ik kan de advocatuur geruststellen’ 
 
Mr. Fred Hammerstein, raadsheer in de Hoge Raad, was voorzitter van de commissie die het rap-
port Versterking van de cassatierechtspraak uitbracht. Hij beantwoordt zeven vragen over selectie 
aan de poort. 
 
1. Selectie aan de poort zou volgens de advocatuur worden ingevoerd omdat er een grote instroom 
van strafzaken is. Waarom moet ook civiel hieronder lijden, waar nauwelijks problemen zijn?  
‘De civiele kamer heeft wel degelijk een probleem met de instroom. Het aantal ingekomen zaken 
neemt jaarlijks toe en overstijgt ieder jaar de uitstroom, zodat in de afgelopen jaren een flinke ach-
terstand is opgebouwd. Dit blijkt uit de doorlooptijden. De duur van de cassatieprocedure is inmid-
dels in dagvaardingszaken ongeveer twee jaar, en dat is veel te lang. Gedeeltelijk komt dit door de 
toename van het aantal civiele cassatiezaken waarin met motiveringsklachten wordt getracht de 
Hoge Raad als derde feitelijke instantie te gebruiken, hetgeen deze beroepen – hoewel zij meestal 
kansloos zijn – soms nodeloos bewerkelijk maakt. De civiele kamer heeft daarnaast in toenemende 
mate ook omvangrijke en ingewikkelde cassatieberoepen te behandelen. Vaak komen daarin vragen 
aan de orde waarvan de beantwoording grote gevolgen kan hebben voor andere soortgelijke zaken – 
denk aan Dexia – en moet daarom aan de behandeling veel tijd worden besteed.’ 
  
2. Is het niet beter om meer raadsheren aan te stellen bij de strafkamer?  
‘Uitbreiding van de strafkamer is niet wenselijk vanwege de onderlinge coördinatie die van belang is 
voor het handhaven van de rechtseenheid. Voor (substantiële) uitbreiding zijn in de huidige tijd ook 
geen financiële middelen aanwezig en het is de vraag of er voldoende geschikte kandidaten beschik-
baar zouden zijn. Het is overigens ook niet verstandig de Hoge Raad met hooggekwalificeerde rech-
ters uit te breiden alleen maar om ook de kansloze zaken te kunnen afdoen. Het verdient de voor-
keur deze zaken snel en met zo min mogelijk inspanning af te doen. Dat is de strekking van het voor-
stel tot selectie aan de poort.’ 
 
3. Als selectie aan de poort doorgaat, geschiedt dat dan door een aparte ‘selectiekamer’ of is er 
ook een andere vorm denkbaar?  
‘Over de wijze van selectie van zaken wordt intern nog nagedacht. Het spreekt vanzelf dat de selectie 
niet alleen doelmatig dient te zijn, maar ook zo zorgvuldig mogelijk dient te geschieden, zodat alleen 
de werkelijk kansloze zaken worden uitgefilterd. Dit houdt in dat de Hoge Raad zich over de kans van 
slagen van de klachten in cassatie een goed oordeel moet kunnen (blijven) vormen.’ 
 
4. Veel civiele advocaten zijn van mening dat selectie vooral geschiedt op basis van rechtseenheid 
en rechtsontwikkeling en dat het criterium rechtsbescherming het onderspit gaat delven.  
‘Ik kan de advocaten geruststellen. Cassatie blijft een gewoon rechtsmiddel. Zaken waarin het beroep 
gegronde klachten bevat, komen – ook als alleen rechtsbescherming aan de orde is – dus niet in 
aanmerking voor weigering van de verdere toegang. Een andere vraag is of de Hoge Raad bij een 
toenemende werklast verplicht moet blijven alle oneffenheden in rechterlijke uitspraken te beoorde-
len. Als het oneffenheden betreft waarvan voor iedereen duidelijk is dat zij niet van invloed zijn op de 
juistheid van de genomen beslissing, is dat ook uit een oogpunt van rechtsbescherming niet zinvol. 
Het verdient de voorkeur de kostbare en beperkte middelen te besteden aan zaken die uit een oog-
punt van cassatiebelang wel de moeite waard zijn.’ 
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5. Cassatieadvocaten scheiden nu al de cassatiewaardige beroepen van beroepen die niet bij de 
Hoge Raad thuishoren. Die rol wordt deels overgenomen door de selectiekamer. Bestaat niet het 
risico dat advocaten maar alles maar over ‘de schutting’ gooien? De instroom van zaken neemt dan 
juist toe.  
‘Het is ongetwijfeld juist dat de (cassatie)balie reeds een groot aantal zaken bij de cassatierechter 
weghoudt met een negatief cassatieadvies, zij het dat dit voor strafzaken in veel mindere mate geldt 
dan voor civiele zaken. De selectie door de balie is echter onvoldoende, omdat de Hoge Raad in toe-
nemende mate met kansloze beroepen te maken heeft. De balie heeft ook per definitie niet het laat-
ste woord, omdat advocaten altijd een partijstandpunt verdedigen en omdat de Hoge Raad zijn rech-
terlijke beoordeling vanzelfsprekend niet uit handen kan geven. Het argument dat de Hoge Raad dan 
zijn eigen werklast bepaalt, snijdt geen hout. De Hoge Raad beslist immers altijd over de zaak. Waar-
om zou die beslissing niet kunnen inhouden dat een beroep kansloos en zonder belang is en daarom 
niet-ontvankelijk wordt verklaard? 
Het gevaar dat advocaten alles maar over de schutting gooien acht ik bij advocaten die hun vak be-
hoorlijk uitoefenen, niet aanwezig. Naar de regelen van de kunst moeten zij het instellen van kanslo-
ze beroepen ontraden. Ik zie niet waarom advocaten, die menen dat zij reeds selectie toepassen, dat 
niet meer zouden doen als de Hoge Raad strengere eisen zou gaan stellen aan het in behandeling 
nemen van een cassatieberoep. Ze zullen juist selectiever te werk (moeten) gaan.’ 
 
6. De selectiekamer kan beroepen niet-ontvankelijk verklaren, die – bij een behandeling door de 
Hoge Raad – mogelijk hadden geleid tot standaardarresten. Denkbaar is we richtinggevende juris-
prudentie gaan mislopen. Zoals de Haagse oud-deken Lineke Bruins het ooit formuleerde: mis-
schien was Lindenbaum/Cohen nooit door de selectiekamer gekomen.  
‘De kans daarop is zo gering dat hiermee geen rekening behoeft te worden gehouden. De Hoge Raad 
kan ook bij de grootst mogelijke zorgvuldigheid niet vermijden dat een bepaalde vraag niet onder 
ogen wordt gezien. Lindenbaum/Cohen was trouwens ook pas na herkansing raak. Het is juist de 
bedoeling dat de Hoge Raad meer richtinggevende uitspraken gaat doen en minder wordt bezigge-
houden met zaken die daartoe geen enkele aanleiding geven.’ 
 
7. Selectie aan de poort kan worden opgevolgd door een nog zwaarder middel: het verlofstelsel. 
Zitten we niet op een glijdende schaal waarin het steeds moeilijker wordt cassatieberoepen in te 
stellen? 
‘Het voorstel van selectie aan de poort dient ertoe een verlofstelsel, liefst nog lange tijd, buiten de 
deur te houden. Als het aantal zaken in cassatie echter blijft stijgen, kan na verloop van tijd een ver-
lofstelsel noodzakelijk worden. Het grote voordeel van een selectiestelsel is dat cassatie een gewoon 
rechtsmiddel kan blijven en toch ervaring oplevert die straks voor een eventueel verlofstelsel nuttig 
kan zijn en bovendien een soepele overgang mogelijk zou maken. Laten we echter vooral blij zijn dat 
we het nog zonder verlofstelsel kunnen stellen. Vergeet niet dat landen als Finland, Zweden en De-
nemarken als gevolg van soortgelijke problemen als de Hoge Raad thans heeft, al een verlofstelsel is 
ingevoerd. En dat Duitsland en het Verenigd Koninkrijk al lang een dergelijk stelsel kennen.’ 

 
Dit artikel is gepubliceerd in Mr. 1, 2010. 


