
Zij is sinds 2003 hoofd van 
de Afdeling procuraten van 
Van Benthem & Keulen. 

En Pien Korf zal die afdeling ook 
na 1 maart blijven leiden. Het 
verplichte procuraat wordt dan 
wel afgeschaft, maar de afdeling 
bij dit kantoor blijft bestaan en 
zal procureurswerkzaamheden, 
in vrijwillige vorm, blijven 
uitoefenen.

‘Never change a winning team’, 
zegt Korf, en dat gebeurt dan 
ook niet. Het procuraat heeft in 
Nederland altijd goed gewerkt. 
Rolrechter, rolwaarnemer en 
procureur zijn goed op elkaar 
ingespeeld en de mondelinge rol 
betekende een extra controle. 
Afschaffi ng had dus niet gehoe-
ven, maar het is niet anders. Wel 
moeten de verwachte voordelen 
van afschaffi ng – het zou voor de 
burger goedkoper worden als de 
procureur uit het systeem wordt 
gehaald – nog worden afgewacht. 
Korf gelooft er niet in. ‘Na 

1 maart zullen bijvoorbeeld ad-
vocaten die geen gebruik maken 
van een lokale vrijwillige pro-
cureur zelf naar de rechtbanken 
bellen over hoe het rolreglement 
wordt toegepast en andere in-
formatieve vragen. Dat zijn dure 
telefoontjes.’ Natuurlijk zou dat 
met het uniforme rolreglement 
niet nodig zijn, maar de recht-
banken interpreteren dat toch 
overal verschillend. Een procu-
reur blijft dan van belang.
 Na de afschaffi ng zal er bij 
de procuraatsafdeling van Van 
Benthem & Keulen dan ook wei-
nig veranderen. Het uitdraaien 
van de rol, het doorlopen van de 
zaken, het aanvragen van uitstel, 
vragen van verlof tot beslagleg-
ging, het klaarmaken van de pro-
cesstukken en het bekijken van 
de update van het roljournaal 
– het blijft allemaal doorlopen 
volgens het beproefde stramien.
 De grootste verandering die 
andere advocatenkantoren kun-
nen doormaken is dat zij in de 
toekomst geen gebruik meer ma-
ken van een procureur en het zelf 
in huis doen. Toch denkt Korf dat 
dat zal meevallen: ‘Ons hebben 
signalen bereikt dat het gros van 
de correspondenten zal blijven 
werken met een procureur. Dat is 
begrijpelijk: die zorgt voor de be-
waking van de termijnen, contro-
leert de stukken en heeft goede 
contacten met de rechtbank.’ Dat 
is ook de reden dat Van Benthem 
& Keulen procuraatsdiensten 
blijft aanbieden en daarvoor 
actief de markt opgaat. Meerdere 
kantoren hebben inmiddels een 

brief gekregen van die strekking.
 Bewust heeft Van Benthem 
& Keulen er niet voor gekozen 
om procuraatswerkzaamheden 
te insourcen, want dat zou bete-
kenen dat ze bij alle negentien 
rechtbanken de procedures moet 
kennen en daar contacten onder-
houden. Korf blijft alleen werken 
voor advocaten die procederen 
bij de Rechtbank Utrecht. ‘We 
hebben een meerwaarde en dat 
moeten we duidelijk maken aan 
de markt. Van origine hebben 
we een sterke positie in Utrecht. 
Door onze goede contacten met 
de rechtbank en de korte lijnen 
kunnen we gemakkelijk nog 
iets regelen en een vonnis na 
uitspraak nog dezelfde dag aan 
de correspondent zenden. Vanaf 
kantoor is er ten minste twee 
keer per dag een bodedienst naar 
de rechtbank om stukken weg te 
brengen en op te halen. Daarom 
kunnen wij stukken enkele da-
gen eerder boven tafel krijgen 
en kunnen stukken ook vaak een 
paar dagen later door de corres-
pondent worden aangeleverd om 
toch nog op tijd bij de rechtbank 
te zijn. En het procureurstarief is 
absoluut concurrerend vergele-
ken met advocatenkantoren die 
deze werkzaamheden zelf blijven 
doen.’
 Wat dat gaat betekenen voor 
de personele bezetting van de 
Afdeling procuraten is nog niet 
bekend. Daar werken nu naast 
Korf nog drie medewerkers. Dat 
kunnen er in theorie minder 
worden maar ook meer. ‘Na de 
afschaffi ng zullen er zeker kan-
toren zijn die zelf dit werk willen 
gaan doen. Maar wellicht ontdek-
ken zij na verloop van tijd dat het 
tegenvalt en vragen dan alsnog 
een procureur om het te doen. 
Wij vertrouwen erop dat er een 
markt is.’

Op 1 maart 2008 zal het verplicht procuraat worden afgeschaft. Wat 

betekent dat voor advocatenkantoren en gerechten? Het Advocatenblad 

laat betrokkenen aan het woord over de gevolgen op de werkvloer. 

Deze eerste keer: Pien Korf, hoofd Afdeling procuraten bij Van 

Benthem & Keulen.
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