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Nieuwe cassatiebalie met oude leden
Nu de Eerste Kamer half maart het 
Wetsvoorstel versterking cassatierecht-
spraak heeft aangenomen (zonder stem-
ming), kunnen per 1 juli aanstaande alle 
Nederlandse advocaten, en niet alleen 
de Haagse, civiele cassatiezaken doen. 
Ze moeten dan wel voldoen aan enkele 
vakbekwaamheidseisen, mede op grond 
van de verordening van de Orde die per 1 
juli in werking treedt. 
 Hebben zich al veel nieuwe cassatie-
advocaten gemeld? Hoogleraar cassatie- 
en procesrecht Bart Groen is lid van de 
desbetreffende examencommissie van 
de Orde: ‘Ze hebben zich nog niet kun-

nen melden, want de verordening is 
nog niet in werking getreden. De Orde 
zal binnenkort laten weten waar be-
langstellenden zich kunnen melden. Er 
geldt overigens een overgangsregeling 
voor advocaten die al veel ervaring heb-
ben met cassatie. Zij hebben een paar 
jaar de tijd om te laten zien dat ze ook 
aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen 
voldoen.’ 
 Maar honderden nieuwe advocaten 
die de proeve van bekwaamheid willen 
afleggen om per juli aan de slag te kun-
nen? Groen heeft er niet van gehoord: 
‘Ik verwacht niet dat die er zullen zijn.’

Werkgevers tegen uitbreiding  
bevoegdheden Ondernemingskamer 

Het kabinet wil de bevoegdheden van 
de Ondernemingskamer van het Am-
sterdamse gerechtshof uitbreiden. VNO-
NCW heeft de Tweede Kamer geschreven 
dat het daarmee voor kritische aandeel-
houders of ondernemingsraden te mak-
kelijk wordt om een onderzoek naar het 
beleid van een ondernemingsbestuur 
af te dwingen. De werkgeversorgani-
satie vindt dat de drempel voor toewij-
zing van een enquêteverzoek nu al laag 
ligt. Ze wilde dat de gronden waarop 
zo’n verzoek kan worden ingewilligd 
nader zou worden ‘ingekaderd’ in wet-

geving. Klagers zouden hun verzoeken 
nauwkeuriger moeten onderbouwen. De 
wetswijziging van het kabinet verruimt 

echter de gronden voor inwilliging van 
een enquêteverzoek. Criticasters van een 
onderneming kunnen daardoor bij de 
Ondernemingskamer ‘volstaan met al-
gemene stellingen en klachten’, schrijft 
VNO-NCW.
 VNO-NCW verzet zich ook tegen de 
nieuwe bepaling dat dochteronderne-
mingen een enquêteverzoek kunnen in-
dienen tegen een moederonderneming. 
‘Voor een Nederlandse of buitenlandse 
moederonderneming wordt het riskant 
te investeren in een Nederlandse doch-
teronderneming.’

Contra expertise, maar voor deskundigheid.
Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. is ervaren specialist 
in forensic accounting en forensic IT. Wij maken hierbij gebruik van de 
kennis en expertise uit ruim 100 landen waar de leden van Grant Thornton 
International Ltd gevestigd zijn. Kijk op onze website www.gt.nl/fi s.

Neem contact op met één van onze partners: 
Peter Schimmel:  T 020 - 547 57 57
Mark Hoekstra:  T 010 - 270 51 51
E gtfi s@gt.nl
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