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Wat als de civiele kamer van de Hoge Raad er niet meer zou 
zijn?  
 
Ars Aequi, mei 2005 
 
Maurits Barendrecht1 
 
De civiele cassatierechtspraak is nog op dezelfde manier georganiseerd als 30 jaar 
geleden. Hoeft de Hoge Raad niet te veranderen, omdat hij het goed genoeg doet, in 
vergelijking tot soortgelijke organisaties? Of kan hij zich onvoldoende aanpassen aan de 
behoeften van deze tijd? Dat laatste lijkt waarschijnlijker. De prijs die we betalen voor 
onafhankelijkheid van de Hoge Raad is dat hij in zichzelf is gekeerd. Zijn 
maatschappelijke functies worden geleidelijk overgenomen door andere organisaties, 
zoals dat ook gebeurt met andere instituties uit de tijd van Thorbecke. Wat zou er 
gebeuren als we de Hoge Raad zouden afschaffen?  
 
1 Stilstaand water? 
 
Voor iemand die graag de daad bij het woord ziet voegen, is schrijven over verbetering 
van de civiele cassatierechtspraak een probate manier om energie te verspillen. Alleen al 
in de laatste 30 jaar waren er préadviezen van de NJV in 1978, vele opstellen rond het 
150-jarig jubileum, proefschriften van Bruinsma en Köhne, en tientallen noten en kortere 
commentaren. We hebben de Hoge Raad van onderen bekeken,2 op de hei gezet,3 naar 
het Spaarne gebracht,4 binnenstebuiten gekeerd5 en ons fundamenteel herbezonnen op 
zijn taak.6 Maar met alle gesignaleerde problemen en gedane suggesties is in die lange 
periode niets wezenlijks gebeurd.7 De Hoge Raad werkt nog net zo als 30 jaar geleden. 
Hij is blijkens zijn commentaar op de fundamentele herbezinning ook niet van plan iets te 
veranderen: geen van de gedane voorstellen verdient invoering en de Hoge Raad komt 
ook niet met eigen suggesties.8 

In dit artikel behandel ik twee mogelijke verklaringen voor dit gebrek aan 
verandering:  

                                                 
1 Hoogleraar aan het Centrum voor aansprakelijkheidsrecht van de Universteit van Tilburg en van 1984 tot 
1997 cassatieadvocaat. 
2 Freek Bruinsma e.a., De Hoge Raad van onderen, 2de druk, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999. / 
3 J.M. Barendrecht, De Hoge Raad op de hei, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998.  
4 Zie De Hoge Raad aan het Spaarne, NJB 2002, p. 293 e.v. 
5 J.B.M. Vranken en I. Giesen (red.), De Hoge Raad binnenstebuiten, Verslag van een experiment, Den 
Haag: BJu 2003.  
6 W.D.H. Asser, H.A. Groen, J.B.M. Vranken m.m.v. van I. Tzankova, Een nieuwe balans, Interimprapport 
Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht, Den Haag: BJu 2003. 
7 De meest markante verandering was dat de Hoge Raad zijn beslissingen volgens een vast stramien is gaan 
opbouwen en zijn overwegingen is gaan nummeren. Er zijn enkele mogelijkheden geschapen om zaken 
eenvoudiger af te doen (afschaffing van mondeling pleiten, rechtspreken in kamers van drie en verkorte 
motivering). Ook komt het tegenwoordig voor dat de Hoge Raad verwijst naar eerdere uitspraken, naar 
lijnen in de literatuur, of naar onderzoeken waaruit bepaalde feitelijke omstandigheden blijken.   
8 Advies van 27 februari 2004, zie www.justitie.nl onder fundamentele herbezinning. 
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• Gemeten aan alle denkbare en realistische maatstaven deed de Hoge Raad het 30 
jaar geleden al zo goed dat geen verandering nodig was (en is); 

• Er is wel reden om te veranderen, maar dat kan de Hoge Raad niet. 
Dan speculeer ik of we zonder de civiele kamer van de Hoge Raad zouden kunnen. Wat 
zou er gebeuren als we die zouden afschaffen? Welke functies van cassatierechtspraak 
zouden dan elders worden overgenomen en hoe zou dat moderner en zonder last van het 
verleden kunnen gebeuren? Wat zou er met de mensen die bij de Hoge Raad werken 
gebeuren? Zouden studenten dan opgelucht ademhalen omdat ze die “vreselijke arresten” 
niet meer hoeven te lezen en leren, maar de regels gewoon kunnen vinden op een goed 
toegankelijke website? Of zouden ze de arresten juist erg gaan missen en nogstalgische 
bijeenkomsten houden waarin oude arresten worden voorgelezen bij kaarslicht?  

Een gedachtenoefening dus. Is dat alleen maar leuk – of juist helemaal niet – en 
en misschien ook zinvol – of typisch wetenschappelijk en dus wereldvreemd? Aan het 
slot van mijn verhaal noem ik ook een serieuze reden om over afschaffing van één of 
meer klassieke staatsorganen of hun aloude werkwijzen te denken.  
   
 
2 Doet de Hoge Raad het goed genoeg? 
 
Bepalen of de Hoge Raad het goed doet, is lastig want hij is enig in zijn soort. Hij heeft 
een monopolie op hoogste civiele rechtspraak. We kunnen hem dus alleen maar 
vergelijken (“benchmarken”) met dingen die enigszins lijken op wat de Hoge Raad doet. 
Met andere hoogste rechtspraak in binnen en buitenland, lagere rechtspraak, of andere 
maatschappelijke organisaties die met soorgelijke taken.9 Ik maak hierna zo’n 
vergelijking op zeven punten die steeds terugkeren als men de Hoge Raad pleegt te 
beoordelen en waar veranderingsvoorstellen meestal ook over gaan.  

Een andere benadering gaat uit van de ‘vraagzijde’: aan wat voor soort hoogste 
rechtspraak hebben rechtzoekenden eigenlijk behoefte. Ook daarover maak ik enige 
opmerkingen.10  

2.1 Integriteit en onpartijdigheid 

Laten we beginnen met een punt waarop de Hoge Raad hoog scoort: de manier waarop de 
Hoge Raad van zaak tot zaak en van onderdeel tot onderdeel te werk gaat. Niemand zal 
onze Hoge Raad beschuldigen van partijdigheid en er is relatief weinig kritiek op de 
uitkomst in individuele gevallen. Dat is een grootse en belangrijke prestatie, die wij heel 
gewoon zijn gaan vinden. We hoeven maar aan het sterk gepolitiseerde Supreme Court te 
denken, terug te gaan naar onze Hoge Raad uit de oorlogsjaren, of enkele duizenden 
kilometers zuid- dan wel oostwaarts te gaan om te beseffen hoe belangrijk integriteit en 
onpartijdigheid zijn. 

                                                 
9 Wie stelt dat dit soort vergelijkingen niet opgaat, omdat het cassatiewerk “nu eenmaal” anders is, 
immuniseert de huidige werkwijze wel erg gemakkelijk voor kritiek. Waarom zou een Hoge Raad dingen 
niet net zo doen als de “best practices” in vergelijkbare organisaties? 
10 Zie uitvoeriger: J.M. Barendrecht, Rechtsvorming naar behoefte, Welke normen hebben partijen in 
civielrechtelijke geschillen nodig? Nederlands Juristenblad 2000, p. 690-698. 
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2.2 Overbelasting 

De Hoge Raad is in die dertig jaar wel vrijwel constant overbelast geweest. Daar is de 
Hoge Raad niet uniek in. Elke hogere rechter, elke gewone rechter en in de markt elke 
goede advocaat, arts, of andere professional kampt met hetzelfde probleem. De remedies 
zijn simpel en universeel: prioriteiten stellen, delegeren en efficiënter werken. Maar de 
praktijk is weerbarstig. Professionals nemen graag veel hooi op hun vork, zijn in hun hart 
perfectionistisch, overtuigd dat alleen zij dit werk echt goed kunnen en hebben weinig 
reflectie op de efficiëntie van hun dagelijkse werkprocessen. Tijd om hun werk anders te 
organiseren gunnen zij zichzelf al helemaal niet.  

Bij de Hoge Raad geldt dat allemaal in sterke mate. Hij past de standaardremedies 
tegen overbelasting wel toe, maar niet zo bewust en systematisch als in andere 
organisaties gebeurt. Rechtbanken zijn bijvoorbeeld veel verder bij het doorlichten van 
hun werkprocessen. Prioriteiten stellen doet de Hoge Raad een beetje. Aan sommige 
zaken besteedt hij meer aandacht dan aan andere, formeel (drie in plaats van vijf 
raadsheren en verkorte motivering) of informeel doordat raadsheren zich gewoon minder 
in bepaalde dossiers verdiepen. Als hij bepaalde kwesties “feitelijk” noemt, laat hij de 
aanbieders van zaken bovendien weten dat ze daar niet mee moeten aankomen behalve 
als het “te gek” (onbegrijpelijk) is. Van delegatie aan jongere juristen is nauwelijks 
sprake, die werken alleen voor het OM. En gebeurt het uitwisselen van concepten, het 
bespreken daarvan en het verwerken van wijzigingen echt zo efficiënt en IT-ondersteund 
als – laten we naar een voorbeeld zoeken waar dit wel goed voor elkaar zal zijn – een  
accountantskantoor? Meer dan een voldoende scoort de Hoge Raad op deze 
organisatorische punten zeker niet, zo lijkt het.  

2.3 Rechtsvorming 

Van rechtsvorming komt bij de civiele  kamer niet veel. Het is nog steeds een toevallig 
bijproduct als individuele zaken worden afgedaan. Rechtsvorming gebeurt lang niet altijd 
op de terreinen waarop normen het meest nodig zijn. Vergelijking met andere hoogste 
rechters ligt hier voor de hand. Wie ooit aan rechtsvergelijking heeft gedaan, zal 
constateren dat hoogste rechtspraak in Duitsland en Frankrijk veel meer steun geeft aan 
de rechtspraktijk. Dat gebeurt interessant genoeg op twee verschillende manieren. In 
Frankrijk worden veel meer uitspraken gedaan en wordt veel minder als feitelijk 
beschouwd dan in Nederland, zodat er over veel meer gevaltypen jurisprudentie is. In 
Duitsland worden uitspraken niet vanuit de feiten opgebouwd, zoals in Nederland, maar 
vanuit de rechtsregels. Vanuit het algemene beginsel wordt naar de specifiekere regel en 
dan naar de casus toegewerkt, met onderweg vermelding van de uitzonderingsregels. In 
iedere uitspraak wordt het hele leerstuk als het ware weer op orde gebracht en waar nodig 
uitgebouwd. Ook hoogste rechters in Europa, Engeland en de VS zien zichzelf blijkens 
de opbouw van hun uitspraken veel meer als rechtsvormer.  

Of de Hoge Raad langs de maatlat van deze grotere jurisdicties mag worden 
gelegd blijft de vraag. Maar als de Hoge Raad achterblijft op het gebied van 
rechtsvorming op hoogste rechters in grotere landen, is langzamerhand ook de vraag 
waarom de Hoge Raad de kunst dan niet systematisch afkijkt bij die andere jurisdicties. 
De kosten van rechtsvergelijking zijn door internet en door de ontwikkeling van de 
Nederlandse rechtswetenschap in de afgelopen 30 jaar dramatisch gedaald. Maar de Hoge 
Raad heeft daar niet op ingespeeld. 
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Als we kijken naar de vraagkant, dan zijn er zeker gebieden waarop 
rechtsvorming door de Hoge Raad te wensen over laat. Twee urgente voorbeelden uit het 
aansprakelijkheidsrecht. In de aandelenlease-affaire, waarin tienduizenden gedupeerden 
en tientallen financiële instellingen over soortgelijke gevallen procederen, ontbreekt 
vrijwel ieder richtpunt in de jurisprudentie van de Hoge Raad. Tergend langzaam, via tal 
van bevoegdheidsdiscussies en andere voorvragen, bewegen deze zaken zich op en neer 
door de lagen van de rechtspraak. Op het gebied van de berekening van de omvang van 
letselschade, een aloud probleem waar 50.000 slachtoffers jaarlijks mee te maken krijgen, 
is richtinggevende jurisprudentie van de Hoge Raad ook dungezaaid. Zowel vergelijking 
met de “concurrenten” van de Hoge Raad, als peiling van de behoefte aan normen leidt 
dus waarschijnlijk tot een weinig positief oordeel.      

2.4 Leesbaarheid en toegankelijkheid  

Hoe doen de uitspraken van de Hoge Raad het qua toegankelijkheid en leesbaarheid? De 
Hoge Raad doet het beter dan de Franse cassatierechter. Maar op de Engelse en 
Amerikaanse hoogste rechtspraak ligt hij een straatlengte achter, en ook op het EHRM en 
de EU rechters.  

Een aardige maatstaf voor leesbaarheid en toegankelijkheid is de annotatiecultuur. 
In Engeland, de VS en Duitsland ontbreekt die vrijwel geheel: uitspraken spreken daar 
veel meer voor zich. Zij hoeven niet te worden uitgelegd of geplaatst, maar kunnen direct 
worden gebruikt in de praktijk of door de wetenschap van breder commentaar worden 
voorzien. Er zijn inmiddels ook publicaties die laten zien dat Nederlandse rechterlijke 
uitspraken zonder kwaliteitsverlies kunnen worden herschreven in taal, die veel 
gemakkelijker te begrijpen is.11 Over eindeloos met bijzinnen aan elkaar geschakelde 
zinsgedrochten met 100 woorden, die nog steeds voorkomen in arresten, kunnen we kort 
zijn: in strijd met iedere wet van behoorlijk taalgebruik die elders in de maatschappij 
geldt. Op dit punt is de Hoge Raad weinig klantvriendelijk: tegenover partijen, tegenover 
andere rechtzoekenden, tegenover praktijkjuristen en tegenover studenten.  

2.5 Aansluiting bij de belevingswereld en de problematiek zoals partijen die ervaren 

Rechtspraak, en zeker cassatierechtspraak, staat ver van de mensen. “Geef het 
persoonlijke een plaats in het recht!” roept Vranken uit in zijn nieuwe Algemeen Deel 
*** in de Asser-serie en Bruinsma’s gesprekken met partijen uit beroemde arresten lieten 
al eerder een zorgwekkende afstand zien.12 De Hoge Raad heeft het heel vaak over 
juridisch technische kwesties als formele rechtskracht, de devolutieve werking van het 
hoger beroep, bevoegdheidregels, internationaal privaatrecht, verfijnde onderscheidingen 
tussen feit en recht. Maar dat zijn eigenlijk alleen maar instrumenten om te bepalen welke 
rechter over welk onderdeel van een geschil mag of moet oordelen. Deze 
lokettenkwesties komen in de Nederlandse civiele cassatierechtspraak veel aan de orde, 
zonder dat het geschil van partijen er veel verder mee komt. Want wat maakt het de 
rechtzoekende uit of er een alleensprekende rechtbank-rechter, een kantonrechter, of een 
bestuursrechter op zijn zaak zit? Als de gerechtelijke organisatie er maar voor zorgt dat er 
iemand komt die hem en zijn zaak begrijpt! 

                                                 
11 Vranken & Giesen, t.a.p. en M. Malsch c.s., Hoe helder is de rechter? Leesbaarheid en begrijpelijkheid 
van strafrechtelijke vonnissen, Nederlands Juristenblad 2004, p. 1112 e.v.  
12 Asser-Vranken *** Een vervolg, 2005 en Bruinsma c.s. t.a.p. 
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Maar is dat formele gedoe in hoogste rechtspraak te vermijden? Bij de Raad van 
State is het niet veel anders. Het zou interessant zijn om na te gaan of buitenlandse 
hoogste rechters ook zoveel aandacht besteden aan dit soort kwesties, en tot we daar meer 
over weten is het moeilijk om te zeggen hoe de Hoge Raad op dit punt scoort.  

2.6 Motivering van uitspraken: de echte argumenten voor en tegen 

Dan is er de inhoudelijke argumentatie, het geven van de werkelijke (maatschappelijke) 
redenen voor een regel of een beslissing. Hoewel de Hoge Raad de laatste jaren meer is 
gaan motiveren, is op de beslissende punten nog vaak sprake van een (machts-)oordeel 
dat een bepaald juridisch begrip of leerstuk op een bepaalde manier “moet” worden 
uitgelegd. Een recent voorbeeld is het arrest Pejori/Aegon13 waarin de Hoge Raad lijkt te 
beslissen dat ook verweerders recht op vergoeding van hun buitengerechtelijke kosten 
hebben. De motivering is niet meer dan: “Dit een en ander (…) moet van 
overeenkomstige toepassing worden geacht op (…).” Niets over de enorme gevolgen 
voor de aansprakelijkheidspraktijk als slachtoffers die hoog inzetten een grote kans gaan 
lopen de werkelijke kosten van verweer te moeten gaan betalen. Niets over de  
vervolgvraag of dit ook geldt als alleen de omvang van de schade in dispuut is. Daar 
moeten de partijen in 50.000 letselschadeclaims per jaar maar weer een half decennium 
naar raden, met de tientallen miljoenen die dat debat gaat kosten, tot de Hoge Raad zo 
goed is om wat duidelijker te zijn.  

Angelsaksische, en vooral Amerikaanse rechters zijn in hun motivering veel 
duidelijker dan de Hoge Raad. Bij de top hoort de Hoge Raad dus ook op dit punt niet. 
Maar dit heeft breder met de Nederlandse rechtscultuur te maken. Ook memories van 
toelichting bij wetsvoorstellen geven lang niet altijd inhoudelijke argumenten voor 
bepaalde keuzes en lijken niet geschreven om gebruikers van regels te helpen.   

2.7 Kwaliteitscontrole op uitspraken van lagere rechters 

De controle op de lagere rechter door de Hoge Raad is aan de ene kant intensief. Er is 
geen verlofstelsel en op iedere behoorlijk geformuleerde klacht wordt gereageerd. Aan de 
andere kant worden ongelukkige formuleringen vaak met de mantel der liefde bedekt, 
vooral als het eindresultaat de Hoge Raad aanvaardbaar lijkt. Hoe de Hoge Raad het op 
dit punt doet, zou eigenlijk vooral afgemeten moeten worden aan de gemiddelde kwaliteit 
van uitspraken van Nederlandse civiele rechters in verhouding tot die van rechters die 
onder andere hoogste rechters opereren. Rechtsvergelijkend onderzoek daarnaar 
ontbreekt nog. Zouden Nederlandse civiele rechters het wat dit betreft goed doen? En in 
hoeverre is dat toe te rekenen aan de Hoge Raad?   
 
 
3 Het verandervermogen van de Hoge Raad 
 
We hebben de zeven beoordelingscriteria globaal geprobeerd toe te passen. De  
hypothese dat de Hoge Raad systematisch de top van hoogste civiele rechtspraak haalt, en 
dat al 30 jaar lang, lijkt niet houdbaar. De tweede mogelijke verklaring voor het gebrek 
aan verandering in de organisatie van de cassatierechtspraak, namelijk dat de organisatie 

                                                 
13 HR 18 februari 2005, LJN: AR6164. 
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niet is ingericht op het overeenkomen en doorvoeren van veranderingen. Voor 
verandering in een organisatie is volgens de managementliteratuur een aantal dingen 
nodig:14  

• Realiseer een gevoel van urgentie; 
• Vorm een leidende coalitie; 
• Creëer een visie; 
• Communiceer de visie; 
• Geef mensen de ruimte om die visie te verwezenlijken; 
• Creëer korte termijn successen; 
• Consolideer verbeteringen om verdere verandering te waarborgen; 
• Veranker nieuwe benaderingen in de instituties. 

Als we deze lijst ook weer globaal doornemen, gaan we begrijpen waarom de Hoge Raad 
moeilijk tot verandering komt. Ook hier kunnen we weer een vergelijking maken met 
andere soortgelijke organisaties. 

3.1 Urgentie zonder externe druk? 

Een dringende reden om te veranderen is in een organisatie die 167 jaar heeft 
gefunctioneerd niet gemakkelijk te vinden.  Het gaat misschien niet optimaal, maar het 
kan best nog een jaartje langer zo. De externe druk, die vaak nodig is om te veranderen, is 
bij de Hoge Raad vrijwel afwezig. Eigenlijk hebben we dat zo gewild: omdat de Hoge 
Raad onafhankelijk moet zijn, hebben we iedere druk van buitenaf weggenomen. Het 
ontbreken van prikkels tot verandering is daar de keerzijde van, die we ons pas 
langzamerhand gaan beseffen.  

De onafhankelijke Hoge Raad is in mijn ogen een zorgelijk in zichzelf gekeerde 
organisatie geworden. Leden van de civiele kamer komen weinig buiten de deur, ook in 
vergelijking tot leden van soortgelijke onafhankelijke organisaties als Raad van State, 
Raad voor de Rechtspraak, AFM of NMA. Ook de informatie die binnen de Hoge Raad 
circuleert is beperkt. Wat een “Wetenschappelijk Bureau” heet, is eigenlijk een groep 
“paralegals” die de Hoge Raad van zaak tot zaak voorlicht over de door de Hoge Raad 
zelf eerder gedane uitspraken en het commentaar daarop in de Nederlandse puur 
juridische literatuur. Tekenend vond ik een bundel met artikelen ter gelegenheid van het 
25 jarig bestaan van het Bureau, die stuk voor stuk eigenlijk alleen maar jurisprudentie 
van de Hoge Raad in kaart brachten, zonder enige nieuwe gedachte, externe invalshoek 
of reflectie.15 De conclusies van het OM blijven achter bij de nationale en internationale 
ontwikkelingen in de rechtswetenschap: rechtseconomische of andere interdisciplinaire 
invalshoeken komen er niet in voor, en rechtsvergelijking maar zeer beperkt. De NMA 
staat bijvoorbeeld wel in constant contact met economen, rechtswetenschappers, 
bedrijfsleven en consumentenorganisaties die zich met mededinging bezighouden. Met 
organisaties van consumenten, werknemers, bedrijfsleven en andere stakeholders in de 
civiele rechtspleging spreekt de Hoge Raad bij mijn weten nooit.  

In de civiele kamer van de Hoge Raad komen steeds vaker rechters, die qua 
opleiding, achtergrond en persoonlijkheid sterk op elkaar lijken. De Hoge Raad neemt 
                                                 
14 Zie voor een vergelijkbare analyse van de civiele rechtpleging als geheel: Maurits Barendrecht & Albert 
Klijn c.s., Balanceren en vernieuwen, Uitgave Raad voor de rechtspraak 2004, zie www.rechtspraak.nl   
15 WB der Nederlanden: 25 jaar wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, Nijmegen: Wolf Legal 
Publishers 2003. 
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geen deel aan de Raad voor de rechtspraak, en dus ook niet aan de onderlinge toetsing en 
dialoog die daar plaatsvindt. De Hoge Raad zal zo’n beetje de enige organisatie in 
Nederland zijn die nog nooit door een visitatiecommissie is bezocht of is geëvalueerd. De 
Hoge Raad krijgt zijn zaken en zijn informatie aangeleverd door een tamelijk kleine en 
eenvormige groep cassatieadvocaten. Dat wordt nog erger in het voorstel van een (geheel 
uit cassatie-insiders bestaande) commissie Neleman om tot een aparte cassatiebalie te 
komen. De weinige beweging die er nog is, versterkt alleen nog maar de interne 
gerichtheid.   

3.2 Leiderschap? 

Een leidende coalitie die tot verandering bereid is, zal ook niet snel ontstaan. De leiding 
bij de Hoge Raad is traditioneel in handen van de raadsheer met de meeste dienstjaren, 
die zo van zijn 66ste tot zijn 70ste president is, niet de leeftijd waarop mensen gemiddeld 
genomen nog eens hard gaan trekken aan een lastig veranderingsproces. Af en toe 
bedankt er eens iemand voor de eer die echt apert ongeschikt denkt te zijn, maar 
leiderschapskwaliteiten zijn überhaupt geen issue bij een benoeming tot raadsheer in de 
Hoge Raad, terwijl dat toch eigenlijk een leidinggevende functie is.  

3.3 Creëren en uitdragen van een visie? 

Komen tot een visie waar de Hoge Raad eigenlijk voor is en het communiceren van die 
prioriteiten is iets wat slecht in de cultuur van de Hoge Raad past. Cassatie is vooral 
andermans ideëen corrigeren, niet met eigen ideëen komen. De dagelijkse 
werkzaamheden vergen vooral “creatief bureaucratisch denken”: welke regels moeten 
hoe worden toegepast op welke feiten. Het moeten formuleren van een algemene 
richtinggevende visie komt maar zelden voor.  

3.4 Elkaar de ruimte geven? 

Jongere raadsheren de ruimte geven om, vanuit een algemeen gedeelde visie, vervolgens 
op hun manier arresten in te richten of andere keuzes te maken, is evenmin iets wat 
gemakkelijk ligt. In de Nederlandse rechtspraak zijn de mogelijkheden om indvidueel te 
schitteren, om eigenwijs een eigen richting in te slaan, erg beperkt. Dat geldt zeker in 
vergelijking tot landen die een dissenting opinion kennen, of tenminste hun eigen naam 
prominent op de uitspraak zetten, en zo aan een reputatie moeten werken.  

De heersende opvatting lijkt te zijn dat uitspraken zo eenvormig mogelijk moeten 
zijn. Experimenteren met verschillende soorten uitspraken, en dan na een paar jaar kijken 
wat het meeste gewaardeerd wordt, is een gedachte die niet aan de orde lijkt te komen.  
 
Aan consolidatie en verankering van verbeteringen komt men zo niet eens toe. 
Veranderingen zullen waarschijnlijk niet eens van de grond komen, of al veel eerder 
vastlopen. 
 
 
4 En toen schaften we de Hoge Raad af! 
 
Stel dat we in 2010, tegelijk met de dan eindelijk ingevoerde gekozen burgemeester, de 
Hoge Raad zouden afschaffen. Wat zou er dan gebeuren? Laten we eens speculeren.  
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4.1 Een herkansing minder: sneller resultaat tegen minder kosten?  

Hoe weldadig zou het niet zijn als er één instantie minder was in de toch al zo 
langdradige civiele procedure? In plaats van drie, zou een rechtzoekende twee kansen 
hebben om gelijk te krijgen. Gemiddeld genomen worden rechtzoekenden daar – anders 
dan je misschien zou denken – alleen maar beter van: als de rechter integer en neutraal is, 
staat tegenover de kans om ten onrechte ongelijk te krijgen immers een ongeveer even 
grote kans om ten onrechte gelijk te krijgen. Terwijl het wegnemen van een instantie dus 
voor het gemiddelde resultaat niet uitmaakt, bespaart het wel de moeite en kosten van 
beroep en verkort het de gemiddelde procedure.  

Wellicht nog belangrijker is dat een extra beroepsmogelijkheid ook een extra 
mogelijkheid is om de ander, en dan vooral de minder draagkrachtige partij, uit te roken. 
Dreigen met (doorzetten van) een beroep betekent dreiging met extra kosten en 
tijdsverlies, en gebeurt dus vaak om een voordeliger schikking te bereiken. De 
rechtsbeschermende waarde van een extra beroepsmogelijkheid weegt voor  
rechtzoekenden meestal niet op tegen de nadelen ervan, waaronder de kosten en de extra 
mogelijkheid die dan ook aan de tegenpartij moet worden gegund. Kijk maar naar 
partijen die het na het ontstaan van een geschil eens worden over een arbitrage of bindend 
advies procedure  – iets wat overigens zelden voorkomt. Die zie je vrijwel nooit kiezen 
voor een arbitraal hoger beroep, laat staan dat zij samen iets cassatie-achtigs ontwerpen.  
Bestond de Hoge Raad niet, dan zouden zonderlingen die een proces met een derde 
herkansing willen hebben, dat privaat overeen kunnen komen. Is dat eigenlijk niet beter 
dan die herkansing standaard aan iedere procespartij op te dringen?  

4.2 Maar wat dan, als een beslissing echt fout is? 

Aan de andere kant zul je maar een uitspraak krijgen waarin een duidelijke fout zit: een 
wettelijke regel of een verweer die over het hoofd gezien zijn, bijvoorbeeld. Als je daar 
niet meer mee naar de Hoge Raad zou kunnen, zal er ongetwijfeld een roep ontstaan om 
andere mogelijkheden om die fouten te corrigeren. De civiele rechtspraak kent al een 
soort klachtenregeling voor kennelijke misslagen en schrijffouten (zie art. 31 Rv.). De 
benadeelde kan dan klagen bij de rechter die het vonnis heeft gewezen, eigenlijk zoals je 
ook bij een leverancier kunt klagen over andere geleverde producten en diensten. 
Gerechten hebben inmiddels ook een regeling voor klachten over de manier waarop 
mensen in de rechtszaal worden behandeld.  

Beide klachtenregelingen worden op dit moment nogal krampachtig – en voor 
rechtzoekenden moeilijk te begrijpen – van hoger beroep en cassatie gescheiden 
gehouden. Natuurlijk, ook de belangen van de wederpartij spelen een rol, en een 
onafhankelijk nieuw oordeel voorkomt dat men het eigen falen te veel gaat goedpraten. 
Maar dat is misschien op een andere manier te waarborgen. Als de Hoge Raad zou 
worden afgeschaft, dan hebben we waarschijnlijk vrij snel een verbrede klachtenregeling, 
met een onafhankelijke klachtenfunctionaris die meekijkt hoe het gerecht in kwestie met 
de klacht omgaat, precies zoals dat in een fatsoenlijk klantgericht bedrijf ook gaat. De 
belangen van de wederpartij zouden gewaarborgd kunnen worden door een korte termijn 
voor de klachten en uiteraard door een goede vorm van hoor en wederhoor als de 
uitspraak gecorrigeerd moet worden.  

Misschien zouden rechters dan ook vaker concept-uitspraken aan partijen voor 
gaan leggen, met de mogelijkheid nog korte laatste opmerkingen te maken. Dat is een 
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praktijk waarmee in arbitrages, bij deskundigenberichten en ook wel door rechters wordt 
geëxperimenteerd, en die anders dan je zou denken, tot niet veel extra werk of vertraging 
leidt. Voordelen zijn minder beslisangst, meer feed-back op beslissingen, dus meer 
leermomenten voor de rechter en meer draagvlak bij partijen.  
 Het interessante is dat de rechtzoekende er bij dit alles niet echt op achteruit zou 
gaan. De rechtsbeschermende functie van de Hoge Raad krijgt nu eigenlijk ook vooral 
gestalte door cassatie in geval van duidelijke fouten (op de uitzonderingen kom ik nog 
terug). Alleen gebeurt dat via een voor buitenstaanders moeilijk te doorgronden systeem 
van toetsing van de motivering.16 Het grote voordeel voor alle betrokkenen zou zijn dat 
de correctie van fouten snel gaat en tegen lage kosten.  

4.3 En wie bewaakt dan de kwaliteit van de lagere rechtspraak? 

Dat de Hoge Raad ingeschakeld kan worden, heeft een bredere werking dan de correctie-
mogelijkheid in individuele gevallen. Het bestaan van die mogelijkheid stimuleert dat 
lagere rechters kwaliteit leveren.  

Als er geen Hoge Raad meer zou zijn om toezicht op de lagere rechter te houden,  
worden andere “checks and balances” belangrijker. Die zijn de afgelopen jaren volop tot 
ontwikkeling gekomen. Rechters laten meer aan elkaar zien hoe ze zaken aanpakken en 
spreken daar onderling meer over (intervisie). Behalve dat klachtenregelingen zijn 
ontstaan, doen rechtbanken nu ook klanttevredenheidsonderzoeken. Er wordt meer lagere 
rechtspraak gepubliceerd en de pers kijkt er beter naar.  

Afschaffen van de Hoge Raad zou betekenen deze andere vormen van feed-back 
en toezicht op lagere rechters versterkt zouden moeten worden. Daar zouden ook nieuwe 
mogelijkheden kunnen liggen. Ook in klanttevredenheidsonderzoeken wordt nu niet, of 
alleen omzichtig, naar oordelen over de kwaliteit van de uitspraak gevraagd. Met 
directere vragen daarnaar zouden rechters veel meer informatie kunnen krijgen. Men zou 
kunnen denken aan een soort visitaties of rekenkamer-achtig onderzoek, waarin de 
kwaliteit van uitspraken systematisch tegen het licht wordt gehouden.  

Daarbij lijkt aannemelijk dat de huidige controle door de Hoge Raad maar  
beperkte effecten op de kwaliteit van de rechtspraak zal hebben. Gerechtshoven weten 
heel goed hoe zij een uitspraak moeten opschrijven om te voorkomen dat de Hoge Raad 
er iets mee kan. De Hoge Raad moet wel veel laten passeren, want bij een te strenge 
kwaliteitstoets zou hij het veel te druk krijgen. Steeds belangrijker wordende aspecten  
zoals de wijze waarop een rechter schikkingsonderhandelingen aanpakt, deskundigen 
inschakelt, of de organisatie en timing van het proces, komen in de cassatiecontrole nooit 
aan de orde. Cassatie is ook een heel eenzijdige manier van kwaliteitsbevordering, omdat 
het alleen fouten corrigeert, terwijl kwaliteit meestal voortkomt uit het zoeken naar en het 
ondersteunen van nieuwe, betere werkmethoden. 

Als een rechter bijvoorbeeld in een letselschadezaak een comparitie na antwoord 
houdt, en in staat is om de rapportage van partij-deskundigen over de gevolgen van de 
whiplash (de aandoening waarvan in 40% van de verkeersletselzaken sprake is) op zijn 
waarde te schatten, zodat er geen rechtbank-deskundigen nodig zijn, verkort hij een 
procedure met ongeveer twee jaar en spaart hij voor beide partijen en voor zichzelf 
enorme kosten uit. Van dat soort praktische know how, die in cassatieprocedures nooit in 
                                                 
16 Zie voor een precieze analyse hiervan, die in de nadien verschenen literatuur niet wezenlijk bestreden is, 
Barendrecht, De Hoge Raad op de hei, p. ====.  
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beeld komt, hangt de kwaliteit van een procedure vaak sterker af dan van de procedurele 
kwesties die in cassatie wel aan de orde komen, zoals de al besproken 
“bevoegdheidskwesties”.  

4.4 En hoe zou het gaan met de rechtsvorming? 

Als de civiele kamer van de Hoge Raad er niet meer zou zijn, zouden er dan andere 
organen zijn die de rechtsvorming zouden overnemen? Waarschijk wel. De Hoge Raad 
was in de periode van 1950 tot en met 1980 (zeg maar de tijd van de baanbrekende civiel-
rechtelijke arresten waarin hele leerstukken werden neergezet die studenten nu nog leren) 
eigenlijk de belangrijkste rechtsvormer. Justitie zat immers te studeren op het Nieuw BW 
en vele rechtsvormers op het gebied van het privaatrecht die we nu kennen, waren toen 
nog lang niet zo actief.  

Want nu maakt ook het Ministerie van Financieën belangrijke privaatrechtelijke 
normen (in de Wet Financiële Dienstverlening, bijvoorbeeld), zijn er meer internationale 
wetgevers, en vormt ook het EHRM veel privaatrecht. De lagere rechtspraak zorgde voor 
alimentatienormen, de kantonrechtersformule en voor steeds verfijndere processuele 
regelingen. Gespecialiseerde rechters doen principiële uitspraken op hun terrein. Private 
initiatieven zijn ook belangrijk: de Tabaksblatregels voor goed ondernemingsbestuur 
hebben zelfs een wettelijke status gekregen en het Nationaal Platform Personenschade 
maakt regels over de hoogte van schadevergoeding voor de letselschadepraktijk die door 
de praktijk als richtpunt worden aanvaard. De Study Group on a European Civil Code 
heeft grote delen van een concept Europees BW af, dat nu door de Europese Commissie 
wordt omgewerkt tot een Common Frame of Reference: een set van voorbeeldregels van 
contractenrecht, met toelichtingen en met verwijzingen naar relevante nationale 
bepalingen. Bedoeling is dat deze regels bouwstenen gaan worden voor eventuele 
toekomstige Europese richtlijnen op het gebied van het privaatrecht, en misschien ook 
wel modellen voor nationale wetgevers en rechters. Genoeg kandidaten dus om de rol van 
de Hoge Raad over te nemen.    

Misschien zou het gat wat de Hoge Raad zou achterlaten, ook op een actievere en 
eigentijdsere manier kunnen worden ingevuld door een nieuw orgaan. De Hoge Raad ziet 
rechtsvorming vooral als een bijproduct van het geven van beslissingen in individuele 
zaken. Hij gaat er niet echt voor. Een nieuwe club, die zich echt ten doel zou stellen om 
de gaten in het privaatrecht op te vullen waar en wanneer dat nodig is, zou misschien veel 
meer kunnen bereiken.  

Eén mogelijk variant is dat een groep van experts op het moment dat in de lagere 
rechtspraak een bepaald type probleem steeds terugkeert binnen enkele maanden het 
probleem inventariseert en tot aanbevelingen komt, eventueel in verschillende varianten, 
die richtpunten voor lagere rechtspraak en onderhandelende partijen kunnen zijn. In de 
aandelenleasezaken, bijvoorbeeld, zouden de belangrijkste rechtsvragen op deze manier 
beantwoord kunnen worden.17 Zo gek is dat niet. In Engeland vervult de Law 
Commission een soortgelijke functie. Bij de Fundamentele Herbezinning Procesrecht 
wordt gedacht aan mogelijkheden als het opzetten van een helpdesk en een commissie die 
interpretatievragen zou kunnen beantwoorden en procedureregels zou kunnen wijzigen of 
zelfs kunnen toevoegen. Het recht zou zo veel toegankelijker en klantvriendelijker 
                                                 
17 Vgl. het rapport van de Commissie Geschillen Aandelenlease, Over lenen, leasen en verliezen, 13 juli 
2004, www.minfin.nl dat een eind in deze richting gaat.  
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kunnen worden. De normen enigszins geordend op een goed doorzoekbare website. 
Rechters die werkende weg tot aanvullende normen komen, wordt gevraagd om die in 
één duidelijk geformuleerde en gemotiveerde overweging op te nemen. Ze plakken ze op 
de goede plek op de website, en al dat zoeken en spitten in lagere rechtspraak verdwijnt. 
Rechtsvorming anno 2010.  

4.5 Rechtseenheid 

Zonder de Hoge Raad zouden hoven uitspraken kunnen doen die onderling tegenstrijdig 
zijn, zo zegt de theorie. Maar de praktijk is ook hier weer anders. Het komt zelden voor 
dat de Hoge Raad arbitreert tussen twee verschillende opvattingen in de lagere 
rechtspraak: lees de conclusies van het OM er maar op na. Zijn er dan zo weinig 
verschillen tussen uitspraken van lagere rechters? Neen, die zijn vaak groot, maar de 
Hoge Raad doet daar weinig aan omdat hij veel belangrijke kwesties als feitelijk 
beschouwt, mede omdat die zo vaak voorkomen dat hij anders nog meer overbelast zou 
raken. Dat geldt voor de inhoud van een standaardcontractsbepaling, wat maatschappelijk 
zorgvuldig handelen is, de hoogte van schadevergoeding, en buiten het civiele recht de 
straftoemeting. 
 Afstemming tussen lagere rechters, door in uitspraken op elkaars motivering voort 
te bouwen en door het maken van afspraken, is in de praktijk een veel belangrijker 
instrument geworden om de rechtseenheid te bevorderen, zo lijkt het. Ook op dit gebied 
zou een nieuw orgaan, dat tegenstrijdigheden snel signaleert en daar aanbevelingen over 
doet, veel slagvaardiger kunnen zijn dan de Hoge Raad, die alleen door een smalle koker 
naar zaken kijkt, en op wie men vaak veel te lang moet wachten.  

4.6 En de mensen?  

Als de civiele kamer van de Hoge Raad zou worden opgeheven, wat zou er dan met de 
mensen die daar werken gebeuren? Iedere reorganisatie is schrikken, maar biedt ook 
kansen. Sommigen zijn vooral hele goeie rechters in individuele zaken. Zij zouden bij 
rechtbanken en hoven op de grote en moeilijke zaken kunnen worden ingezet, die voor 
hen interessant zijn, zaken die nu vaak niet eens bij de Hoge Raad komen. Rechtsvorming 
op de manier zoals de Hoge Raad het nu doet, kan in die positie uiteraard ook.  

Anderen, die meer feeling hebben voor het goed werken van het rechtssysteem in 
het algemeen, zouden misschien in zo’n commissie gaan werken: bovenop de algemene 
problemen die om snelle, goed gemotiveerde en met de praktijk afgestemde oplossingen 
vragen. Zij zouden zich meer kunnen bezighouden met wat voor hen de essentie is. Wat 
zij opgeven aan eerbiedwaardigheid, krijgen zij terug in de vorm van dynamiek en 
interessanter werk.              
 
 
5 Een experiment met creatieve destructie?  
 
Zonder de civiele kamer van de Hoge Raad zou het rechtssysteem niet instorten. Maar 
wat hebben we aan die wetenschap? In universitair onderzoek mag het af en toe ook gaan 
om pure nieuwsgierigheid en weinig realistische probleemstellingen. Of zouden er 
redenen kunnen zijn om te willen weten wat er zou gebeuren als de civiele kamer van de 
Hoge Raad zou worden gesloten? Tot slot noem ik drie van die redenen:  
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• Op deze manier krijgen we een ander (en misschien wel helderder) zicht op wat 
de Hoge Raad nu precies doet en de waarde daarvan. Alternatieve manieren om 
deze maatschappelijke functies te vervullen komen ook in beeld. En dit kan de 
Hoge Raad weer zicht geven op onverwachte mogelijkheden om zijn werkwijze 
aan te vullen of te herzien.  

• Datzelfde geldt voor de gebruikers van de diensten van de Hoge Raad, waaronder 
studenten en docenten. Hoe belangrijk zijn die arresten eigenlijk? En weegt de 
moeite die het kost om ze te doorgronden wel op tegen wat je er uit kunt halen? 
Of zou het accent in het onderwijs veel meer op die nieuwe rechtsvormers moeten 
liggen?  

• Onafhankelijke staatsorganen zoals de Hoge Raad vervullen een belangrijke 
functie. Maar op de lange termijn leidt diezelfde onafhankelijkheid, door het 
gebrek aan prikkels tot verandering, vrijwel onvermijdelijk tot verstarring. Voor 
vernieuwing is, zoals Schumpeter het voor de markt omschreef, soms creatieve 
destructie nodig: het oude moet plaatsmaken voor het nieuwe. Op de markt gaat 
dat vanzelf. Voor de organisatie van de staat hebben revoluties een soortgelijk 
effect: gelegenheden om opnieuw te beginnen. Maar in een stabiele en volwassen 
staat ontbreken die mogelijkheden tot verandering. Die zou je bewust kunnen 
creëren door af en toe staatsorganen af te schaffen.  

Deze redeneringen zijn overigens niet alleen op de Hoge Raad toepasbaar. Over andere 
staatsinstituties uit de tijd van Thorbecke kan men waarschijnlijk ongeveer hetzelfde 
zeggen. Op de Eerste Kamer, natuurlijk, maar ook op het instituut van minister met zijn 
vreemde verantwoordelijkheid, de Raad van State of zelfs de Tweede Kamer met zijn 
weinig zinvolle vergaderrituelen. Wat in de 19de eeuw werkte, is vaak niet meer 
optimaal. We hebben er in de loop der tijd wel allemaal nieuwe staatsorganen bij gezet, 
die het mogelijk maakten om eigentijdser te gaan werken. De Rekenkamer en alle 
mogelijke toezichthouders controleren nu naast de Tweede Kamer. De adviesfunctie die 
vroeger bij De Raad van State lag, ligt nu in feite bij de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, andere adviesorganen en tal van ad-hoc onderzoeken.  

We zijn alleen vergeten ook eens iets af te schaffen. Dat maakt regeren en 
rechtspraak veel omslachtiger dan nodig is. Als we de adviezen van de Raad van State af 
zouden weglaten, zou een wetgevingsprocedure vele maanden korter worden, en zouden 
wetsvoorstellen niet zo idioot lang geheim blijven, in de periode dat er eigenlijk het 
meeste op zou moeten worden geschoten. Zo zijn er tientallen gebruiken en organisaties 
in de de rechtsstaat te bedenken die hun beste tijd hebben gehad. Iets afschaffen, dat doet 
even pijn, maar dan schept het lucht en ruimte voor vernieuwing.           
               
 
 
 
     
 
 
 
  


