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P.H.Ch.M. van Swaaij
advocaat te Capelle aan den IJssel4

 

In een eerder artikel in 
dit blad maakte ik melding van een 
groot aantal zaken die noodzake-

lijk moesten worden opgelost, alvorens 
tot de afschaffing van het verplicht 
procuraat kon worden overgegaan.5 De 
strekking van dat artikel was dat het 
burgerlijk procesrecht eerst een aantal 
ingrijpende organisatorische wijzigin-
gen diende te ondergaan. Het ministerie 
leek het andersom te willen doen. Nu 
het verplicht procuraat kennelijk per 1 
september 2008 daadwerkelijk wordt 
afgeschaft, is het nuttig de stand van 
zaken te bekijken. Een aantal zaken 
blijkt nog steeds niet adequaat te zijn 
opgelost. 

Nog altijd verschillen
In 2005 bleek er van een Landelijk Uni-
form Rolreglement feitelijk nog geen 
sprake te zijn. De minister heeft zich er 
echter nu van laten overtuigen dat er 
thans ‘nauwelijks’ sprake meer is van 

4 Bij Van Swaaij Advokaten.
5 P. van Swaaij en R. Stallmann, ‘Afschaffing 

procuraat: Breinloze prestigekwestie ontaardt 
in puinhoop?’, in Advocatenblad 2005-1, 14 januari 
2005.

verschillen tussen de verschillende ge-
rechten. Er is inmiddels een nieuwe ver-
sie van het reglement die de uniformiteit 
zou moeten waarborgen. Desondanks 
blijven bepaalde verschillen bestaan.
 Zo worden bijvoorbeeld in sommige 
arrondissementen zaken die voor des-
kundigenbericht staan naar de parkeer-
rol verwezen, terwijl die zaken in andere 
arrondissementen telkens vier weken 
worden aangehouden. In Rotterdam 
is het voorts praktijk om zaken waarin 
contradictoir vonnis is bepaald na de 
eerste termijn van vonnisbepaling (zes 
weken) een verwijzing van 26 weken te 
geven voor bepaling vonnis. In andere 
arrondissementen worden die zaken 
telkens zes weken aangehouden.
 De andere prangende vraag is: hoe 
zit het met de uniformiteit in de infor-

matievoorziening via het roljournaal? 
Die uniformiteit lijkt mij essentieel nu 
alle advocaten zelf de stand van zaken 
in hun procedures in den lande moeten 
gaan opzoeken. Van deze uniformiteit is 
echter in www.roljournaal.nl helemaal 
geen sprake. De verschillen zijn zelfs zo 
groot dat men gerust mag stellen dat 
thans sprake is van negentien verschil-
lende roljournaals met ieder hun eigen 
terminologie. Bovendien worden som-
mige zaken compleet verschillend afge-
handeld.
 Neem het beraad voor comparitie 
na antwoord nadat gedaagde voor ant-
woord heeft geconcludeerd. In Rotter-
dam blijft de zaak op de continuatierol 
en staat deze voor de uitkomst van het 
beraad. In Utrecht wordt de zaak echter 
op de vonnissenrol geplaatst en aldus de 
suggestie gewekt dat deze voor vonnis 
staat. Nu is het comparitievonnis strikt 
genomen natuurlijk een tussenvonnis, 
maar het lijkt mij logischer dat de zaak 
op de continuatierol blijft. Ten aanzien 
van pro forma aangehouden zaken han-
teert de Rechtbank Den Haag al jaren 
het gebruik dat deze worden verwezen 
naar een zaterdag. Volgens roljournaal 
vindt dan een comparitie van partijen 
plaats op zaterdag te 23.00 uur; je moet 
het maar net weten, straks na 1 septem-
ber aanstaande.

Laatste  
bevindingen  
van een  
rolwaarnemer
Peter van Swaaij voorziet op grond van zijn 

ervaring nog steeds aardig wat praktische 

problemen door de afschaffing van het  

verplicht procuraat.

De verschillen zijn 
zo groot dat er spra-
ke is van negentien 
verschillende rol-
journaals met eigen 
terminologieën
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Gebruik van software
De rechtbanken maken nog steeds ge-
bruik van het programma Civiel. Deze 
software wordt echter ook gebruikt 
voor het maken van zogenaamde eigen 
aantekeningen en opmerkingen door de 
griffier die weer niet in het roljournaal 
thuishoren. Dat kan in bepaalde geval-
len in de vertaling met het roljournaal 
voor verwarring zorgen.
 Een ander probleem is de gewoonte 
van het overschrijven van roldata. Er 
wordt door de griffie bij een rolver-
wijzing niet altijd een nieuwe regel 
toegevoegd met de volgende roldatum 
en stand, maar de oude datum wordt 
overschreven. Daarmee gaat voor de 
bezoeker van het roljournaal de historie 
van die zaak verloren.
 Weer een ander probleem is de struc-
tuur en – niet te vergeten – de (on)
leesbaarheid van het roljournaal. De 
verschillende rolhandelingen staan niet 
altijd in chronologische volgorde ver-
meld, hetgeen ten onrechte de indruk 
kan wekken dat de zaak op een andere 
datum staat.
 De wijze van weergave van standen, 
roldata en dergelijke is overigens vol-
strekt onder de maat. De lezer moet het 
maar doen met codetaal in letters U, NU, 
ST, waaruit dan zou moeten blijken of 
een bepaalde handeling nu wel of niet 
is verricht. Veel rolsecretaresses zijn dan 
ook in een valkuil gelopen. Het roljour-
naal is naar mijn mening als dagelijks 
gebruiker geen volwaardig informatie-
systeem.6

Het roljournaal ‘ligt eruit’.
Regelmatig worden de rolverwijzingen 
van een bepaalde roldatum later aan-
gepast. De zaak komt daarmee op een 

6 Het is overigens de vraag in hoeverre het rol-
journaal in deze vorm blijft bestaan, want de 
hoven en de rechtbanken zullen in het kader 
van de afschaffing van het procuraat toch 
echt dezelfde software moeten gebruiken ten 
behoeve van de uitwisseling met het roljournaal. 
Hoven en rechtbanken gebruiken momenteel 
nog verschillende software. Als ik het goed 
begrijp dient de software REIS  algemeen geïm-
plementeerd te worden en dienen alle lopende 
rolprocedures in Nederland te worden omge-
nummerd naar nieuwe, op landelijk niveau 
unieke nummers. Over de voortgang van dit 
project worden geen mededelingen gedaan, al 
bereiken ons met enige regelmaat geruchten dat 
de implementatie nog lang niet gereed is. En dat 
ruim een halfjaar voor de beoogde datum van 
afschaffing.

andere roldatum of stand te staan dan 
aanvankelijk na afloop van de roldatum 
gepubliceerd op het roljournaal. Hoe 
kun je daar op bedacht zijn? Moeten we 
dan iedere dag voor de zekerheid ons 
totaal zakenbestand in het roljournaal 
nalopen?7 
 Overigens valt ook nog het nodige 
aan te merken op de beschikbaarheid 
van het roljournaal. In het kader van 
ons rolwaarnemerschap voor ongeveer 
200 Rotterdamse kantoren downloaden 
en raadplegen wij het roljournaal op 
dagelijkse basis, en informeren wij onze 
cliënten omtrent de actuele stand van 
zaken. Deze dagelijkse download vindt 
plaats rond zes uur in de ochtend en 

7 Overigens legt ons kantoor momenteel de laat-
ste hand aan de uitbreiding van onze rolwaarne-
ming-software waarmee wij de advocaten in het 
gehele land per e-mail continu kunnen voorzien 
van duidelijke rolberichten en zaakverwijzingen 
in alle arrondissementen, ook de latere mutaties 
en verwijzingen door de R-C.

uiteraard houden wij de verversing en de 
beschikbaarheid van de database nauw-
gezet bij. Het komt nogal eens voor dat 
de database ‘eruit ligt’, dan is het roljour-
naal niet te raadplegen. Soms is het pro-
bleem niet voor halftien opgelost. En dat 
vaak op donderdagen, wanneer iedereen 
zijn rolzaken van de zitting van de dag 
tevoren wil raadplegen. In de laatste 
week van maart 2007 lag het roljournaal 
Rotterdam er zelfs drie dagen uit. Wan-
neer de informatievoorziening geheel en 
al van een informatiesysteem afhangt, 
zal dit systeem veel betrouwbaarder 
moeten functioneren.8 
 De advocatuur kan zich de genoemde 
problemen natuurlijk besparen door 
op vrijwillige basis gebruik te blijven 
maken van het procuraat. Of reist u zelf 
vanuit Groningen naar Middelburg af 
om daar beslag te leggen? 

Justitie is van mening dat de procureur 
een overbodige figuur is. Als zij meent 
dat de huidige standaard toereikend is, 
dan permitteer ik mij de opmerking dat 
Justitie de kwaliteit en onmisbaarheid 
van de informatievoorziening door de 
procureur schromelijk heeft onderschat. 

8 Tot op heden is overigens nog met geen woord 
wordt gerept over de vraag wie de gevolgen 
moet dragen van missers ten gevolge van fouten 
in het roljournaal.

Moeten we dan  
iedere dag voor de 
zekerheid ons totaal 
zakenbestand in 
roljournaal nalopen? 

14 MAART 2008 - AMSTERDAM RAI

PROGRAMMA
- Een beursvloer met >300 topadvocatenkantoren
- Vakinhoudelijke en carrièregerichte workshops 
- Ruim 20 kantoorpresentaties
- Beursborrel van 16.00 tot 17.30 uur

Het Nationaal Juristencongres en De Nationale Carrièrebeurs zijn activiteiten van Memory Events B.V., onderdeel van de 

VOOR MEER INFORMATIE EN GRATIS ENTREE GA JE NAAR JURISTENCONGRES.NL

HET GROOTSTE JURIDISCHE CARRIÈRE-EVENEMENT VAN NEDERLAND!
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