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Ze moet er nog een beetje 
om lachen. ‘Een tijd geleden 
werden we gebeld door een 
advocaat die inlogde in het 
roljournaal en bij zijn stuk-

ken de afkorting NU zag. Hij 
dacht dat de rechtbank von-
nis had gewezen en wilde de 
uitspraak zien. Wij vonden 
dat wel grappig, want NU 
staat voor Niet Uitgevoerd.’ 
En die afkorting staat ge-
woon bij de hulpfunctie van 

het roljournaal, zegt Hanne-
ke Vis, rolgriffier te Utrecht.
 Nu advocaten niet langer 
automatisch gebruikmaken 
van procureurs en veelal zelf 
proceshandelingen moeten 
verrichten, wil het wel eens 
misgaan. De afschaffing van 

het procuraat heeft de Recht-
bank Utrecht zeker gemerkt, 
zegt Vis. Zo worden er meer 
dan in het verleden aktes van 
niet-indienen verstrekt. ‘Als 
advocaten niet tijdig naar 
de instructies kijken, moe-
ten wij een zaak wel laten 
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Hoe bevalt sinds september het procureurswerk?

‘Soms denken we dat advocaten wat 
gemakzuchtig zijn’

Op 31 augustus 2008 deden 

de procureurs het licht uit, 

op 1 september namen de 

procesadvocaten het stokje 

over. Op die dag startte ook 

de Procureurskring met haar 

werkzaamheden. Daarin 

verenigden zich negentien 

advocatenkantoren – één 

per arrondissement – die 

diensten blijven aanbieden 

die voorheen door procureurs 

werden verricht. De ervaringen 

zijn gevarieerd.

‘Verkeerd B-formulier?  
Accepteren wij niet!’
Het installeren van het roljournaal kostte haar 
drie maanden. Veel te ingewikkeld om het te 
installeren, zegt ze, hoewel ze zichzelf geen 
digibeet vindt. Meerdere malen heeft ze de 
servicedesk van de Rechtbank Haarlem om raad 
moeten vragen. Na drie maanden is mr. Pauline 
van der Kolk van het Haarlemse kantoor Dami-
ate Advocaten er nog niet uit. Maar de software 
is inmiddels geïnstalleerd, zij kan haar zaken en 

die van haar kantoorgenoten in het roljournaal 
inzien. En ze kan B-formulieren aanmaken.
Of toch niet? ‘Een medewerkster van de recht-
bank informeerde mij dat mijn B-formulieren er 
verkeerd uitzien en dat zij niet van plan is deze 
te accepteren’, zegt Van der Kolk. ‘De B-formu-
lieren van andere advocatenkantoren zouden er 
anders uitzien. Ik heb deze dame gezegd dat ik 
in het nieuwe roljournaal werk met de iconen 
die daarop beschikbaar zijn. Tevens heb ik haar 
verteld dat als ik niet het goede roljournaal met 

de goede inlogcodes zou gebruiken, ik niet eens 
mijn zaken zou kunnen inzien. De bewuste 
dame was hier niet van onder de indruk. Zij 
informeerde mij mijn foutieve B-formulieren 
zonder meer te gaan retourneren. In de bewus-
te zaak ben ik gered doordat een advocaat zich 
voor de wederpartij heeft gesteld. Sindsdien 
hoor ik niet meer van de rechtbank dat mijn 
B-formulieren niet zouden kloppen. Ik vrees 
echter voor het vervolg van mijn werkzaamhe-
den met het nieuwe roljournaal.’

RBI_Advo 04 bwerk v1.indd   143 20-03-09   11:51



Actualiteiten

144  advocatenblad  27 maart 2009

schieten.’ Ook komen uitstelverzoeken 
later binnen, soms zelfs te laat, en krijgt 
de rechtbank beduidend meer telefoontjes 
van advocaten. ‘Vroeger was de procureur 
de vraagbaak, nu bellen ze naar de griffie. 
We helpen graag, maar alles wat ze moeten 
weten is te vinden in het roljournaal. Als 
dat goed wordt gebruikt is dat een prima 
hulpmiddel, maar veel advocaten staan er 
toch huiverig tegenover. We krijgen dan 
toch telefoontjes over welk bijlagenformu-
lier er moet worden gebruikt, terwijl dat er 
gewoon op staat. Dat geldt ook voor afkor-
tingen. Soms denken we dat advocaten wat 
gemakzuchtig zijn.’
 Voor hen, maar ook voor advocaten die 
bewust de procureurswerkzaamheden lie-
ver niet doen, zijn er advocatenkantoren die 
een procuraat après la lettre zijn blijven voe-
ren. Negentien daarvan zijn aangesloten bij 
het landelijk netwerk de Procureurskring. 
Hun ervaringen na een halfjaar zijn gevari-
eerd.
 ‘We hebben niet te klagen’, zegt Greet 
van Ditshuizen van het Zwolse advocaten-
kantoor Benthem & Gratama. ‘Het gaat te-
gen de verwachting in goed. We hadden een 
forse terugval in het aantal zaken verwacht, 
maar dat is meegevallen. We krijgen regel-
matig nieuwe zaken binnen, van kleine en 
van grote kantoren. Maar we hebben ook 
kantoren verloren. We denken dat de aan-
sluiting bij deze Kring echt heeft geholpen. 
Al vóór de oprichting van die Kring kregen 
we de eerste verzoeken binnen. Nu onze 
eigen advocaten ook in andere arrondis-
sementen kunnen procederen, merken we 
pas goed dat overal anders met de rol wordt 
gewerkt.’
 Hetzelfde geluid kan worden opge-
tekend in Rotterdam. ‘Er zijn in ons ar-
rondissement maar twee kantoren die 
procureursdiensten zijn blijven aanbieden’, 
zegt Rianne Reibestein van Kneppelhout & 
Korthals. Weinig concurrentie en dus: ‘Ook 
wij hebben niets te klagen. Al ruim vóór 1 
september 2008 heeft een aantal kantoren 
van buiten Rotterdam gevraagd of wij hun 
procureursdiensten konden doen, en na die 
datum is dat gestaag gegroeid. Zij doen dat 
werk niet zelf omdat, zoals ze dat ons laten 
weten, deze constructie extra zekerheid 
biedt. Wij kennen de Rechtbank Rotterdam 
en de werkwijze goed. Helaas werken alle 
rechtbanken toch weer anders.’
 Wat minder positief is Liesbeth Strang 
(Banning, ’s-Hertogenbosch). ‘Deelname 
aan de Procureursring was een beetje een 

sprong in het duister. We hebben nu wat 
minder zaken dan vóór 1 september. Een 
aantal kantoren is deze werkzaamheden 
zelf gaan doen. Het aantal verzoekschrif-
ten in appèlzaken is fors minder, evenals 
verzoekschriften bij echtscheidingen; de 
regels daarvoor zijn niet zo formeel en veel 
advocaten kunnen het wel zelf. Wat fors is 
verminderd zijn de toevoegingszaken, om-
dat de procureurskosten niet meer worden 
vergoed. Aan de andere kant zie je ook dat 
advocatenkantoren die procureursdiensten 
zijn blijven aanbieden dit nu stopzetten. 
Mogelijk komen hun klanten naar ons.’
 Het afschaffen van het procuraat en 
het lidmaatschap van de Procureurskring 
heeft het Groningse kantoor Plas Bossi-
nade vooralsnog weinig opgeleverd. Maria 
Heeger spreekt van een ‘bedroevend’ aantal 
minder zaken. Bestaande opdrachtgevers 
zijn dit werk zelf gaan doen’. Deels is dat 
ook wel te begrijpen, zegt Heeger. ‘Het kost 
gewoon minder als je geen procesadvocaat 
inschakelt. De meerwaarde ervan is aan veel 
klanten niet goed uit te leggen. En het is 
ook vaak niet nodig, zoals bij reguliere za-
ken waarin een dagvaarding moet worden 
uitgebracht of waarbij een datum voor kort 
geding moet worden gevraagd. Die kosten 
moet je afzetten tegen het belang van de 
zaak, en bij kleine zaken is een paar tientjes 
al veel geld. Cliënten hebben daar moeite 
mee.’ Heeger vermoedt ‘dat we te optimis-
tisch zijn geweest. En het aantal zaken kan 
verder teruglopen. Maar er kan ook een 
kentering aankomen: als veel cliënten zien 

dat een procesadvocaat toch wel handig is’.
 Considine Advocaten, een klein kantoor 
in Rotterdam, maakte altijd gebruik van een 
rolwaarnemer, zelf beschikte het kantoor 
niet over een eigen procureur. Maar sinds 1 
september bestaat de wens om de rolwaar-
neming zelf te doen. Advocaat Heleen over 
de Linden: ‘Je moet dan wel het rolregle-
ment goed in de vingers hebben. Het zou 
daarom wenselijk zijn wanneer er ergens 
een cursus wordt aangeboden, maar dat is 
er niet.’ Het zou volgens Over de Linden een 
goed idee zijn wanneer een van de rechtban-
ken zo’n cursus bijvoorbeeld landelijk zou 
verzorgen of wanneer procesadvocaten een 
rolzitting in het eigen arrondissement kun-
nen bijwonen. Dan kan een toelichting op 
het rolreglement worden gegeven en kun-
nen beginnende procesadvocaten vragen 
stellen. ‘En dan zijn er nog vele afkortingen. 
Kan er op rechtspraak.nl geen overzicht 
worden geplaatst met de betekenis ervan?’
Daarover kan Michiel Boer van de Raad voor 
de rechtspraak kort zijn. ‘Wij staan niet on-
welwillend tegenover dergelijke verzoeken. 
Maar we hebben slechts één keer zo’n vraag 
gekregen. Er moet wel sprake zijn van een 
substantieel probleem én we moeten daar-
van horen, willen we zo’n afkortingenlijst 
maken. Kennelijk is het probleem binnen 
de advocatuur nog niet groot genoeg.’

‘Procesadvocaat verbieden’
‘De afschaffing van het procuraat is een zegening 
voor de rechtspraktijk’, zegt R.K. van der Brugge, 
advocaat in Den Haag. ‘Het verloopt vlekkeloos. 
Onbegrijpelijk dat er nog advocaten zijn die 
gebruik maken van een “procesadvocaat”; het is 
nodeloos kostenverhogend voor de cliënt. Ik ben 
voorstander van het verbieden van het fenomeen 
“procesadvocaat”.’ 

gezocht 
advocaat aan 
de wieg van 

Mijlpaal arrest
Mijlpaalarresten zijn niet moeilijk te vinden, maar 
de advocaat die er in feitelijke instantie(s) bij be-
trokken was, die wél. En juist deze advocaten wil-
len we spreken om terug te kijken op de aanloop 
naar de mijlpaal. Ze werden vaak verrast door het 
resultaat in hoogste instantie.
Voor de volgende arresten zijn we op zoek naar de 
advocaat in feitelijke instantie(s):
Tiethoff q.q./NMB (NJ 1990, 661); Kriek/Smit (NJ 
1988, 150); Taxusstruik (NJ 1994, 624); Peeters/Gat-
zen (NJ 1983, 597); Oldtimer (1995, 614).
Kent u een van de advocaten, dan hoort de redactie 
dat graag: Linus.Hesselink@reedbusiness.nl.

(oproep)
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