
Dient u een stuk  
in als advocaat 
van een proces-
partij in een zaak 
bij de Hoge Raad?

Welk 
inlog
middel 
gebruikt 
u?

Advocatenpas

eHerkenning

DigiD

Gemachtigden
pas

Dient u een stuk  
in namens een 
organisatie?

Dient u in de 
uitoefening van 
uw beroep of 
bedrijf een stuk in 
namens een cliënt 
in een zaak bij  
de Hoge Raad?

Dient u in de 
uitoefening van 
uw beroep of 
bedrijf een stuk in 
namens een partij 
in een zaak bij  
de Hoge Raad?

Dient u een stuk in 
voor een bestuurs-
orgaan?

Dient u een stuk  
in voor een  
bedrijf1, stichting 
of vereniging?

Dient u een stuk  
in namens uzelf  
in een zaak bij  
de Hoge Raad?

Dient u een stuk  
in namens een 
advocaat van een 
procespartij in een 
zaak bij de Hoge 
Raad?

VRAAG 2VRAAG 1 VRAAG 3 VRAAG 4 VRAAG 5 ACTIE

U dient in als advocaat. 
Vink aan: “als advocaat”.

U dient in als advocaat. 
Vink aan: “als advocaat”.

U dient in als gemachtigde. 
Vink aan: “als gemachtigde”.

U dient in voor een bestuurs-
orgaan. Vink aan: “voor een 
bestuursorgaan”.

U dient in voor een bedrijf. 
Vink aan: “voor een  
organisatie of bedrijf”.

U dient in voor uzelf. 
Vink aan: “voor mijzelf”.

U dient in als gemachtigde.  
Vink aan: “als gemachtigde”.

* Uw inlogmiddel past niet  
bij wat u wilt doen. Raadpleeg 
de veelgestelde vragen of 
neem contact op met de griffie. 
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1  Dit kan zijn: een rechtspersoon (zoals een besloten vennootschap), een samenwerkingsverband (zoals een vennootschap  
 onder firma of commanditaire vennootschap) of een ander bedrijf (zoals een fonds voor gemene rekening of fiscale eenheid).
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