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Michel Knapen
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Dertien jaar werkte ze op de 
afdeling procuraten van Nau
taDutilh, sinds 2002 houdt 
ze zich bezig met ‘proces
ondersteuning’. De afdeling 
procuraten/roladminis tratie, 
Tirtsa Sternfeld en haar 
Rotterdamse collega Carry 
Zoutman, vormt sinds enige 
maanden tezamen het bu
reau Proceskwaliteit.
Wel of geen procuraatzaken 
blijven doen voor advocaten 
elders in het land? Voor die 
keuze stond NautaDutilh 
enige tijd geleden. ‘Daar zijn 
we 15 februari van dit jaar 
mee gestopt. Lopende zaken 
handelen we af, maar vanaf 
die datum zijn er geen nieu
we zaken meer aangeno men.’ 
Die stap is voor Sternfeld 
logisch: ‘Het verplicht procu
raat wordt afgeschaft, dat is 
een voldongen feit. Je moet 
met de tijd mee en niet willen 
blijven werken zoals vroeger, 
alsof er niets is veranderd.’
In het kantoor in Amster
dam, waar zij werkt, heeft 
dat gevolgen gehad voor de 
bezetting van de afdeling 
procuraten/roladministratie. 

Van de zes parttime mede
werkers heeft de helft elders 
in het kantoor een nieuwe 
functie gekregen. De twee 
fulltime hoofden van die 
afdeling blijven werken als 
‘landelijk procureur’ voor 
de eigen advocaten, onder
steund door drie parttime 
krachten.
Wat de afschaffing van het 
verplicht procuraat precies 
gaat betekenen, is nog een 
vraag, zegt Sternfeld. ‘Toen 
de rechtbanken overgingen 
op de schriftelijke rol, was 
er veel overleg met de balie 
en werden er bijeenkomsten 
georganiseerd. Nu hoor je ei
genlijk slechts incidenteel en 
vooral bij toeval iets, terwijl 
het toch kort dag is. En door 
alle onduidelijkheden kun je 

je moeilijk voorbereiden op 
wat komen gaat.’ 
Waar wel aan wordt gewerkt 
is de uitbreiding van de be
staande software voor de rol
verwerking. Na 1 maart 2008 
moet NautaDutilh alles, wat 
nu nog door een procureur 
wordt gedaan, in het eigen 
rolsysteem kunnen verwer
ken. ‘Die overgang moet zo 
soepel mogelijk verlopen. 
Daarom worden zeer bin
nenkort alle procedures, die 
wij buiten de eigen arrondis
sementen hebben lopen bij 
de rechtbanken en hoven in 
dat – centrale – rolsysteem 
ingevoerd. Ook wordt er 
aan de hand van het rol
journaal en de rolberichten 
van de procureur schaduw 
gedraaid.’ Op die manier 

verwacht NautaDutilh per  
1 maart 2008 het verlies van 
de procureur zonder proble
men te kunnen opvangen. 
Buiten deze eerste elek
tronische aanpassingen is 
het vooral afwachten, zegt 
Sternfeld. Er bestaat nog 
onduidelijkheid over het 
functioneren van het lande
lijk advocatentableau, het 
tijdstip en de wijze van de in
ning van griffierechten en de 
stand van zaken bij de hoven. 
Ook blijft de hele logistieke 
afwikkeling een probleem. 
Zo moet nog worden bedacht 
hoe de (proces)stukken bij de 
diverse gerechten worden be
zorgd. Wordt daarvoor eigen 
personeel of een koeriers
bedrijf ingeschakeld en hoe 
ben je ervan verzekerd dat 

Op 1 maart 2008 zal het ver-

plicht procuraat worden afge-

schaft. Wat betekent dat voor 

advocatenkantoren en gerech-

ten? Het Advocatenblad laat 

betrokkenen aan het woord 

over de gevolgen op de werk-

vloer. Deze week: mr. Tirtsa 

Sternfeld, procesondersteuner  

bij NautaDutilh.

Afschaffing verplicht procuraat (III)

‘Veel onduidelijkheden’
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Tirtsa Sternfeld: ‘Je moet niet willen 
blijven werken zoals vroeger, alsof 
er niets is veranderd.’



*  regiefunctie van 
rechter
De Nederlandse Vereniging voor 
Procesrecht houdt op donderdag 
1 november 2007 om 14.00 
uur haar najaarsvergadering 
op het kantoor van Houthoff 
Buruma te Amsterdam. Het 
onderwerp is ‘De regiefunctie 
van de rechter’. Als inleiders 
treden op mr. G.J. Kemper, mr. 
H.M.M. Steenberghe en mr.dr. 
J.J. Verschoof. De vergadering 
is uitsluitend toegankelijk voor 
leden van de vereniging. Advo
caten kunnen in aanmerking ko
men voor 2 opleidingspunten. U 
kunt inlichtingen inwinnen bij 
mr. H.M. ten Haaft (secretaris) 
en mr. R.G. Hendrikse (adjunct
secretaris), tel. 020 – 678 92 45, 
email: nvvpAvandoorne.com.

*  stichting jo maes/
capra prijs 2007
Ter bevordering van het enthou
siasme en de belangstelling voor 
het ambtenarenrecht, arbeids
recht en algemeen bestuursrecht 
heeft het bureau Capra Advo
caten en Adviseurs de Stichting 
Jo Maes/Capra Prijs in het leven 
geroepen. Deze stichting stelt 
jaarlijks een scriptieprijs, te we
ten een bedrag van H 2.500, ter 
beschikking voor studenten aan 
een Nederlandse universiteit 
die over een onderwerp op ge
noemde vorenstaande gebieden 
een scriptie hebben geschreven, 
die gewaardeerd is met een cijfer 
8 of hoger. Belangstellenden 
dienen hun scriptie (in zesvoud), 
opgesteld in de Nederlandse 

taal, vóór donderdag 1 novem-
ber 2007 in te dienen bij de 
secretaris van de Stichting,  
mr. J.J. Blanken, bureau Capra  
’sGravenhage, Hooistraat 
7, 2514 BM ’sGravenhage. 
Het scriptiereglement is te 
verkrijgen bij de secretaris 
(tel. 070 – 364 81 02, email: 
j.blankenAcapra.nl) of via de 
website www.capra.nl.

*  thoolen njcm-
scriptieprijs 
Het Nederlands Juristen Comité 
voor de Mensenrechten looft 
in 2007 voor de tweede keer de 
Thoolen NJCMScriptieprijs uit 
voor de beste masterscriptie op 
het gebied van mensenrechten. 
Deelname staat open voor elke 
(oud)student van een weten
schappelijke opleiding of het 
hoger beroepsonderwijs, in Ne
derland gevolgd. De winnende 
scriptie zal in boekvorm worden 
uitgegeven door de Stichting 
NJCMBoekerij. Bent u geïnte
resseerd? Stuur dan uw scriptie 
(Engels of Nederlandstalig) 
geschreven in het studiejaar 
20052006 of 20062007 naar 
het secretariaat van het NJCM. 
De deadline voor ontvangst van 
de scripties is donderdag 1 no-
vember 2007. Meer informatie 
over de scriptieprijs en het regle
ment van de scriptieprijs kunt u 
vinden op www.njcm.nl. 

*  an international 
day in court
Op zaterdag 17 november 
2007 vindt in Den Haag van 

10.00 – 17.00 uur de vierde editie 
van het International Moot 
Court (IMC) plaats. Tijdens 
dit evenement spelen teams 
van professionals (rechters, 
advocaten) uit negen verschil
lende landen, waaronder de VS, 
Spanje, Turkije en Roemenië, 
een rechtszaak na volgens de 
regels van hun eigen rechtssys
teem. Het evenement wordt dit 
jaar afgesloten door een optre
den van een delegatie van het 
Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens uit Straatsburg. Na 
afloop is er de gelegenheid om 
vragen te stellen aan de rechters 
en advocaten. Voor advocaat 
stagiaires uit het arrondis
sement Den Haag levert het 
bijwonen van het IMC 2 locale 
opleidingspunten op. Locatie: 
Paleis van Justitie, Prins Claus
laan 60, Den Haag. Informatie: 
www.internationalmootcourt.
com. Contact: infaAinternation
almootcourt.com.

*  rondetafelconfe-
rentie
Op donderdag 22 november 
2007 organiseert het Neder
lands Helsinki Comité (NHC) bij 
gelegenheid van haar 20jarig 
bestaan een rondetafelconferen
tie onder de titel ‘Nederland en 
de Raad van Europa en het Euro
pees Hof voor de Rechten van de 
Mens’. De rondetafelconferentie 
heeft twee invalshoeken: wat 
gebeurt er in Nederland met 
de uitspraken van het Hof en 
de Raad van Europa? Wat kan 
er vanuit Nederland worden 

gedaan om de effectiviteit van de 
Raad en van het Hof te vergro
ten? De conferentie zal plaats
vinden in de vergaderzaal van 
de Eerste Kamer. Voor verdere 
informatie kunt u zich wenden 
tot dhr. Jan ter Laak, jjterlaakA�
orange.nl of tel. 030236 77 91.

*  conference on 
‘methods of human 
rights research’ 
Surprisingly little attention 
tends to be devoted to the me
thods that underlie academic 
human rights research. The 
methods to be applied in such 
research are far from clear. The 
Maastricht Centre for Human 
Rights is organizing an aca
demic conference on Methods 
of Human Rights Research on 
23 and 24 November 2007. 
The key question that will be 
considered is: by which cri
teria can a product of human 
rights research be qualified as a 
methodologically sound piece 
of work? The conference will at
tempt to identify ‘good practi
ces’ in methods of human rights 
research, from the perspective of 
three disciplines: law (including 
international law and criminal 
law); social sciences (including 
criminology, political science, 
comparative politics, internatio
nal relations and anthropology); 
and the humanities (including 
philosophy and history). For 
more information and online 
registration: www.rechten.
unimaas.nl/humanrights.
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dat goed gaat? ‘Deze onder
werpen vormen de grootste 
knelpunten. Zolang niet 
duidelijk is of alles in alle 
arrondissementen en vooral 
in de hofressorts eenvormig 
is geregeld en onbekend is of 
de hoven erin zullen slagen 

voor 1 maart 2008 een goed 
functionerend schriftelijk 
rolsysteem op te zetten, 
kunnen wij ook niet bepalen 
of wij in de praktijk in staat 
zullen zijn alles “op afstand” 
aan te sturen. Ik sluit niet uit 
dat wij toch nog enige tijd 

in andere arrondissemen
ten gebruik zullen blijven 
maken van aldaar gevestigde 
procureurs.’
Het is vooral dus de op 
onderdelen toch nog wel 
grote onduidelijkheid die 
een verdergaande voor

bereiding in de weg staat. 
‘Eigenlijk zou het procu
raat pas moeten en kunnen 
worden afgeschaft als het 
elektronisch berichten en 
documentenverkeer goed 
functioneert. Maar zover is 
het kennelijk nog lang niet.’


