
Het onderscheid tussen advocaat en procureur is
verouderd en zinledig. Schaf de procureur af en
wijzig de wet zo dat advocaten zonder inschake-
ling van een plaatselijke procureur in het hele land
kunnen optreden. Het burgerlijk procesrecht
wordt aldus vereenvoudigd en de extra kosten die
thans voortvloeien uit de dubbele rechtsbijstand
van een advocaat en een procureur als er in een
ander arrondissement moet worden geprocedeerd,
worden vermeden. Afschaffing van de procureur
draagt ook bij tot de opheffing van plaatselijke
verschillen in het procesrecht.

Deze uit het MDW-rapport van de commissie-
Cohen opgetekende conclusies zijn op het eerste
gezicht niet onbegrijpelijk of evident onjuist. Dat
vonden ook het Ministerie van Justitie en een ris
van commissies en onderzoekers die in opdracht
van het ministerie bestudeerden hoe de procureur
snel en efficiënt zou kunnen worden geëlimineerd
uit de Nederlandse rechtspleging. De commissie-
Mannourij, die in 1997 het probleem wat nauw-
keuriger onderzocht, kwam tot het genuanceerde
standpunt dat het afschaffen van het verplichte
procuraat slechts een terminologisch resultaat zou
opleveren als niet eerst aan een aantal organisatori-
sche randvoorwaarden zou worden voldaan. Er
zou, zo vond de commissie, bovendien een werk-
lastverschuiving plaatsvinden van advocatuur naar
rechterlijke organisatie.

Nader onderzoek naar de ‘organisatorische
gevolgen afschaffing procureur’ door ICT-dienst-
verlener CMG leerde dat de materie toch veel
weerbarstiger was dan menigeen had gedacht.
Terecht oordeelde men dat er eerst een landelijk
advocatentableau zou moeten komen. Ook zou er
een landelijk rekening-courantstelsel moeten wor-
den ontwikkeld. De Orde, die geen principieel
tegenstander is van het verdwijnen van het procu-
raat, voegde daaraan nog toe dat er bovendien een
uniforme rol moest komen, dat er een voor alle
advocaten bereikbaar systeem van elektronisch
(rol)berichtenverkeer moet worden geïmplemen-

teerd en voorts dat de gehele operatie voor de
afnemer van juridische diensten budgettair neu-
traal zou moeten zijn. De Algemene Raad vroeg
daarbij aandacht voor het – in de rapporten
onderbelichte – feit dat de procureur ook een
wezenlijke rol vervult bij het vlot en adequaat ver-
lopen van het civiele proces.

Het ministerie liet ondertussen weer nader
onderzoek doen dat zich richtte op de beschrijving
van de toekomstige administratieve organisatie bij
de gerechten in de situatie zonder verplichte pro-
cureur, de implementatie daarvan en de voor de
afschaffing benodigde wetswijzigingen.

Het project tot afschaffing van de procureur
leek zijn eigen, moeilijk te stoppen momentum
gekregen te hebben.

In een brief van 13 februari 2001 sprak de
Minister van Justitie echter het voorlopig laatste
woord. De afschaffing van het procuraat en dus
ook van de procureur wordt ‘getemporiseerd’. De
motivering die de minister geeft om dit uitstel te
rechtvaardigen overtuigt. De intensiteit van de
modernisering van de rechterlijke macht zorgt
ervoor dat ‘uiterst spaarzaam dient te worden
omgesprongen met extra activiteiten die een beslag
leggen op de veranderingscapaciteit van de gerech-
ten’. De afschaffing van het verplichte procuraat
zou een ‘complexe operatie’ betekenen, en er moet
eerst ervaring opgedaan worden met het nieuwe
rolreglement. Ten slotte bestaat er, aldus de minis-
ter, onvoldoende zicht op de financiële gevolgen
voor de overheid en de werklastverschuiving naar
de gerechten.

Hoewel de minister daarover zelf niet spreekt,
is de verwachting gerechtvaardigd dat de procu-
reur het nog wel wat jaren zal uithouden. Intussen
werkt het ministerie in overleg met de rechterlijke
macht en de Orde aan de ontwikkeling van een
landelijk rekening-courantstelsel en van een lande-
lijk advocatentableau. Een dergelijk centraal regi -
stratiesysteem van alle advocaten zou overigens het
beste ondergebracht kunnen worden bij de Orde.
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