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Jarenlang was hij voorzitter 
van de civiele sector van het 
hof Leeuwarden, maar mede 
met het oog op de komende 
afschaffing van het verplicht 
procuraat stopte hij op 1 
januari 2007 met die functie. 
Voor de chaos die hij na de 
afschaffing verwacht, wenst 
hij geen verantwoordelijk-
heid te dragen, liet hij eerder 
weten. Wel is Klaas Mollema 
rolraadsheer gebleven, dat is 
hij al negen jaar.
Waarom ook niet? Het 
systeem met het verplichte 
procuraat en de mondelinge 
rol werkt al jaren prima. ‘We 
praten regelmatig met procu-
reurs hierover, er heerst alom 
tevredenheid. Er bestaat bij 
niemand de behoefte om over 
te stappen op de schriftelijke 
rol.’

Toch zal dat er van komen. 
Na 1 maart zal een deel van 
de balie naar verwachting 
op de oude voet verder gaan 
– met een vrijwillige rolwaar-
neming – en een deel niet. 
‘ We zouden dan met een 
deels mondelinge en deels 
schriftelijke rol moeten gaan 
werken. Maar dat gaan we 
vast niet doen, omdat het te 
bewerkelijk is.’
Dus stappen ook de hoven 
over op de schriftelijke rol. 
Dat is tenminste de bedoe-
ling, maar of het gaat lukken 
– Mollema heeft er weinig 
vertrouwen in. Het huidige 
computersysteem laat dat 
niet toe. ‘De rechtbanken 
werken met een ander sys-
teem en konden daarin het 
elektronische roljournaal 
opnemen. Met het compu-
tersysteem dat de hoven 
gebruiken, kan dat niet. Om 
daarin het roljournaal te 
kunnen gebruiken hebben 
we een nieuwe applicatie 
nodig, maar die komt niet 
omdat er wordt gewacht op 
ReIS (‘rechterlijk informa-
tiesysteem’). En dat nieuwe 
computersysteem is nog 
steeds niet uitgerold, zodat 
ook niet met het roljournaal 
kan worden gewerkt. ‘Het is 
niet alleen dubieus of ReIS 
op tijd klaar is, maar ook of 
het wel óóit klaar zal zijn.’
Voor de zekerheid hebben 
de hoven bij de minister 
aangedrongen op verder 
uitstel van de afschaffing 
van het verplicht procuraat. 

Dat moet bijna wel: met 
nieuwe software wordt nu 
nog geëxperimenteerd en er 
volgt nog een pilot, alvorens 
met de uitrol kan worden 
begonnen. In Leeuwarden zal 
het nieuwe systeem volgens 
de planning in april 2008 
worden uitgerold. ‘Maar dan 
mag er helemaal niets mis 
gaan. En zelfs dan nóg zijn 
we op 1 maart niet klaar.’ 
Denkbaar is zelfs dat de 
stekker nog geheel uit ReIS 
wordt getrokken. ‘Wat er dan 
gebeurt, weet niemand.’
Het computersysteem is niet 
alleen noodzakelijk om de 
afschaffing van het verplicht 
procuraat in goede banen te 
leiden, het is tevens de achil-
leshiel. Werkt het niet, dan 
ontstaan er ook problemen 
rond de koppeling met het 
landelijk advocatentableau 
en de inning van de grif-
fierechten. En haperen de 
computers, dan zal de griffie 
handmatig fouten in de 
aanlevering van rolgegevens 
moeten herstellen. ‘Geen 
idee wat dat betekent voor de 
werklast. Maar ik weet wel 
dat voor de afschaffing van 

het procuraat geen extra geld 
is gereserveerd voor perso-
neel.’
Maar ook de hoven moeten 
er aan geloven: het verplichte 
procuraat zal verdwijnen. 
‘Grote zorgen’ heeft Mollema 
over de wijze waarop stukken 
dan zullen worden ingediend 
en de fouten die daarmee 
gepaard kunnen gaan. ‘Ik 
voorzie minder flexibiliteit 
en dus minder klantvriende-
lijkheid. Wij willen niet dat 
de burger de dupe wordt van 
deze stelselwijziging maar 
als wij de extra werkzaamhe-
den niet kunnen behappen, 
dan kon dat toch wel eens het 
gevolg zijn.’
Grote zorgen heeft hij ook 
over de kosten. Mollema: 
‘Veel stukken zullen via de 
gewone post worden ver-
stuurd. Wij worden geacht 
deze vervolgens weer naar de 
advocatenkantoren terug te 
sturen. Dat kost vele tonnen 
aan portokosten per jaar. 
Wij vinden dat die kosten 
ten laste moeten komen van 
de balie, maar daarover is 
nog geen overeenstemming 
bereikt.’
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‘Computersysteem 
nog niet klaar voor 
roljournaal’
Op 1 maart 2008 zou het ver-

plicht procuraat moeten wor-

den afgeschaft. Wat betekent 

dat voor advocatenkantoren 

en gerechten? Het Advocaten-

blad laat betrokkenen aan het 

woord over de gevolgen op 

de werkvloer. Deze week: mr. 

Klaas Mollema, rolraadsheer te 

Leeuwarden. 
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