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Het bestuur van de vereniging van

letselschadeadvocaten LSA is voor

het jaar 2004 als volgt samengesteld.

Voorzitter: mr. H.W.P.B. Taminiau

te Tilburg; secretaris: mr. C.H. van

Dijk te Amsterdam; penningmees-

ter: mr. J.J. van der Molen te Gronin-

gen; leden: mr. F.J. van Benthem te

Etten-Leur; mr. J.M.W. Werker te

Arnhem; mr. P.R. Wery te Zwolle;

mr. D.J. van der Kolk te Rotterdam.

LSA-bestuur

Het wettelijk verplichte procuraat kan per
1 juli 2006 worden afgeschaft mits er een
landelijk advocatentableau totstandkomt.
Tot die conclusie komt de door minister
Donner van Justitie ingestelde werkgroep
Afschaffing verplicht procuraat in een
onlangs uitgebracht advies. Het advies
heeft geen betrekking op de Haagse cassa-
tieadvocatuur.

In de werkgroep zijn vertegenwoordigd de Jus-

titie-directies Strategie Rechtspleging, Toe-

gang Rechtsbestel, Wetgeving en Financieel Eco-

nomische Zaken. Verder hebben zitting de Raad

voor de Rechtspraak, het Bureau Internet syste-

men en toepassingen rechterlijke organisatie en

de Nederlandse Orde van Advocaten (hoofd

rechtspraktijk/communicatie D. de Snoo).

In de huidige situatie liggen het eigendom en

beheer van de negentien advocatentableaus bij de

rechtbanken. Omdat de gerechten in civiele zaken

nu niet rechtstreeks communiceren met advoca-

ten buiten het eigen arrondissement is dat ook

voldoende, aldus de werkgroep. Wanneer advoca-

ten de mogelijkheid krijgen om rechtstreeks te

communiceren met alle gerechten – dus zonder

tussenkomst van een procureur – is voor de

gerechten inzicht nodig in de gegevens van alle

advocaten. ‘Het tot stand brengen van een lande-

lijk advocatentableau is daarom in de visie van de

werkgroep voor elk alternatief een voorwaarde,’

stelt de werkgroep.

In het straf- en bestuursrecht zou het procuraat in

principe kunnen worden afgeschaft zonder lande-

lijk tableau. ‘Vreemde rechtbanken’ zouden indien

nodig gegevens van een advocaat kunnen contro-

leren bij de ‘eigen rechtbank’. Vanwege de bureau-

cratie die dat met zich mee zou brengen, hecht de

werkgroep ook ten aanzien van deze rechtsgebie-

den echter aan een landelijk tableau. Het eigen-

dom en het beheer van dat tableau zouden bij de

Nederlandse Orde van Advocaten moeten liggen,

waarbij toegang is gegarandeerd voor de gerech-

ten, de Raden voor Rechtsbijstand en de plaatselij-

ke Raden van Toezicht.

Een landelijk rekening-courantstelsel is volgens

de werkgroep geen voorwaarde voor afschaffing

van het procuraat, omdat ook nu niet alle procu-

reurs een rekening-courantverhouding hebben

met de eigen rechtbank. In die gevallen worden er

gewoon acceptgiro’s verzonden voor de verschul-

digde griffierechten. ‘In een situatie zonder procu-

raat moeten wellicht meer acceptgiro’s worden

verzonden. Het is echter ook denkbaar dat advoca-

ten bij meer dan één gerecht een rekening-courant

aangaan,’ meent de werkgroep.

Het advies van de werkgroep heeft overigens geen

betrekking op de Haagse cassatieadvocatuur. Nu

kan bij de Hoge Raad immers pas worden opgetre-

den door middel van een in het arrondissement 

Den Haag gevestigde advocaat. ‘De beperking van

de cassatieadvocatuur tot de Haagse Balie zal bij

wijze van overgangsmaatregel worden gehand-

haafd. Voor cassatieadvocatuur wordt eerst het

advies van de commissie cassatieadvocatuur (com-

missie-Neleman) afgewacht.’

Concluderend komt de commissie tot het oordeel

dat de volgende stappen gezet moeten worden:

- Het wettelijk verplicht procuraat vervalt over-

eenkomstig het voorstel van minister Donner

op 1 juli 2006. Hiertoe zullen onder meer het

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en

de Advocatenwet moeten worden gewijzigd;

- De Nederlandse Orde neemt, in samenspraak

met de Raad voor de Rechtspraak, de totstand-

koming van het landelijk advocatentableau ter

hand;

- De Raad voor Rechtspraak past de ondersteu-

nende administratieve systemen aan;

- Het ministerie van Justitie onderzoekt of er

aanleiding is om in de sfeer van de gefinancier-

de rechtsbijstand een vergoeding toe te kennen

voor de inschakeling van een rolwaarnemer bij

een mondelinge rol buiten het eigen arrondis-

sement, zolang er nog geen sprake is van recht-

streeks elektronisch berichtenverkeer tussen

advocaat en gerecht.

Minister Donner is naar aanleiding van het advies

gestart met een consultatieronde over het voorstel.

Niet alleen de Nederlandse Orde van Advocaten,

de Raad voor de Rechtspraak, de Raden voor

Rechtsbijstand en de Consumentenbond kunnen

commentaar leveren op het voorstel, ook andere

belanghebbenden kunnen dat doen. ‘Uw reactie

zal worden betrokken in het definitieve voorstel

en de implementatie van de “afschaffing van het

wettelijk procuraat”, aldus het persbericht van

Justitie. (zie: http://www.justitie.nl/publicaties/dossiers)

(LW)

‘Landelijk tableau voorwaarde voor afschaffing procuraat’

agenda

De Vereniging voor Milieurecht reikt

elke twee jaar een prijs uit voor de

beste scriptie over een milieurechte-

lijk onderwerp. De winnaar krijgt een

bedrag van H 850. Voor inzending

komen in aanmerking afstudeer-

scripties die tussen 1 juni 2002 en 31

augustus 2004 met een voldoende

zijn beoordeeld aan een Nederlandse

universiteit, hogeschool of bestuurs-

academie. Inzendingen dienen uiter-

lijk 31 augustus 2004 in het bezit te

zijn van de Jury van de VMR-milieu-

scriptieprijs, p/a Donkerstraat 17,

3511 KB Utrecht. Informatie: de

VMR-website: www.milieurecht.net;

of het VMR-verenigingsbureau, tel.

030-231 22 21 of per e-mail: info

Amilieurecht.net

Milieuscriptieprijs 2004

ordenieuws

Nadat de griffierechten in de Alge-

mene wet bestuursrecht, de Wet

tarieven in burgerlijke zaken en

enkele andere wetten per 1 februari

2004 omhoog waren gegaan met

15%, kwam daar kort nadien nog

eens 2,14% bij vanwege de indexe-

ring. Die is gebaseerd op de griffie-

rechten zoals deze komen te luiden

nadat de Wet verhoging griffierech-

ten in werking is getreden. Vorig

jaar bedroeg de indexering 6,35%.

Indexering na de verhoging
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