
Met de Wet afschaffing 
procuraat en invoering elek-
tronisch berichtenverkeer 

(wet 30 815) wordt de bestaande verplich-
te procesvertegenwoordiging door een 
procureur in civiele zaken afgeschaft.12 
Vanaf 1 september 2008 kan de advocaat 
ook procederen in een ander arrondisse-
ment dan waar hij of zij kantoor houdt. 
De tussenkomst van een procureur is 
niet meer nodig. De paragraaf in de Ad-
vocatenwet die over de procureur gaat, 
vervalt. Van belang is het overgangsrecht 
over de ‘conversie’ van de procureur in 
advocaat. 
 Omdat niet alle aspecten van de af-
schaffing bekend zijn, zult u regelmatig 

1 Degenen binnen en buiten het bureau die 
behulpzaam waren bij het tot stand komen van 
deze tekst worden hartelijk bedankt.

2 Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de 
Eerste Kamer. De wet zal op 1 september 2008 in 
werking treden.

worden geïnformeerd over de zaken die 
van belang zijn voor de praktijk. Op de 
website www.advocatenorde.nl zal een 
pagina worden gewijd aan ‘afschaffing 
verplicht procuraat’, waar ook de wettek-
sten te vinden zijn. Als er aanleiding is u 
nader te informeren, zal dit gebeuren via 
de website, de Orde van de dag, het Ad-
vocatenblad of eventueel per brief. Mocht 
u vragen hebben of informatie over een 
bepaald punt missen, dan kunt u mailen 
naar procureurAadvocatenorde.nl.

Landelijk AdvocatenTableau

Inschrijving
Op grond van art. 2 jo. 3 Advocatenwet 
dient u – als u om inschrijving verzoekt 
bij de rechtbank waar u na beëdiging 
kantoor wenst te houden – de gebrui-
kelijke documenten over te leggen. 
Als alles in orde is, wordt u vervolgens 
beëdigd. Deze procedure herhaalt zich 
op het moment dat u gedurende korte 
of langere tijd niet op het tableau heeft 
gestaan. Als een advocaat enige tijd ge-
schrapt is geweest, dan is er geen sprake 
van verhuizing, maar van opnieuw in-
schrijven.

 Van belang is dat op grond van art. 12 
Advocatenwet slechts op één locatie in 
een arrondissement kantoor kan worden 
gehouden. Dit betekent dat bijvoorbeeld 
een advocaat in dienstbetrekking, de 
zogenoemde Cohen-advocaat, naast de 
dienstbetrekking niet nog ergens anders 
kantoor mag houden en ook niet een 
eigen praktijk kan voeren.
 Verder is het niet meer nodig dat uw 
akte jaarlijks wordt geviseerd door de 
griffie van de rechtbank.

Verhuizing naar ander arrondissement
Als u in een ander arrondissement kan-
toor gaat houden, hoeft u dit alleen aan 
de houder van het Landelijk Advocaten-
Tableau (LAT), de algemeen secretaris, 
door te geven per e-mail (infoAbarbe-
heer.nl), fax (0800-227 23 43 37) of post 
(Postbus 16209, 2500 BE Den Haag). 
Vanaf het moment dat de verplaatsing is 
verwerkt, houdt u in het andere arron-
dissement kantoor.
 Gelet op de rol van de Raad van Toe-
zicht in het arrondissement waar u zich 
gaat vestigen, verdient het ook aanbeve-
ling uw vestiging door te geven aan de 
Raad. De Raden van Toezicht hebben 

M.J. van der Pijl
beleidsadviseur Bureau van de Orde
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Procuraat

Wat betekent de afschaffing van het verplicht 
procuraat voor de praktijk? Marieke van der 
Pijl belicht het Landelijk AdvocatenTableau 
dat ermee samenhangt, de gevolgen voor het 
civiel proces en het overgangsrecht.
Peter van Swaaij beschrijft daarna als bevlo-
gen rolwaarnemer de praktische problemen 
die door de afschaffing in het verschiet liggen.
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weliswaar toegang tot het LAT, maar 
om elk misverstand te vermijden, is een 
aparte adreswijziging aan de Raad raad-
zaam. Verder bent u, vanaf het moment 
dat de verplaatsing is verwerkt, verplicht 
om in het andere arrondissement kan-
toor te houden en de adresgegevens op 
alle uitingen waarin het kantooradres 
voorkomt, zoals onder andere briefpa-
pier, website en advertenties, te wijzigen.
 Het is van belang dat het goede kan-
tooradres in het LAT vermeld wordt, 
want zowel de Raad voor Rechtsbijstand 
(toevoegingen), de rechtbanken en hoven 
alsook de Raad van Toezicht van de plaat-
selijke Orde van Advocaten en de lande-
lijke Orde van Advocaten maken gebruik 
van het adres in het LAT. Zie voor meer 
informatie ook www.barbeheer.nl.

Schorsing of schrapping
Door een tuchtrechter kan beslist wor-
den dat een advocaat wordt geschrapt of 
geschorst. Een schorsing of schrapping 
kan echter ook van rechtswege zijn, of na 
een beslissing van de Raad van Toezicht. 
Een schorsing wordt in het LAT vermeld 
zonder vermelding van de reden die 

hieraan ten grondslag ligt (zie TK 2006-
2007, 30 815, nr. 3, blz. 10).
 Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, 
is de stage van rechtswege geschorst 
als de stage niet onder toezicht van een 
patroon wordt uitgeoefend. Op grond 
van art. 8 Advocatenwet wordt ook in 
dit geval op het tableau vermeld dat er 
sprake is van schorsing. Een stagiaire of 
een Raad van Toezicht dient aan de hou-
der van het LAT (BAR-beheer) door te 
geven of er sprake is van een dergelijke 
schorsing. 

Indien een advocaat-stagiaire het certi-
ficaat van de Beroepsopleiding Advoca-
tuur niet behaalt in de tijd die de wet 
daarvoor geeft, wordt de advocaat-stagi-
aire op grond van art. 8 lid 3 Advocaten-
wet geschrapt. Tot slot kan een Raad van 
Toezicht gedurende één jaar nadat een 
stagiaire is beëdigd, op grond van art. 9 
Advocatenwet het besluit nemen dat de 
advocaat alsnog wordt geschrapt, onder 
andere als er onjuiste of onvolledige in-
formatie is verstrekt door een stagiaire.

Civiel proces

Inning van griffierecht 
Over een efficiëntere wijze van inning 
van griffierechten, zoals betaling via 
internet, wordt wel gedacht, maar is 
nog weinig bekend. Voorlopig kan er via 
rekening-courant en acceptgiro worden 
betaald. Er is bovendien een wetsvoor-
stel herziening griffierechtenstelsel in 
voorbereiding, waarbij de heffing van de 
griffierechten wordt vereenvoudigd en 
geharmoniseerd. Het is nog niet bekend 
wanneer de wijziging in werking zal 
treden.

Digitaal Roljournaal3

Toegang tot het digitale Roljournaal 
verkrijgt u via het BalieNetcertificaat. 
Op het moment dat een rechtbank klaar 
is voor het digitale Roljournaal, zijn de 
volgende varianten mogelijk:
a als u reeds in het bezit bent van een 

BalieNetcertificaat én toegang heeft 
tot het huidige Roljournaal, ontvangt 
u een bericht met de instructie hoe u 
zich kunt aanmelden voor ingebruik-
name van het nieuwe Roljournaal;

b als u niet in het bezit bent van een 
BalieNetcertificaat, maar wel toegang 
heeft tot het huidige Roljournaal, 
ontvangt u een bericht dat u een Balie-
Netcertificaat bij de Nederlandse Orde 
van Advocaten dient aan te vragen;

c als u nog geen toegang heeft tot het 
huidige Roljournaal, maar wel in het 
bezit bent van een BalieNetcertificaat, 
kunt u zich aanmelden voor toegang 
tot het nieuwe Roljournaal via de 

3 Op dit moment wordt alleen bij de rechtbank 
met het digitale Roljournaal gewerkt. De digita-
le rol bij de hoven is nog niet klaar, maar zal dat 
op 1 september 2008 wel zijn. Het Roljournaal 
voor de hoven lijkt zoveel mogelijk op dat van 
de rechtbanken.
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Stagiaires opgelet!
Advocaat-stagiaires moeten zo vroeg moge-
lijk aan de Raad van Toezicht in het nieuwe 
arrondissement de verhuizing melden, omdat 
het patronaat door de Raad van Toezicht 
goedgekeurd dient te worden. Als de praktijk 
niet onder toezicht van een patroon wordt 
uitgeoefend, is de stage van rechtswege ge-
schorst en kan de Beroepsopleiding niet meer 
worden gevolgd. Ook op andere punten, 
zoals de resterende stageverplichtingen, zal 
een beoordeling door de Raad van Toezicht 
plaatsvinden.
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website van het Roljournaal (http://
loket.rechtspraak.nl); 

d als u nog geen toegang heeft tot het 
huidige Roljournaal en niet in het 
bezit bent van een BalieNetcertificaat, 
kunt u een certificaat aanvragen bij 
de Nederlandse Orde van Advocaten 
(www.advocatenorde.nl) en u daarna 
aanmelden voor de toegang tot het 
nieuwe Roljournaal. 

Binnenkort wordt het Roljournaal bij 
de rechtbank uitgebreid met de functie 
om de B-formulieren elektronisch in 
te dienen. Per arrondissement wordt 
besloten wanneer met dat nieuwe en 
uitgebreidere Roljournaal gewerkt gaat 
worden. Het berichtenverkeer rondom 
de rol zal uiterlijk vanaf 1 september 
2008 uitsluitend via deze elektronische 
formulieren verlopen. Die elektronische 
B-formulieren zijn zo gemaakt dat deze 
veel gemak zullen bieden. In het arron-
dissement Haarlem heeft een succesvolle 
proef plaatsgevonden met digitale  
B-formulieren. 

Zie voor meer informatie over de wer-
king van het Roljournaal: http://loket.
rechtspraak.nl/, klik op: ‘Meer informa-
tie...’.

Roladministratie 
Het vernieuwde Roljournaal laat de 
zaken uit alle arrondissementen zien die 
op naam van de advocaat staan. De ad-
vocaat kan zich in zijn praktijk meestal 
niet beperken tot het Roljournaal, maar 
heeft ook een eigen roladministratie 
nodig. De gegevens van het Roljournaal 
moeten daarom nog steeds in de eigen 
roladministratie worden verwerkt. Dit 
is met het huidige Roljournaal mis-
schien nog niet eenvoudig, maar het is 
de bedoeling dat in de loop van 2008 
bevraging van het Roljournaal met een 
webservice mogelijk wordt gemaakt. Op 
basis van deze webservice kunnen leve-
ranciers van kantoorautomatisering een 
koppeling aanbrengen.

Rolreglementen
De rechtbanken werken al met een 
landelijk rolreglement. Op dit moment 
wordt het reglement door de diverse 
rechtbanken verschillend geïnterpre-
teerd, met name wat de B-formulieren 
betreft. Met de invoering van het Rol-

journaal en de digitale B-formulieren 
wordt dit geüniformeerd. Daarnaast zijn 
de reglementen aangepast, zodat ook de 
andere verschillen zijn verkleind, res-
pectievelijk weggenomen. Wel geldt: bij 
twijfel contact opnemen met de griffie of 
met een advocaat in het arrondissement 
waar de zaak aanhangig is.
 Voor de gerechtshoven zal een lande-
lijk zaaknummer worden ingevoerd. Dit 
kan betekenen dat het rolprogramma op 
uw kantoor aangepast dient te worden 
en ook hier kan de (in ontwikkeling 
zijnde) webservice een uitkomst bieden. 
Het nieuwe landelijke hofrolregle-
ment is klaar en zal in werking treden 
voorafgaand aan de afschaffing van het 
verplicht procuraat of op hetzelfde mo-
ment, dus 1 september 2008.
 Observeren van de diverse procedures 
kan na afschaffing van het verplicht pro-
curaat op grond van het advies van het 
College bescherming persoonsgegevens 
slechts met één zoeksleutel. In het nieu-
we Roljournaal is het mogelijk om bui-
ten het eigen arrondissement op naam 

te zoeken, tot vier weken terug en twee 
weken vooruit. Ook dient niet vergeten 
te worden om de partijnaam tussen ster-
retjes (*) te plaatsen. Het is derhalve zaak 
om zo snel mogelijk het rolnummer van 
een dergelijke zaak te achterhalen. De 
enig openstaande weg daarvoor is telefo-
nisch informatie inwinnen bij de griffie. 
Uiteraard kan dat ook bij de advocaat 
van de wederpartij, maar daarmee wordt 
het observeren wel uit de anonimiteit 
gehaald. Het voorgaande betekent dat 
anoniem controleren of een zaak door 
een wederpartij is aangebracht, een stuk 
omslachtiger zal worden.

Er zijn twee Algemene Maatregelen van 
Bestuur in voorbereiding waarin nadere 
regels zijn neergelegd inzake het elek-
tronisch verzenden van berichten en 
de vraag hoe het geregeld is met de ver-
trouwelijkheid en betrouwbaarheid van 
elektronische berichten.

Na afschaffing van het verplicht procu-
raat wordt in procedures waar op toevoe-
ging wordt geprocedeerd, geen vergoe-
ding gegeven voor het inschakelen van 
een vrijwillige ‘procureur’. 

Overgangsrecht
Op grond van het overgangsrecht zal per 
1 september 2008 de voor een partij ge-
stelde procureur van rechtswege worden 
beschouwd als de voor die partij gestelde 
advocaat. U zult dus aan het gerecht een 
wijziging van advocaat door moeten 
geven als u als behandelend advocaat in 
plaats van de procureur wilt komen. De 
plaatselijke orde zal met het lokale ge-
recht bespreken hoe die wisseling op de 
rol het soepelst kan verlopen.
 Verder is van belang dat art. 63 lid 1 
Rv, dat gaat over exploten inzake verzet, 
hoger beroep of beroep in cassatie of 
executie, van toepassing blijft op uit-
spraken die vóór inwerkingtreding van 
de wet zijn gedaan. 
 Tot slot: ten aanzien van de vergoe-
dingen voor handelingen verricht door 
procureurs vóór inwerkingtreding van 
deze wet, blijft het oude recht van toe-
passing.
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Tips
- Als er nog geen processtukken per elek-

tronische post, bijvoorbeeld e-mail, 
verzonden kunnen worden, dient u er 
rekening mee te houden dat er bij de post 
vertraging kan optreden bij de verzending 
van die stukken. Om die reden verdient 
het aanbeveling de stukken ruim voor de 
zitting aan de griffie toe te zenden of de 
stukken per koerier te sturen.

- Eveneens is het aan te bevelen om uitstel-
verzoeken ruim voor de zitting in te die-
nen. Als er geen uitstel wordt verleend, 
heeft u nog tijd om het processtuk tijdig 
in te dienen. Het nieuwe procesreglement 
bevat bepalingen over uitstelverzoeken.

- Verder is er een bottleneck bij de lande-
lijke procesvoering: de logistiek. Tijdige 
indiening van stukken geeft geen zeker-
heid van ontvangst door het gerecht, 
want er wordt geen ontvangstbevestiging 
gezonden, tenzij u hierom vraagt.

- De rechtbanken sturen na ontvangst van 
de elektronisch ingediende B-formulieren 
een automatische ontvangstbevestiging. 
In de ontvangstbevestiging staan het 
zaaknummer, het arrondissement, de 
datum en het tijdstip van indiening en 
het nummer van het formulier.

Procuraat
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