
van de deken
86e jaargang – 29 september 2006 – nr.  13
Verschijnt elke drie weken.

Het Advocatenblad is het officiële orgaan van  
de Nederlandse Orde van Advocaten en wordt  
uitgegeven door Reed Business Information bv.  
De inhoud wordt samengesteld door de van de  
Orde onafhankelijke redactie, behalve de rubrieken  
Van de Orde en Disciplinaire beslissingen.

Redactie
mr. K.A. Boshouwers
mr. B.J. Th. Bouma
mr. Y. van Gemerden
mr. A. Groenewoud
dr. L. Hesselink
mr. P.T.C. van Kampen
mr. M.H.J. van Maanen
mr. P.F.P. Nabben
mr. G.J. van Oosten
mr. L.N.J.B. van Osch
mr. A.P. Ploeger
mr. L.H. Rammeloo
dr. mr. L.W.M. Wopereis

Uitgever
drs. Serge dos Santos Gomes

Eindredactie
Linus Hesselink

Bureauredactie
Charlotte Helmer

Vormgeving
v i l l a  y , Andre Klijsen
Unit-1, Dimitry de Bruin

Correctie
Sandra Braakmann

Druk
Drukkerij Groen bv, Leiden

Redactionele bijdragen
t.a.v. L. Hesselink
Reed Business Information bv
Postbus 16500, 2500 BM Den Haag
tel. 070-4415226
fax 070-4415919
e-mail: linus.hesselinkDreedbusiness.nl
Bezoekadres: Benoordenhoutseweg 46, Den Haag
Zie www.elsevierjuridisch.nl

Digitaal archief Advocatenblad
www.advocatenorde.nl, voor houders van het (gratis)  
Balienetcertificaat

Orde van de dag
Gratis abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief voor advocaten? Stuur 
een e-mail naar enovaAreedbusiness.nl met als onderwerp Inschrijven 
Orde van de dag.

Juridische Vacaturebank
www.jbb.nl

Advertenties
Brouwer’s Direct Marketing bv
Steekterweg 80 G, 2407 BH Alphen a/d Rijn
tel. 0172-234460, fax 0172-233017
e-mail: bdmbvAeuronet.nl
Advertentietarieven op aanvraag
Personeelsadvertenties: H 2,15 per mm  
bij een kolombreedte van 40 mm
Inzendtermijn  afl. 14: 6 oktober 2006 

afl. 15: 27 oktober 2006

Abonnementen
Alle advocaten, leden van de Nederlandse Orde van Advocaten, ontvangen het blad 
gratis. Voor adreswijzigingen kunnen zij terecht bij de Nederlandse Orde van Advocaten, 
Postbus 30851, 2500 GW Den Haag (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag), tel. 070-
3353535, fax 070-3353531.
Niet-leden betalen H 160 per jaarabonnement (incl. BTW en verzendkosten) en voor de 
jaarband H 15. Studenten 50% korting.

Abonnementen kunnen schriftelijk worden opgezegd tot uiterlijk twee maanden voor 
beëindiging van het lopende abonnement. Reed Business Information Klantenservice 
verzorgt de abonnementenadministratie voor niet-leden: Reed Business Information bv, 
afdeling Klantenadministratie, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem. Tel. 0314-358358, fax 
0314-349048, e-mail: klantenserviceAreedbusiness.nl
Losse nummers: H 8,50

Reed Business Information bv legt gegevens vast voor de uitvoering van de (abonne
ments)overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren 
over voor u relevante producten en diensten van Reed Business Information bv, haar 
groepsmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden. Uw emailadres wordt alleen 
gebruikt om u te informeren over gelijksoortige producten en diensten van Reed Busi
ness Information bv en haar groepsmaatschappijen.
Als u geen prijs stelt op deze informatie, per post of via email, dan kunt u dit schriftelijk 
doorgeven aan: Reed Business Information bv, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 808, 7000 
AV Doetinchem.

ISSN 01651331

c
o
l
o
f
o
n

Medio 2004 rapporteerde de Commissie cassatie-advoca-
tuur – naar haar voorzitter ook genoemd Commissie-Nele-
man – aan de minister van Justitie. De opdracht van deze 
commissie was te onderzoeken of het huidige stelsel van 
civiele cassatie-advocatuur, het zogenoemde Haagse mono-
polie, nog voldoet. Dit mede in het licht van de opheffing 
van het verplichte procuraat., dat vooralsnog is voorzien per 1 juli 2007.
 Ook moest de commissie onderzoeken of kwaliteitseisen nodig zijn voor cassatie-
advocaten. In haar rapport onderscheidt de commissie vijf alternatieven, variërend van 
de mogelijkheid voor iedere Nederlandse advocaat om bij de Hoge Raad civiele zaken 
aanhangig te maken tot een numerus fixus met benoeming op basis van kwaliteit. Dat 
laatste bestaat bijvoorbeeld in Frankrijk en in België.
 De Commissie-Neleman adviseerde de minister een systeem waarin bij wet en ver-
ordening wordt bepaald dat het optreden in civiele cassatiezaken afhankelijk is van het 
voldoen aan kwaliteitseisen. Dit advies is voorjaar 2005 besproken in het College van 
Afgevaardigden.
 In die vergadering werd onder meer gewezen op het probleem van ‘postbusadvoca-
ten’. Haagse advocaten die cassatiemiddelen, aangeleverd door advocaten van elders of 
door cliënten zelf (!), klakkeloos overnemen en indienen. Dit verschijnsel doet afbreuk 
aan de vanouds belangrijke zeeffunctie van de civiele cassatie-advocatuur. Mede hierdoor 
schijnt inmiddels 60% van de cassatieberoepen door de Hoge Raad te worden afgedaan 
op grond van artikel 81 RO, dat wil zeggen met een verkorte motivering.
 De minister heeft verklaard het Haagse monopolie voorlopig te willen handhaven, in 
afwachting van overleg met de Orde en met de Hoge Raad. Dat overleg is geïndiceerd, 
omdat de Tweede Kamer te zijner tijd, bij de behandeling van het wetsvoorstel afschaf-
fing procuraat, zeker zal vragen naar de rechtsbijstand bij civiele cassaties.
 De Algemene Raad (AR) heeft, na raadpleging van de Adviescommissies burgerlijk 
recht en burgerlijk procesrecht van de Orde, in september 2005 aan de minister bericht te 
kiezen voor het derde alternatief van de Commissie-Neleman. Dit alternatief behelst een 
aparte cassatiebalie. Wat de AR betreft moet dat dan wel een laagdrempelige cassatiebalie 
zijn. Dat wil zeggen dat de eisen van kennis, ervaring en ‘vlieguren’, waarvoor de Com-
missie-Neleman heeft gepleit, zo licht mogelijk moeten zijn. Dit om te voorkomen dat de 
facto een closed shop ontstaat.
 De Hoge Raad kan zich hierin vinden. Vooral omdat hij een toevloed vreest van ondes-
kundige cassatieberoepen, als elke advocaat cassaties zou mogen doen.
 De Orde en de Hoge Raad hebben daarom overlegd over de vormgeving van zo’n ‘lich-
te’ cassatiebalie. De AR stelt zich voor dat in de Advocatenwet een bepaling komt om een 
registratieregeling aan op te hangen. In zo’n registratieverordening zouden dan de toela-
tingsvereisten moeten komen. Daarbij kan worden gedacht aan een examen op kennis en 
vaardigheden, onderhoud daarvan door specifieke PO-punten, een beperkte vliegureneis 
van enkele cassatieprocedures of – adviezen per jaar en eventueel een vorm van intercol-
legiaal overleg. Uiteraard met een overgangsregeling voor de huidige cassatie-advocaten.
Maar voor we daaraan toe zijn, zal eerst de minister overtuigd moeten worden. Want die 
voelt nog niet veel voor een wettelijke regeling. De Orde en de Hoge Raad zijn van plan 
samen te proberen daarin beweging te brengen.

Cassatiebalie
Els Unger
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