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Het thema ‘tuchtrecht’ zult u in de loop 
van dit jaar veel vaker tegenkomen, al 
dan niet gecombineerd met ‘toezicht’, 
omdat het een onderwerp is dat als een 
rode draad door het jaarthema ‘weer-
baar’ loopt. Waarom nu zoveel aandacht 
daarvoor? Heel simpel, het is een 
onderwerp waar velen van ons iets  
van vinden. En dat is maar goed ook. 
Wij moeten en willen leren van onze 
fouten. Helaas slaat het gevoel dat wij 
hebben bij het tuchtrecht nogal eens  
om in angst. En dat is onterecht.  
Het overgrote deel van het notariaat 
krijgt nooit of slechts een beperkte 
maatregel opgelegd. Laat de feiten 
spreken en niet de angst of negativiteit. 
Wie goed doet en zijn dossiers goed 
bijhoudt, hoeft in beginsel niet bang te 
zijn. Natuurlijk, dan nog worden fouten 
gemaakt – niets menselijks is ons 
vreemd –, maar dat hoort er bij. Van 
fouten moeten we leren. Zolang we dat 
maar doen én zolang het maar geen 
normoverschrijdingen zijn. Tuchtrecht 
en toezicht leiden tot zelfreinigend 
vermogen en dus tot verbetering van  
de kwaliteit binnen het notariaat.  
Het is en blijft dan ook essentieel om 
hier aandacht aan te besteden.

POORTWACHTER
Door veranderende maatschappelijke 
ontwikkelingen, zoals ondermijning, 
witwassen en sanctieregels, is de rol 
van de notaris als poortwachter steeds 
belangrijker geworden. De maatschappij 
verwacht deze rol van ons en mag die 
ook verwachten. Dat betekent dat onder 
meer de Wet ter voorkoming van 

-
risme (Wwft) een volwaardig onderdeel 
van ons takenpakket is geworden. 
Immers, de notaris staat voor rechts-
zekerheid, zowel op het niveau van de 

inhoud van een zaak, als op het niveau 
van de personen waarmee zaken 
worden gedaan. 

VERBETERTRAJECT
Behalve met tuchtrecht en toezicht is 
het van belang dat we als beroeps- 
groep onszelf ook scherp houden. 
Daarom besteden we in onze collegiale 
toetsingen ook ruim aandacht aan de 
poortwachtersrol van de notaris en de 
Wwft-verplichtingen. De collegiale 
toetsingen zijn een preventief en 
disciplinerend leerinstrument voor 
notarissen. Het draagt bij aan een 
structurele en permanente aandacht 
voor en investering in de verbetering 
van de kwaliteit van mensen en midde-
len. Collegiale toetsen dienen niet 
primair de handhaving van regels,  
maar het bevorderen van de kwaliteit 
van het notariaat in de breedste zin van 
het woord. Zaken die niet op orde zijn 
moeten verbeterd worden, zo nodig aan 
de hand van een verbeterplan. In de 
praktijk zien we dat het overgrote deel 
van de verbeteringen binnen enkele 
maanden is doorgevoerd. Aangezien we 
onze collegiale toetsingen zeer serieus 
nemen, is het logisch dat een gang naar 
de toezichthouder volgt, als verbeterin-
gen uitblijven. 
 
ONTERECHTE NEGATIEVE  
BEELDVORMING
De afgelopen weken hebben we kunnen 
zien dat ook de wereld om ons heen let 
op de poortwachtersrol van de notaris. 
NRC schrijft op 12 april ten onrechte dat 
een kwart tot een derde van de notaris-
kantoren niet voldoet aan wettelijke 
verplichtingen. De afgelopen tien jaar 
heeft de tuchtrechter in zestien zaken 
maatregelen opgelegd waar de Wwft 
een rol speelde. Maximaal 2 procent  

van alle notarissen is bestraft voor 
niet-naleving van de Wwft. De NRC-
journalist baseerde zich echter op 
globale rapportages van verbeterplan-
nen die nog moeten worden uitgevoerd. 
Het is jammer dat deze onjuiste conclu-
sie weer leidt tot onterechte negatieve 
beeldvorming over het notariaat. 

GEEN KEURSLIJF
We staan voor vakinhoudelijke kwaliteit 
in de brede zin. De toezichthouder en de 
tuchtrechter hebben hier een controle-
rende en rechtsprekende functie en 
daar moeten we niet bang voor zijn.  
We hoeven ons niet in een keurslijf te 
laten duwen, dat is nergens voor nodig. 
Zolang onze notariële waarden van 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid en 
rechtszekerheid onlosmakelijk verbon-
den zijn met excellente kwaliteit, is er 
geen reden voor angst voor tuchtrecht, 
toezicht, media of welk ander onderzoek 
dan ook. 

Zelfreinigend
 leervermogen

Annerie Ploumen \ Voorzitter KNB

BEELD: TRUUS VAN GOG
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Ongerechtigheden vinden overal plaats, helaas ook 
in onze sportbranche, zegt Willem La Rivière, direc-
teur van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond 
(KNBB). ‘Als sportbond en -vereniging heb je instru-
menten nodig om die te lijf te kunnen gaan. Behalve 
steeds nieuwe wetgeving – zoals recent de Wbtr en 
UBO-registratie – legt ook sportkoepel NOC*NSF ons 
regels op. Bijvoorbeeld met betrekking tot doping, 

LOKALE VRIJWILLIGERS
Zijn bond behartigt de belangen van alle 1.100 
aangesloten lokale en regionale biljart-, snooker- en 
poolverenigingen, die recreatieve en competitieve 
spel- en wedstrijdavonden voor hun 26.000 leden 
organiseren. La Rivière: ‘Als kleine vereniging 
mag je verwachten dat de bond deze zaken van je 
overneemt. Lokale clubs die worden bestuurd door 

De sport juridificeert sterk: organisatorische sporteisen stapelen zich 
bovenop algemene wetgeving. Elke (sport)vereniging moet aan de  
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) voldoen en zich laten 
inschrijven in het UBO-register. Daarnaast gelden er regels voor  
seksueel overschrijdend gedrag, doping en matchfixing. De Koninklijke 
Nederlandse Biljart Bond was er snel bij om aan alle eisen te voldoen 
en regelde een aantrekkelijke modelakte voor zijn leden.

‘Onbehoorlijk bestuur  
  en strafbaar  
 gedrag voorkomen’ 

TEKST: JOLANDA AAN DE STEGGE \ BEELD: HERBERT WIGGERMAN

Modelakte leden Biljartbond

vrijwilligers kunnen dit niet allemaal zelf behappen, 
dat is te duur en te ingewikkeld. Want hoe zorg je 
ervoor dat individuele clubleden gebonden zijn aan 
de regelgeving vanuit NOC*NSF?’ Hij benadrukt dat 
biljart, snooker en pool wordt gespeeld door mensen 
van zeer uiteenlopende culturen en met leeftijden 
die variëren van tieners tot negentigers. Hoe maak je 
daar regelgeving voor?

De oplossing zocht hij in het laten ontwikkelen van 
modelstatuten voor de aangesloten verenigings- 
besturen. De bondsdirecteur benaderde hiervoor 
jurist Arthur van der Hoeff van de Nederlandse 
Stichting voor Vereniging en Recht (VR) en ging sa-
menwerking aan met de Stichting Nederland Sport. 
Beide organisaties hebben als doel om (sport)bonden 
en -verenigingen juridisch te ontzorgen. Ook  
Daniel Ohmann, notaris bij Ohmann Notariaat  
in Wassenaar, werd vanaf het prilste begin bij de 
ontwikkeling van de modelakte betrokken zodat er 
snel kon worden gehandeld. 

CHECKLIST
In nauwe afstemming met de KNBB ontwikkelden zij 
oplossingen op maat, een modelakte en een model 
huishoudelijk reglement. Van der Hoeff: ‘Met enige 
regelmaat lees je over een penningmeester die een 
greep in de kas deed of een bestuurder die zijn 
eigenbelang liet prevaleren boven dat van zijn club. 

‘Lokale clubs kunnen de  
regelgeving niet allemaal  
zelf behappen’
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Voor de klant

In essentie gaat de Wbtr over wat behoorlijk bestuur 
inhoudt en hoe je onbehoorlijk bestuur kunt voorko-
men. Want bij onbehoorlijk bestuur kunnen alle be-
stuurders aansprakelijk worden gesteld en daar wil 
je als bond je vrijwilligers voor beschermen.’ Omdat 
de tachtig sportbonden in ons land met hun duizen-
den sportverenigingen (vaak ook nog districtsvereni-
gingen) enorm van elkaar verschillen, ontwikkelde 
VR een checklist voor het predicaat ‘Goed Bestuurd’. 
Elk verenigingsbestuur dat deze vragenlijst invult, 
kan zelf zien waar eventuele hiaten zitten en waar 
nadere actie nodig is. 

NALEVING EN HANDHAVING
De modelakte is goed doordacht en ontwikkeld in 
samenwerking met relevante partijen. Door zoveel 
mogelijk te standaardiseren, is het gelukt de kosten 
voor de (sport)bonden en -verenigingen die ermee 
willen werken zo laag mogelijk te houden. Vanwege 
de inzet van Daniel Ohmann is alles ook notarieel 
goed uitgezocht. Ohmann: ‘In principe kan een loka-
le vereniging met deze akte meteen naar een notaris 
en het laten vastleggen. Tegelijkertijd blijft maatwerk 
in overleg met de bond en de notaris ook mogelijk. 
In de praktijk blijkt dit goed te werken.’
Uitsluitend regelgeving volstaat niet: naleving en 
handhaving zijn net zulke essentiële onderdelen. 
Wat moet je bijvoorbeeld met overtreders? Sport-
bonden kunnen ervoor kiezen om de rechtspraak 

overschrijdend gedrag en doping neer te leggen 
bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit is een 
onafhankelijke professionele organisatie waarin 

gewaarborgd. Ook deze service ontlast de bonden en 
verenigingen, mits de statuten en reglementen van 
de betreffende sportvereniging hierin op de juiste 
wijze voorzien.   

MEERDERE SPORTBONDEN
Wanneer een bond besluit dergelijke zaken over 
te dragen aan het ISR, wordt in de statuten van de 
bond opgenomen dat de reglementen van ISR van 
toepassing zijn. Vervolgens moet de bond ervoor 
zorgen dat de bij hen aangesloten verenigingen met 
al hun leden ook aan deze reglementen zijn ge-
bonden. La Rivière: ‘Juridisch is dit complex, want 
de leden van bonden zijn de lokale verenigingen 
en níet de individuele sporters. Feitelijk is er geen 
band tussen bijvoorbeeld de leden van een lokale 
snookervereniging in Amsterdam en de nationale 
Biljartbond. Dit heeft tot gevolg dat de leden akkoord 
moeten gaan met wat hun landelijke bond met het 
ISR afspreekt en hierop de statuten aanpassen.’ 
Hoe ingewikkeld ook, in de praktijk hebben al meer 
dan tien nationale sportbonden de overstap naar het 
ISR gemaakt. Notaris Ohmann: ‘Gezien de actualiteit 
van het onderwerp brengen nu ook lokale (sport)
verenigingen hun statuten hiermee in lijn. De model-
statuten komen hierbij goed van pas.’

Willem La Rivière



Groningen 
Leeuwarden
Zwolle 
(038) 452 42 80
www.aksos.nl 
develdeharsenhorst@aksos.nl 

H.R. de Velde Harsenhorst FA
drs. K. de Lange AA

Voor notariaat en advocatuur...

•   Online boekhouding
•   Managementinformatie

•   Beoordelingsverklaring
•   Verslagstaten

•    HRM dienstverlening  
      (salarisadministratie)

Confius zoekt voor 
een mooi kantoor 
in de omgeving 

van Haarlem een 
kandidaat-notaris om 
één van de notarissen 

op te volgen.

Voor informatie kunt u bellen met 
Lodewijk Lugard op 06-46467997 
of Paul van Maarschalkerwaart 

op 06-46633769

1-4_92x125mm_A.indd   1 14-03-2022   11:27

Werving & Selectie Persoonlijk • Inspirerend • Ondersteunend • Inzicht 
Effectief • Bewustzijn • Werk/Privé • PE punten 

Persoonstoets • Maatwerkvan
• Notaris    • Toegevoegd notaris     • Kandidaat-notaris

• HBO jurist    • Notarisklerk     • Paralegal

Wilbert Raat
info@raatnotariaat.nl raatnotariaat.nl

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en geaccrediteerd Practitioner 
Beroepscoach (European Mentoring & Coaching Council).

raatcoaching.nl
info@raatcoaching.nl

Rianne Raat
Senior coach

M. 06 50 52 27 63

M. 06 54 20 12 89

1_4stKNB_D.indd   1 06-04-2022   11:01

Vacature waarnemingsbevoegd 

kandidaat-notaris

Wij zijn op zoek naar een waarnemingsbevoegd kandidaat-

notaris voor de algemene praktijk met de ambitie om 

binnen enkele jaren notaris te worden. Ben jij een ervaren 

waarnemingsbevoegde kandidaat-notaris en toe aan een 

nieuwe uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou!

1-4_190x60mm_A.indd   1 22-02-2022   11:59



NOTARIAAT MAGAZINE . N° 3 . 2022 . 9

Column

Op het moment (1 april) dat ik dit schrijf, 

is de oorlog van Poetin tegen de Oekraïne 

nog in volle gang. Ik hoop van harte dat 

die is afgelopen op het moment dat u dit 

leest. Zoals in elke oorlog, zijn de beelden 

ervan weerzinwekkend. Verscheurde 

gezinnen, menselijk leed, veel doden. 

Vernieling van burgerdoelen, scholen, 

ziekenhuizen, cultureel erfgoed en 

nagenoeg complete steden. Honderden 

miljarden euro’s directe schade, langdu-

rige wereldwijde economische schade, 

torenhoge kosten in verband met  

personeel, materieel en wapens die voor 

oorlogsvoering worden ingezet. Allemaal 

geld dat door het putje gaat en ook zinvol 

had kunnen worden ingezet voor zaken 

als honger- en armoedebestrijding, 

ziektes, duurzaamheid en klimaat.

Maar we zien gelukkig ook beelden  

van solidariteit met de Oekraïners en 

liefdevolle opvang van getroffenen, 

inzamelingsacties voor en steun aan de 

Oekraïne. Maar dat is allemaal ‘after the 

fact’. Hetgeen de (retorische) vraag 

oproept of er voor het uitbreken van de 

oorlog wel genoeg is gedaan om het leed 

en de schade te voorkomen. Het brengt 

mij bij de rol van het bedrijfsleven, 

zakelijke dienstverleners en overheid in 

relatie Rusland. 

Belang
Daarbij wil ik niet de wijsneus achteraf 

spelen en evenmin beoog ik moraliserend 

te zijn. Mij gaat het erom nog weer eens 

het belang te benadrukken van de 

Gemeenschappelijke verplichting
Publieke en private sector zijn echter tot 

elkaar veroordeeld. Er is een gemeen-

schappelijke verplichting te voorkomen 

dat geld via verhullingsconstructies kan 

worden ingezet voor verkeerde doelein-

den, met een oorlog als het slechtst 

denkbare voorbeeld. Daarom is het goed 

dat er thans wordt gediscussieerd over de 

rol van het bedrijfsleven en zakelijke 

dienstverleners in Rusland. Een discussie 

waarbij de focus primair is gericht op 

accountants, advocaten en trustkantoren 

(gelukkig niet op notarissen!) en waarmee 

de ‘social silence’ aangaande verhullings-

constructies enigszins wordt doorbroken. 

Een begrip dat wordt gebruikt door 

sociaal antropologen en dat betrekking 

heeft op ‘a cultural blind spot that goes 

unnoticed because it is so utterly familiar 

to insiders who have little incentive to 

challenge the status quo’. Laten we er 

gezamenlijk voor zorgen dat we geen 

‘blind spots’ hebben als het om fout geld 

gaat. Dat zijn we verplicht aan degenen 

– van belastingbetalers tot de inwoners 

van de Oekraïne – die daarvan de nare 

gevolgen ervaren. 

naleving van de Wet ter voorkoming van 

(Wwft). Een wet die beoogt te voorkomen 

dat fout en goed geld, maar ook de 

onder- en bovenwereld worden ver-

mengd. Een wet waarin zaken als een 

meldplicht inzake ongebruikelijke 

transacties zijn verankerd.

Maar ook een wet die vaak weerstand 

oproept. Bij meldplichtigen die tijd en 

geld moeten investeren in een structuur 

waardoor wordt geborgd dat zij de wet 

naleven. Een structuur die het maat-

schappelijk belang centraal stelt en niet 

het cliëntbelang. Een structuur die door 

meldplichtigen vaak wordt gezien als een 

ongewenste inbreuk op de geheimhou-

dingsplicht en het verschoningsrecht. 

Geen schoonheidsprijs
De weerstand valt overigens ten dele 

best te begrijpen. Want de inspanningen 

van de publieke sector en de private 

sector houden niet altijd gelijke tred.  

De wijze waarop de politiek en overheid 

de afgelopen periode aan de naleving 

van de sanctiewetgeving (gericht op 

Rusland, Russen en Russisch vermogen) 

inhoud hebben gegeven, verdient geen 

schoonheidsprijs. De publieke sector  

zou wat mij betreft nog meer tijd en  

geld mogen besteden aan het investeren 

in het opvolging geven aan Wwft- 

meldingen en bijvoorbeeld de bestrijding 

van corruptie.

Focus op blind spots

Deze column wordt afwisselend  
geschreven door Aukje Nauta,  
bijzonder hoogleraar Organisatie- 

 
hoogleraar Forensische Accountancy.
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Notaris en 
maatschappij

De informatiemaatschappij vereist innovatie, ook van het notariaat. Om relevant  
te zijn en te blijven, kan – en moet – de notaris nieuwe diensten en producten  
‘in de markt zetten’ die het notariaat futureproof maken. Voorbeelden hiervan  
zijn een registratiesysteem voor kunstvoorwerpen en een voor vaartuigen.

Nieuwe diensten voor de innovatieve notaris

TEKST: JOHAN NEBBELING / BEELD: ROEL OTTOW

REGISTRATIESYSTEEM  
VOOR KUNST
‘We registeren in Nederland alles. Van je hond ken je 
de stamboom, van een tweedehands auto weet je 
wanneer hij zijn onderhoudsbeurten heeft gehad. 
Maar voor kunst is zo’n betrouwbaar registratiesys-
teem er niet. Terwijl er wel grote behoefte aan is. Met 
ons bedrijf Provenance+ bieden we kunstbezitters de 
mogelijkheid hun bezittingen veilig en vertrouwelijk bij 

(62) is behalve voormalig partner bij notariskantoor 

Hij schreef boeken over zilverkunst en bouwde een 
eigen kunstcollectie op, die hij inmiddels aan het 
Bonnefantenmuseum heeft geschonken. Na zijn 
pensionering combineerde hij zijn passie voor kunst 
met zijn kennis van het notariaat.

RISICO

moeilijk het is om de authenticiteit van kunstvoorwer-
pen te bepalen. ‘Er zijn particuliere registratiesystemen 
voor kunst, maar die zijn niet 100 procent veilig en 
onafhankelijk. Je loopt als kunstkoper altijd risico. Is het 
kunstwerk echt van die kunstenaar, is de verkoper er 
eerlijk aangekomen? Daarom is het voor een kunstver-
zamelaar belangrijk om de aard en herkomst van een 
kunstwerk te kennen én, met het oog op eventuele 
verkoop in de toekomst, vast te leggen.’
Wie anders dan de notaris is daarvoor de aangewezen 

eeuwenlang een unieke positie waar het betreft het 
opstellen en bewaren van waardevolle documenten en 
het bewaken van de vertrouwelijkheid daarvan.’ Volgens 

dimensie toe aan de poortwachtersrol van de notaris.

Registratiesystemen 
 als extra dimensie

KUNSTPASPOORT
Eigenaren kunnen hun kunstwerk via Provenance+ 
vastleggen in een uniform systeem in een notariële 
akte bij een geselecteerde notaris. De notaris regis-
treert de echtheidskenmerken en de herkomst en 
koppelt een uniek zegel aan het kunstwerk. ‘Vergelijk-
baar met het lakzegel van vroeger, maar digitaal’, 

‘kunstpaspoort’. Bij verkoop kan de verkoper dat 
tonen aan de koper die dan weet dat hij geen kat in de 
zak koopt. Fraude wordt aldus voorkomen, verwacht 
de oud-notaris.

PRIVACY
De notaris bewaart de akte. Het kunstpaspoort 
registreert hij in het systeem van Provenance+. 
Eventuele kopers van een kunstwerk kunnen inzage 
krijgen in dat systeem. Maar – en dat is essentieel – zij 
kunnen niet de privégegevens van de eigenaar zien, 

 
die notaris kan de koper in contact komen met de 
eigenaar, mits die daarmee instemt. ‘Ook Provenance+ 
weet niet wie de eigenaar is. Privacy is dus gegaran-

aan een nieuwe, wereldwijde standaard voor de 
registratie van kunst. ‘En de ondernemende,  
toekomstgerichte notaris speelt daarin de inno- 
vatieve voortrekkersrol waarom de informatie- 
maatschappij vraagt.’ 

REGISTRATIESYSTEEM  
VOOR VAARTUIGEN
Een half miljoen pleziervaartuigen telt Nederland. 
Slechts een fractie daarvan is geregistreerd. Diefstal 
en witwassen, maar ook eigendoms- en verzekerings-
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‘We hebben geen idee  
wie de eigenaren zijn van  
al die honderdduizenden 
plezierjachten’

kwesties, zijn aan de orde van de dag. Oud-notaris 
Henk Alers (68) ontwikkelde een naar zijn zeggen   
‘waterdicht’ registratiesysteem voor pleziervaartuigen, 
met daarin een cruciale rol voor de notaris.
Boten zijn roerende zaken en gaan makkelijk van de 
hand. Een mondelinge overeenkomst en een hand-
druk zijn voldoende om de trotse eigenaar te worden 
van een plezierjacht met een waarde van tonnen.  
‘Het Kadaster heeft een scheepvaartregister, maar 
registratie is niet verplicht. We hebben daardoor 
eigenlijk geen idee wie de eigenaren zijn van al die 
honderdduizenden plezierjachten. Dat werkt witwas-

BETROUWBAAR
Het systeem valt of staat met betrouwbare informatie: 
wat zijn de kenmerken van het schip, wat is de 
waarde, wie is de eigenaar en sinds wanneer? En daar 
komt de notaris in beeld. ‘De notaris is immers sinds 
jaar en dag dé aangewezen functionaris die betrouw-
bare, privacygevoelige informatie vastlegt en veilig 
bewaart’, aldus Alers. In het plan van Alers moeten 
booteigenaren bij de notaris een akte laten opmaken 
waarin ze de eigendom van hun boot vastleggen. Ook 
koop- en verkoop gaan per notariële akte. ‘Het is 
eigenlijk niet anders dan bij het kopen van een huis’, 
zegt Alers, die benadrukt dat de registratie volledig 
digitaal verloopt.  De akte blijft bij de notaris, maar 
een afschrift komt in een registratiesysteem dat wordt 
beheerd door het notariaat, mét een verbinding naar 
het RDW. Alleen daartoe aangewezen bevoegde 

digitaal toegang tot het systeem. 

AFLEZEN 
Elk geregistreerd plezierjacht krijgt een beveiligd device 
aan boord. Het apparaat bevat alle informatie over de 
boot en de eigenaar en kan op afstand worden 
uitgelezen. Diefstal wordt daardoor praktisch onmoge-
lijk, ook omdat de booteigenaar via een app op zijn 
telefoon een seintje krijgt als de boot zonder zijn 
instemming wordt verplaatst of er aan het device 
wordt gerommeld. 
‘Vanuit het ministerie en de RDW is enthousiast op het 
plan gereageerd. Dit biedt grote kansen voor het 
notariaat. Stel je voor: straks moeten er heel wat akten 
worden opgemaakt en gepasseerd’, verwacht Alers.

sen, fraude en diefstal in de hand.’ Voor Alers reden 
om met twee andere ondernemers www.botenregis-
ter.nl te beginnen. In het registratiesysteem moeten 
eigenaren van plezierjachten met een waarde van 
meer dan 25.000 euro (‘dan vis je de kano’s en rubber- 
boten eruit’) hun vaartuig inschrijven. Verplicht, als het 
aan Alers ligt, maar zover is het nog niet. ‘Binnenkort 
hopen we met de minister te kunnen praten.’
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‘Niet terecht, wel begrijpelijk’, zegt Rianne Herre-
godts, universitair docent aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en redacteur van het Handboek tucht-
echt. ‘Slechts een heel klein deel van de cliënten 
klaagt. Je kan ook niet iedereen tevreden houden. 
Het zegt ook vaak niets over jou. Iemand wil iets 
laten toetsen door een onafhankelijk orgaan. Dat is 
niet vreemd. Eigenlijk heeft het notariaat 17 miljoen 
vrijwillige toezichthouders. Toezichthouders die 
ervoor zorgen dat het notariaat scherp blijft.’  

Toch is het logisch dat er angst is, boosheid ook mis-
schien. Gert-Mark Smelt, voorzitter van het landelijk 
overleg van de kamers voor het notariaat, maakt 
het vaak genoeg mee. ‘Iemand vindt dat jij iets niet 
goed hebt gedaan, terwijl jij naar eer en geweten je 
werk doet. Dat komt hard binnen. Daar komt emotie 
bij kijken. Dat kan bijna niet anders. Maar weet dat 
wij daar voor beide partijen zitten. Er zit altijd een 
(kandidaat-)notaris in de kamer voor het notariaat 
die je zaak behandelt. Die weet dus hoe het er in de 
praktijk aan toegaat. We luisteren naar je.’

DIALOOG OPZOEKEN
Uit voorlopige cijfers blijkt dat in 2021 375 klachten 
bij de vier notariële tuchtkamers zijn binnengeko-
men. Dit zijn er 57 meer dan in 2020. 2 notarissen 
werden uit hun ambt ontzet, 6 geschorst, 15 kregen 
een berisping en 21 een waarschuwing. ‘Dit is niet 
veel als je kijkt naar het aantal (kandidaat-)nota-
rissen en alle klantcontacten die zij hebben’, zegt 
Herregodts. Uit onderzoek blijkt ook dat een fout 
maken één ding is, maar niet open zijn en een  
arrogante houding aannemen zijn vaak de echte 
triggers om naar de tuchtrechter te stappen.’  
Boudewijn Waaijer, eerder notaris en hoogleraar 
notarieel recht, denkt dat moeizame communicatie 
ook komt door de emotie die erbij komt kijken.  
‘De meeste klachten komen van particulieren.  
Die zijn emotioneel. De kunst is dan om de dialoog 
op te zoeken. Maar er is een vertrouwensbreuk en 
dan nemen veel mensen afstand.’ ‘Als je weet dat 
communicatie bepalend is in de keuze van een  

2 miljoen akten. Zo veel akten passeerden de 3.400 
(kandidaat-)notarissen het afgelopen jaar. Een record-
aantal. De dienstverlening van de notaris leverde dat-
zelfde jaar 375 tuchtklachten op. 375 klachten op 2  
miljoen akten. En toch zijn veel (kandidaat-)notarissen 
bang voor het tuchtrecht. Is die angst terecht? 

TEKST: JESSICA HENDRIKS / BEELD: FONS MOERS

Een vertrouwensbreuk 
  met gevolgen

Moeten we bang zijn voor  
het notarieel tuchtrecht?

‘Voel je dat er onvrede is,  
ga met diegene om tafel’

 SYMPOSIUM TUCHT EN TOEZICHT 

Op 12 mei vindt het plaats. Dit is onderdeel van 
het jaarthema van de KNB: Weerbaar. Verschillen-
de bijeenkomsten die de KNB dit jaar organiseert, 
hebben met dit thema te maken.



TUCH
TRECH

T

cliënt om wel of niet naar de tuchtrechter te  
stappen, dan moet je daaraan werken. Doe aan 
verwachtingenmanagement en benoem eventuele 
ontevredenheid’, aldus Herregodts. Kan mediation 
daarbij helpen? Waaijer denkt voor een enkel  
geval van wel: ‘Je zorgt ervoor dat de afstand niet 
te groot wordt en dan heb je de meeste kans op een 
reële gedachtewisseling in plaats van wederzijdse 
beschietingen. Het kan incidenteel een tuchtklacht 
voorkomen.’

SPANNING
Ook de kamers voor het notariaat passen een soort 
van mediation toe. Soms kiezen zij voor een voor-
zittersgesprek voordat de tuchtzaak begint. Smelt: 
‘Dit is een bemiddelend gesprek tussen klager en 
de (kandidaat-)notaris. Dat is gemoedelijker dan 
een zitting. In sommige gevallen komen we er dan 
samen uit. Je moet niet vergeten dat dit voorzit-
tersgesprek of de zitting vaak de eerste keer is dat je 

elkaar weer ziet. Spannend blijft het dus sowieso.’ 
Die spanning is volgens Waaijer deels weg te nemen 
door ook zittingen voortaan in kleinere zalen en 
informelere settingen te houden. ‘Zo’n zittingzaal 
waarbij mensen tegenover jou zitten, maakt het 
zwaar’, zegt hij. Smelt denkt niet dat dat helpt: ‘Dit 
is jouw moment om toe te lichten wat je wil zeggen. 
Dat is altijd spannend, in welke setting dan ook. 
Belangrijker is dat je het gevoel hebt dat er naar je 
wordt geluisterd. En dat je iemand bij je hebt die dat 
goed voor je verwoordt.’

KLANT IS KONING
Maar wat doe je als een klant niet helemaal tevreden 
is. Kun je een tuchtklacht dan voorkomen? Annerie 
Ploumen, notaris en voorzitter van de Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie (KNB), is hier heel 
duidelijk in. ‘De klant is koning. Zet je voelsprieten 
uit. Als je ook maar een beetje voelt dat er onvrede 
is, ga met diegene om tafel. Ook al vind je het zelf 
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“Ik heb een bijzondere band met het no-
tariaat, het loopt als een rode draad door 

mijn praktijk om notarissen bij te staan 
met tuchtklachten en claims”

“Wij zijn vertrouwenspersoon voor de (kan-
didaat)notaris, waarbij we ondersteuning 
geven op allerlei gebieden waar men in de 

notariële carrière mee te maken krijgt”

Preventief        Benaderbaar        Proactief        Persoonlijk

Samenwerking Buro van Atten & Buro Merks

“Wij zijn samen voorstander van preventie. We kunnen veel doen om een klacht te 
voorkomen in de fase voor een aansprakelijkstelling. Dan proberen we te sturen op 
gedrag. 10 jaar geleden hebben we een wisselwerking opgezet en schakelen we elkaar 
in als we denken dat er misschien iets speelt. Door er bovenop te zitten, kunnen we veel 
schades en klachten in de kiem smoren. 
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niet terecht.’ Waaijer is het daarmee eens: ‘Probeer 
die emotie te kanaliseren. Nodig ze uit op gesprek, 
het zijn tenslotte net mensen.’ Een ander belangrijk 
punt om op te letten, is het dossier. Ploumen: ‘Zet 
alles op papier. Maak gespreksnotities en bevestig 
afspraken per e-mail. Daar heb je zoveel baat bij als 
er een tuchtzaak komt. Bij een zitting moeten zeggen 
“dat weet ik niet meer”, komt niet zo sterk over.’

STEUN VAN KANTOOR
Ploumen heeft alle kanten van het tuchtecht gezien.  
Ze heeft zelf jaren in de kamer voor het notariaat in 
Amsterdam gezeten en heeft een keer een tucht-
klacht gehad. Ook heeft ze een keer een van haar 
kandidaat-notarissen bijgestaan die een tucht-
klacht kreeg. Je collega bijstaan is volgens haar 
heel belangrijk: ‘Krijgt een van mijn kandidaat-
notarissen een klacht, dan is het in mijn perceptie 
ook een klacht waar ik iets mee moet en achter de 
kandidaat-notaris moet staan. Ook al is het formeel 
een klacht enkel tegen de kandidaat-notaris. Ik 
ben eindverantwoordelijk. Het gebeurt onder mijn 
protocol. Dan kun je als notaris niet zeggen: “succes 
ermee”. Ik hoop dat andere notarissen dat ook niet 
doen.’ Bij Van Doorne – het kantoor van Ploumen 
– is een afdeling van advocaten die zich bezighoudt 
met tuchtrecht. Maar wat doe je als je op een kleiner 
kantoor werkt? ‘Bespreek de zaak met een collega 
en vraag objectieve feedback. Verder, bel meteen je 
verzekering. Die geven goed advies en zullen vaak 
adviseren een advocaat in te schakelen, die kan 
jou zonder emotie verdedigen.’ Herregodts vindt 
de cultuur binnen een kantoor essentieel voor hoe 
je een tuchtklacht ervaart. ‘Eigenlijk gun ik iedere 
kandidaat-notaris een kantoor waar de notaris zelf 
een keer een fout heeft gemaakt en hierover heeft 
verteld. Een cultuur waarin je kan zeggen: “dit ging 
niet goed en moet beter”. Dat maakt echt uit. Dat je 
niet in je eigen gevoel van falen wordt opgesloten 
omdat je die procedure met niemand kan delen.’ 
Rechtshulp is belangrijk, maar ook iemand binnen 
kantoor die met je mee kan denken of een inter-
visiegroep waarmee je al een band hebt opgebouwd. 
Waaijer: ‘Altijd een collega inschakelen. Die collega 

‘Leren is niet alleen die  
tik op de vingers’

moet niet alle empathie bij jou leggen, maar zakelijk 
naar de zaak kijken. Verstandige dingen zeggen, die 
jij misschien niet wil horen, maar wel goed zijn.’

EDUCATIEVE MAATREGEL
Als het aan Waaijer ligt, komt het lerend aspect voor 
de notaris meer naar voren bij een tuchtzaak. ‘Ik 
denk dat we moeten kijken hoe je in de uitspraak 
meer kan doen dan zeggen: “dit was niet goed”. Er 
werken veel welwillende mensen in de beroeps-
groep. Maak het mogelijk in plaats van een waar-
schuwing of berisping een sessie in te plannen met 
een ervaren collega om in alle rust eens te overleg-
gen hoe het beter kan.’ Smelt is daar voorzichtig 
mee: ‘We houden ons nu aan de sancties die de wet 
ons voorschrijft. In de huidige wet zie ik die moge-
lijkheid niet. We kunnen geen straffen, zoals een 
educatieve maatregel gaan verzinnen. We kunnen 
wel een tip meegeven. Maar ook daar moet je voor-
zichtig mee zijn. Het is ons werk niet.’ Leren van 
een tuchtzaak doe je volgens Smelt wel. De kamers 
publiceren alles online. ‘Kijk daar naar. En ben je 
benieuwd hoe zo’n tuchtzaak gaat? Kom langs. Het 
is openbaar.’ Herregodts denkt dat het lerend aspect 
er al is: ‘Leren is niet alleen die tik op de vingers, 
maar veel breder. Hoe kan het dat deze cliënt zo 
ontevreden was dat hij naar de tuchtrechter ging? 
Maar ook: welke werkwijze hanteren we binnen 
kantoor? En hoe stuur ik mijn personeel aan? De 
lessen die je kan leren uit een procedure zijn breder 
dan het dictum.’ 
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Anders bekeken

‘Bij het werken als verzekeringsarts bevind ik me 
in een spanningsveld, waarbij diverse actoren de 
volle aandacht vragen. Er is een opdrachtgever,  
die mij inhuurt vanwege mijn expertise in het 
geven van sociaal medische adviezen. Er is een 
cliënt, die beoordeeld moet worden vanwege een 
hulpvraag of een claim op een voorziening of 
verzekering. Er is de behandelende sector, die 
zonder kennis van zaken indirect adviezen geeft 
door aan te geven dat er beperkingen zijn. Er is 
een netwerk rond cliënt met hun visie. Daarnaast 
heb ik te maken met wet- en regelgeving en met 
vigerende inzichten over gezondheid en met 
“ziekte” samenhangende beperkingen. Binnen dat 
spanningsveld doe ik mijn onderzoek en kom ik tot 
mijn oordeel. Hiertegen staat bezwaar en beroep 
open. Als arts kan ik ook op mijn handelen aange-
sproken worden. Dit gebeurt in de vorm van een 
(tucht)klacht. Een (tucht)klacht zie ik als een 
cadeautje. Het is ongevraagde feedback en zet mij 
direct op scherp. Alle stappen worden nagegaan, 
over elk punt wordt nagedacht en ik vraag me af  
of ik met de kennis van nu nog steeds tot hetzelfde 
oordeel zal komen. Heb ik dingen laten liggen?  
Wat had ik in de communicatie beter kunnen 
doen? Zomaar vragen die de revue passeren.  
Mijn antwoorden maken dat ik leermomenten 
vanuit een klacht benut. Na elke klacht ben ik  
weer een rijker mens. Welke uitspraak de tucht-
rechter ook doet, dit leerproces is wat er toe  
doet. Dit maakt dat een (tucht)klacht mijn  
functioneren verbetert.’

Een tucht- 
   klacht.  
Wat nu? 

Wat doe je als je  
een tuchtklacht  
krijgt? In paniek  
raken? Even een  
rondje hardlopen?  
Nadenken over  
wat er mis ging?  
Of heel praktisch: 
een advocaat 
inschakelen?  
Drie meningen.

 LINDA TEN HOVE,  
 VERZEKERINGSARTS 
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‘Het voelt wat als preken voor eigen parochie, 
maar ik ben ervan overtuigd dat bijstand van een 
advocaat in een tuchtprocedure voor een notaris 
om meerdere redenen zeer waardevol is. Zo is het 
voor een notaris alleen al prettig om iemand aan 
zijn zijde te hebben. Hoewel een tuchtprocedure op 
zichzelf niet eng is, is de notaris wel het lijdend 
voorwerp en wordt er (terecht) kritisch gekeken 

met een gespecialiseerde advocaat, die wat meer 
objectief naar de zaak kan kijken, te kunnen 
overleggen, door diegene het verweer te laten 
opstellen, de zitting samen voor te bereiden en 
deze ook samen te doen. Zo heeft de notaris 
minder het gevoel er alleen voor te staan. Daar-
naast heeft een gespecialiseerde advocaat op 
inhoud veel waarde. Hoewel notarissen, bijvoor-
beeld via Notamail, kennis kunnen nemen van de 
relevante tuchtjurisprudentie, hebben ze in de 
regel zelf niet vaak te maken met een tuchtklacht. 
De kennis en ervaring van de notaris op dat gebied 
is daarmee toch beperkt. Een gespecialiseerde 
advocaat heeft een diepgaande kennis van de 
tuchtrechtelijke jurisprudentie en normen, weet 
welke formele verweren en procedurele mogelijk-
heden er zijn en heeft ervaring met het opstellen 
van de relevante processtukken. De notaris weet 
zich er dan van verzekerd dat alles uit de zaak 
wordt gehaald.’

‘Hoe komt een cliënt tot een tuchtklacht? De 
redenen hiervoor zijn divers en vaak niet juridisch 
inhoudelijk. Het ongenoegen over de notaris of de 
medewerkers heeft geregeld te maken met bejege-
ning en communicatie. Wat verwacht de cliënt van 
de notaris? Kwalitatief goede juridische dienstver-
lening is vanzelfsprekend voor de cliënt maar is 
ook, in tegenstelling tot communicatie, moeilijk 
toetsbaar. Duidelijke communicatie vanaf het begin 
geeft de cliënt vertrouwen en het gevoel dat hij/zij 
serieus genomen wordt. Cliënten zijn meestal 
coöperatief mits ze goed geïnformeerd worden. 
Notarissen zijn, ook onder invloed van 
het strenge tuchtrecht, gericht op de inhoud van 
het dossier en verliezen soms de cliënt uit het oog. 
Jammer, want terwijl de notaris zijn best doet om 
het dossier goed af te wikkelen, mist de cliënt 
aansluiting. Goede communicatie is voor beide 
partijen positief. De cliënt voelt zich gehoord en 
de notaris krijgt sneller een beeld van de cliënt 
ook als er sprake is van verwachtingen die de 
notaris niet waar kan en mag maken. Dit biedt 
de mogelijkheid tot tijdig bijsturen. Als de cliënt 
ontevreden is over de dienstverlening van het 
notariskantoor, kan een kosteloos gesprek op 
kantoor een oplossing bieden, waarbij luisteren 
voorafgaat aan uitleg. Beide partijen kunnen hun 
visie/uitleg geven en mogelijk tot overeenstemming 
komen. Komen notaris en cliënt niet tot overeen-
stemming, of is er sprake van escalatie? Dan kan 
mediation een mooie optie zijn, onder begeleiding 
van een professional samen tot een passende 
oplossing komen.’

 PETER KRAMER, ADVOCAAT, 
 GESPECIALISEERD IN NOTARIEEL TUCHT- 
 EN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHTS 

‘Een (tucht)klacht zie ik 
als een cadeautje’

 JACOBINE HAKSTEEN, NOTARIS, 
 MFN REGISTERMEDIATOR EN VOORZITTER 
 VERENIGING VOOR MEDIATORS IN 
 HET NOTARIAAT (VMN) 



Toepassing van IPR en buitenlands recht? 
Zeker weten met het IJI

U kunt een adviesaanvraag indienen via de website, de QR code scannen of per mail naar info@iji.nl. 
Binnen twee werkdagen ontvangt u een vrijblijvende kostenopgave. Na akkoord, leveren wij binnen twee weken uw rapport op maat. 

Krijgt u als notaris te maken met een internationaal dossier en is 
het al even geleden dat u die complexe IPR regels heeft toegepast? 
Bespaar tijd en besteed het uit aan de specialist.

Zie voor meer informatie: https://www.iji.nl/deskundig-advies/ 

Het Internationaal Juridisch Instituut (IJI) is een stichting 
zonder winstoogmerk die als vaste deskundige van de 

ondersteuning en inmiddels weten steeds meer notarissen 
het IJI te vinden.

rechtsstelsel wordt in een deskundig rapport op maat in 

•

 onroerend goed?
•
 geldig? En geldt dit ook voor een handgeschreven testament?
•

 ligt?
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Tijdens mijn eerste jaar in het notariaat 

deed zich het volgende voor. De secreta-

resse had het afschrift van een echt-

scheidingstestament per abuis naar het 

BRP-adres gestuurd terwijl de notaris 

een notitie had geplakt op het dossier 

waarin stond dat het naar een ander 

adres moest. De notaris praatte dit uit 

met de cliënt en bood zijn excuses aan, 

waarna cliënt de volgende woorden 

gebruikte: ’... laten wij het vergeten, 

zand erover ...’. Vervolgens is de cliënt 

nog een aantal keer op kantoor geweest 

voor andere zaken. Ter compensatie 

kreeg hij ook korting, maar net voor het 

verstrijken van de driejaarstermijn om 

een klacht in te dienen, bedacht hij zich 

en diende alsnog een klacht in tegen de 

notaris. Deze procedure raakte mij diep, 

want had de man hier geen afstand van 

gedaan? Had de ex-partner niet onrecht-

matig gehandeld door de post van een 

ander te openen? Was dit geen fout van 

de onoplettende secretaresse en kon 

iedereen hiermee wegkomen terwijl de 

notaris hiervoor moest opdraaien?

Zorgplicht
Als een notaris uit het ambt wordt gezet 

of er een notariële fraudezaak is, haalt 

dat altijd het nieuws. Dat is ook niet zo 

gek, het gebeurt niet vaak in verhouding 

tot het aantal klantcontacten dat we 

hebben. Gelukkig maar. Notaris zijn 

brengt wel een zwaarwegende zorgplicht 

met zich mee. Alles moet kloppen. Om 

ervoor te zorgen dat het niveau van het 

notariaat op peil blijft, is het notarieel 

tuchtrecht in het leven geroepen. De 

cliënt is hierbij meestal aan zet. 

Geen schadevergoeding
Waar het bij privaatrechtelijk aansprake-

lijkheidsrecht gaat om verantwoordelijk 

stellen voor schade en verhaal hiervan, 

gaat het bij het notarieel tuchtrecht 

voornamelijk om het bewaken van het 

maatschappelijk belang in een deugdelijk 

notariaat. Een tuchtrechtelijke uitspraak 

is in principe geen titel voor schade-

vergoeding.

Schade verhalen
Waarom wordt een tuchtprocedure 

gestart? Het is in eerste instantie een 

onmiskenbare weg naar morele vergoe-

ding in de vorm van het oordeel van de 

tuchtrechter. Daarnaast kan een tucht-

rechtelijke procedure een perfect 

voortraject (lees: opstapje) zijn om naar 

de civiele rechter te stappen voor een 

schadevergoeding. Als de tuchtrechter 

een maatregel oplegt, kan dit worden 

gebruikt bij de civiele procedure om het 

verwijtbaar handelen van de notaris te 

bewijzen. De belanghebbende hoeft dan 

de facto nog alleen de (hoogte) van de 

schade te bewijzen. Dit is best vreemd, 

omdat de tuchtrechter in mijn ogen met 

een andere bril naar de zaak kijkt dan de 

civiele rechter, waardoor de tuchtrechter 

waarschijnlijk sneller tot het aannemen 

van verwijtbaar handelen zal komen. 

Ten derde kan het als drukmiddel 

ingezet worden om te schikken, ook als 

de kans op een maatregel tegen de 

notaris klein is. De notaris biedt dan 

Opleiden of straffen
Ik vind dat de tuchtrechter het doel van 

de klacht in belangrijke mate mee moet 

nemen bij het vormen van zijn oordeel 

en ervoor moet waken dat het tuchtrecht 

als opstap naar de civiele rechter of als 

drukmiddel voor een schikking wordt 

gebruikt. Het tuchtrecht kan wellicht ook 

meer een opleidende karakter innemen 

dan een straffende. In het geval van de 

klacht op mijn eerste kantoor is de klacht 

gegrond verklaard en heeft de notaris in 

eerste aanleg als maatregel een waar-

schuwing opgelegd gekregen. Maar hier 

bleef het niet bij, want de cliënt wenste 

een zwaardere maatregel en stelde dus 

hoger beroep in. Waarschijnlijk om een 

sterkere positie in te nemen tijdens de 

civiele procedure waar hij op uit was.

De tuchtrechter 
moet het doel 
van de klacht 
meenemen 

Tuchtrecht

De kanocolumn wordt deze keer 
geschreven door Hüseyin Tosun

Kano
column Zand erover, of niet?
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‘Het helpt om
      je kwetsbaar
   op te stellen’
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Een klacht. Wat doet dat met je,  
en hoe reageer je? Het overkwam  
Erwin Akkerman, notaris in Zuidlaren. 
Hij deelt zijn ervaringen. 

‘Dit soort zaken moet je  
niet zelf gaan doen’

Het begon met een brief van een advocaat, waarin 
hij mij aansprakelijk stelde voor schade en mij 
sommeerde een geldbedrag te betalen. Het had te 
maken met de overdracht van een registergoed, 
waarbij ik als notaris was opgetreden. Vervolgens 
werd een klacht tegen mij ingediend bij de kamer 
voor het notariaat in Arnhem/Leeuwarden. Ik 
schrok er behoorlijk van. Als notaris doe je er alles 
aan om een dossier zo goed mogelijk te behandelen 
en je cliënten zo goed mogelijk te helpen. Je zorgt 
voor rechtszekerheid, daar ben je verantwoordelijk 
voor. En dan lees je dat je het blijkbaar verkeerd 
hebt gedaan. Dat is een klap.’

ADVOCAAT
‘Ik heb direct na de eerste brief met die aansprake-
lijkheidsstelling mijn beroepsaansprakelijkheidsver-
zekeraar benaderd. Die wees mij een advocaat toe, 
die op de brief heeft gereageerd. Als notaris ben je 
niet onfeilbaar, het kan gebeuren dat er iets fout 
gaat; we zijn immers mensen. Toen de klacht 
binnenkwam, heeft mijn advocaat daar een ver-
weerschrift tegen opgesteld. De hulp van een 
advocaat vind ik noodzakelijk. Dit soort zaken moet 
je niet zelf gaan doen, dat lijkt mij heel onverstan-
dig. Advocaten die deze zaken doen, hebben 
ervaring, ze zijn door de wol geverfd en kunnen met 

de nodige afstand naar de zaak kijken. Natuurlijk 
kijk je zelf mee naar de stukken, net als een jurist 
van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Maar 
zelf verweer voeren? Dat zou ik niemand aanraden.’

PERSPECTIEF
‘Als notaris ben je gewend onpartijdig en onafhan-
kelijk te zijn. Je rol is bemiddelend en neutraal. 
Advocaten treden juist voor één partij op, en zo 
stellen ze hun stukken ook op. Dat is hun taak. 
Maar als je leest wat er over je wordt geschreven, 
voel je je behoorlijk aangevallen. Het wordt zwart-
wit gesteld, heel scherp, en er deugt niet veel van 
wat je hebt gedaan. Als je zo’n stuk leest, is je eerste 

TEKST: HENRIETTE VAN WERMESKERKEN / BEELD: TRUUS VAN GOG
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‘Vaak gaat het om de  
menselijke maat’

reactie: ben ik wel een goede notaris, heb ik het 
misschien helemaal verkeerd gedaan? Je bent een 
mens van vlees en bloed, dus je hebt die emoties 
over de klacht. Die hoef je niet weg te stoppen. 
Daarom is het goed om ook zelf direct een advocaat 
in te schakelen, via de beroepsaansprakelijkheids-
verzekeraar. Zo’n professional heb je nodig. Die zet 
de zaak weer in perspectief. Ook heeft het mij gehol-
pen om met mijn twee collega-notarissen en met 
medewerkers over de zaak te praten. We hebben 
het dossier nog eens helemaal doorgenomen. Stap 
voor stap. Wat is er gebeurd, heb ik mogelijk iets 
over het hoofd gezien? We waren het erover eens 
dat het dossier goed was behandeld. Dat geeft de 
zaak een andere lading. Er ontstaat rust, en dan 
komt het vertrouwen in je eigen professionaliteit 
ook weer terug.’

ONZEKERHEID
‘Na het indienen van het verweerschrift is het 
wachten op de zitting. Die vond plaats in september 
vorig jaar, bij de kamer voor het notariaat in 
Arnhem. Ik was er zeker van dat ik niet verkeerd 
had gehandeld, maar toch is er spanning. Ik was 
zenuwachtig. Uit de vragen van de tuchtrechters 
bleek dat zij zich goed hadden ingelezen en dat ze 
de zaak goed begrepen. Dat gaf vertrouwen. Het 
helpt om je kwetsbaar op te stellen. Ik ging er zo 
open mogelijk in en probeerde alles zo helder 
mogelijk uit te leggen. Zes weken na de zitting 
kwam de uitspraak: de klacht was ongegrond. Ik 
kon mij helemaal vinden in de manier waarop het 
oordeel gemotiveerd was. Wat een opluchting. Ook 
voor mijn kantoor, want het straalt toch ook op je 
kantoor af als er mogelijk iets fout gegaan is. Maar 

de klager ging in hoger beroep, dus de onzekerheid 
duurde voort. Beroepschrift, verweerschrift, en 
weer een zitting. Die was vorige maand bij de 
notariskamer in Amsterdam, onderdeel van het 
Gerechtshof. Ook de behandeling van de zaak in 
hoger beroep heb ik als heel deskundig ervaren. Nu 
is het wachten op de uitspraak.’

VOORPORTAAL
‘Als je een klacht over een notaris wilt indienen, 
kun je dat op verschillende manieren doen. De KNB 
kan voordat het tot een klacht komt nog helpen om 
samen tot een oplossing te komen. Maar je kunt 
ook, zoals in mijn geval, direct een klacht bij de 
kamer voor het notariaat indienen. De voorzitter 
van de kamer voor het notariaat kan partijen 
uitnodigen voor een voorzittersgesprek om te kijken 
of de behandeling van de klacht niet nodig is. De 
voorzitter kan de klacht ook kennelijk ongegrond 
verklaren zonder dat de klacht behandeld wordt. 
Soms gaat het erom dat iemand het gevoel heeft dat 
de notaris niet genoeg aandacht aan een zaak heeft 
besteed. In zo’n geval kan een gesprek veel oplos-
sen. Ik zou het goed vinden als voorzitters van die 
mogelijkheid meer gebruikmaken. Vaak gaat het om 
de menselijke maat. Ik heb vijftien jaar deel uitge-
maakt van een klachtencommissie voor de politie in 
Drenthe. Als burger, niet als notaris. De zaken die 
binnenkwamen, werden eerst bekeken door de 
voorzitter en de secretaris. Vaak kon er bemiddeld 
worden, of werd de zaak opgelost in een gesprek 
met de klager. Pas als dat niet mogelijk was, kwam 
er een zitting bij de klachtencommissie. Die manier 

prettiger voor zowel klager als beklaagde.’



Tuchtrecht
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Het aantal (kandidaat-)
notarissen dat zich bij laat 
staan door bijvoorbeeld een 
advocaat, is de afgelopen 
jaren gestegen en inmiddels 
stabiel.

Eén op de drie (kandidaat-)notarissen 
neemt een advocaat in de arm.

Met advocaat
Zonder advocaat



Het aantal (kandidaat-)notarissen dat zich laat bijstaan, is het laagst bij de kamer in 
Amsterdam. In Amsterdam worden wel de op een na meeste maatregelen opgelegd.

Verzachtende omstandigheden komen 
vaker voor bij (kandidaat-)notarissen die 
zich laten bijstaan door een advocaat.

Met advocaat
Zonder advocaat

Met advocaat
Aantal keer een 
maatregel opgelegd 



Nieuwe uitdaging voor uw 
notarieel medewerker! 
Start in september met één van onze 
9-daagse opleidingen
Twee opleidingen afgerond? Registreer u als Register Notarisklerk! 

Registergoederenrecht
Start: 28 september 2022 

Utrecht

€ 3.450

Ondernemingsrecht 
Start: 20 september 2022

Utrecht

€ 3.450

Familievermogensrecht 
Start: 21 september 2022

Utrecht

€ 3.450

Meld u nu aan via www.fbn.nl/cursussen

‘‘Ik vertrouw mijn 
medewerkers toe aan FBN 

Juristen, daar staat kwaliteit 
en persoonlijke aandacht 

altijd op nummer één!’’ 

"Het enthousiasme van 
de docenten is aanstekelijk. 

Wij hebben een hele leuke en 
betrokken groep waarin veel 

ruimte is om vragen 
te stellen"

Notarieel medewerker Notaris

Liever een kortere opleiding? Kies dan voor:

4-daagse praktijkopleiding

Registergoederenrecht

Start: 27 september

3-daagse basisopleiding

Familievermogensrecht 

Start: 13 oktober

3-daagse basisopleiding

Ondernemingsrecht

Start: 25 oktober
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Het bestuur van de KNB zoekt een

Bestuurslid

Functieomschrijving*
Vanwege een evenwichtige samenstelling 
zoekt het bestuur een notaris-bestuurslid 
van een kleiner kantoor met interesse voor 
nieuwe ontwikkelingen en de toepassing 
daarvan in een futureproof notariële praktijk. 

De zittingstermijn bedraagt drie jaar  
met de mogelijke bereidheid tot een 
verlenging van nog eens drie jaar.

De voorgenomen benoeming is per  
1 oktober 2022. Bestuursleden ontvangen 
een passende vergoeding voor hun 
bestuurswerkzaamheden.

Van het bestuurslid wordt 
verwacht dat hij/zij*: 
• enthousiast en gedreven is;
• het vermogen heeft om leden aan de  

KNB te binden;
• oog heeft voor de impact van 

maatschappelijke, technologische en 
juridische ontwikkelingen op de  
toekomst van het notariaat in zijn 
algemeenheid en van kleinere kantoren  
in het bijzonder; en 

• zich hard wil en kan maken om het 
toekomstperspectief uit de Strategische 
Agenda Notariaat 2020-2025 mede  
te realiseren.

Overige functie-informatie
Het bestuur van de KNB heeft de algemene 
leiding over de beroepsorganisatie en 
stuurt het KNB-bureau aan. Verder is het 
bestuur belast met de uitvoering van het 
algemene beleid en het meerjarenplan. Het 
KNB-bestuur telt zeven leden. Het betreft 
een collegiaal bestuur, waarin gezamenlijk 
verantwoordelijkheid wordt gedragen. 

Inlichtingen
Kandidaten met belangstelling kunnen  
contact opnemen met:
• Annerie Ploumen  

(06 53 530 108/a.ploumen@knb.nl) of
• Ed Engelen  

(06 12 877 966/e.engelen@knb.nl)

Reageren
U kunt uw reactie (cv en motivatie) voor 1 juni 
2022 mailen naar knbbestuur@knb.nl.

 



?

 WAT ZIJN SANCTIEMAATREGELEN? 

‘Sanctiemaatregelen, meestal sancties genoemd, zijn 
dwingende, niet-militaire, politieke instrumenten die 
worden ingezet bijvoorbeeld als reactie op schendingen 
van internationaal recht, schendingen van mensenrech-
ten door regimes die rechtsstatelijke en democratische 
beginselen niet eerbiedigen of bij bestrijding van ter-
rorisme of proliferatie van massavernietigingswapens. 
Sanctiemaatregelen zijn gericht op het beperken van de 
economische en/of juridische handelingscapaciteit van 

Veel sanctiemaatregelen komen van de Verenigde Na-
ties (VN) of de Europese Unie (EU). Nederland vaar-
digt daarnaast ook eigen sanctiemaatregelen uit. Ook 
andere landen zoals de VS, het VK en Japan en ook 
Rusland kennen eigen sanctiemaatregelen, die extrater-
ritoriale werking kunnen hebben.’

 WELKE SANCTIEMAATREGELEN ZIJN HET  
 MEEST RELEVANT VOOR HET NOTARIAAT? 

‘Er zijn verschillende soorten sanctiemaatregelen, zoals 

wapenembargo’s en reis- en visumbeperkingen. Voor 
-

sancties te onderscheiden. Een gebod tot het bevriezen 
van tegoeden en economische middelen van aange-
wezen (rechts)personen of entiteiten. Een verbod om 
rechtstreeks dan wel niet rechtstreeks tegoeden en 
economische middelen ter beschikking te stellen aan of 
ten behoeve van aangewezen (rechts)personen of enti-
teiten. En een verbod of restricties op het verlenen van 

-

zoals VN-resoluties, EU-verordeningen, EU-besluiten 
en nationale sanctieregelingen.’

In deze rubriek 
beantwoordt een 
in- en/of externe 
deskundige vragen 
van (kandidaat-)
notarissen. Die 
kunnen gaan over 
arbeidsvoorwaarden, 
verzekeringen, de 
notariële praktijk of 
een ander onderwerp. 
Deze keer gaat het 
over sanctie- 
maatregelen en 
sanctieregelgeving.  

Vragen  
 staat vrij
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 WELKE DIENSTEN ZIJN VERBODEN VOOR  
 (KANDIDAAT-)NOTARISSEN? 

notarissen verboden bepaalde diensten te verlenen 
aan een (rechts)persoon of entiteit die op een sanctie-

van (rechts)personen en entiteiten waaraan sancties 
zijn opgelegd. De belangrijkste sanctielijsten staan op 
NotarisNet. Doorgaans gaat het om diensten die een 
inbreuk maken op een bevriezingsmaatregel. Hiervan 
is al snel sprake. Als uitgangspunt geldt daarom: geen 
notariële dienstverlening (direct of indirect) aan een 
(rechts)persoon of entiteit die op een sanctielijst staat. 
Meer hierover op NotarisNet.’

 WAT ALS EEN 49 PROCENT-AANDEEL-  
 HOUDER OP EEN SANCTIELIJST STAAT? 

‘Stel: de cliënt is een Nederlandse bv met twee aandeel-
houders. De ene aandeelhouder houdt 49 procent van 
de aandelen in de bv en de andere aandeelhouder 51 
procent. De 49 procent-aandeelhouder is door middel 
van een EU-verordening op een sanctielijst geplaatst in 
combinatie met een bevriezingsmaatregel. In de Richt-
snoeren inzake sancties van de Raad van de Europese 
Unie is toegelicht wat wordt verstaan onder eigendom: 
50 procent of meer van de eigendomsrechten of een 
meerderheidsbelang. De gesanctioneerde aandeelhou-
der voldoet niet aan het eigendomscriterium. Maar 
het kan zijn dat de bv onder zeggenschap staat van de 
gesanctioneerde aandeelhouder. Zie voor een toelich-
ting op het begrip zeggenschap in EU-verordeningen 
de hiervoor vermelde richtsnoeren. De notaris mag dan 
geen diensten die onder de sancties vallen aan deze 
cliënt verlenen.’

 HOE ZIT HET DAN MET DE MINISTERIE-  
 PLICHT VAN DE (KANDIDAAT-)NOTARIS? 

‘Een notaris is op grond van artikel 21 Wna in principe 
verplicht zijn of haar diensten te verlenen, tenzij hij of 
zij een gegronde reden heeft voor dienstweigering. Dit 
hangt samen met de wettelijk bepaalde rol van de nota-
ris in het rechtsverkeer en de wettelijk voorgeschreven 
tussenkomst van de notaris bij bepaalde rechtshande-
lingen, zoals de levering van een onroerende zaak, de 
oprichting van een rechtspersoon en de levering van 
aandelen in een bv. Een verbod op dienstverlening op 

reden voor dienstweigering. Een notaris moet dan 
dienstweigeren. Notarissen begaan een economisch 
delict als zij sanctieregelgeving op basis van de Sanc-
tiewet 1977 niet naleven. Dit is strafbaar. Andersom 
betekent dit dat indien een notaris wordt gevraagd een 
transactie te verzorgen waarbij de partijen niet door 
sancties getroffen zijn, ook al heeft een van de partijen 
bijvoorbeeld de Russische nationaliteit, de notaris niet 
zijn of haar diensten mag weigeren. Tenzij er (andere) 
gegronde redenen zijn voor dienstweigering.’

JACCO SJERPS 

JURIDISCH ADVISEUR KNB
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Als branche-accountant voor Notariaat en Advocatuur bent u bij ons aan het
juiste adres voor:

//  JAARREKENING EN BOEKHOUDING //  BEDRIJFSVERGELIJKING

//  FISCALE AANGIFTEN EN ADVIES //  ONDERNEMINGSPLANNEN

//  PERSONEELSADVIES EN SALARISADMINISTRATIE //  FUSIE EN OVERNAME

Uw klanten komen tegenwoordig niet alleen meer uit Nederland. Door de
samenwerking met ETL Global kunnen wij u buiten de grenzen van Nederland
ook van dienst zijn. Waar onze kennis ophoudt, kunnen wij u in contact brengen
met een partner-kantoor in het buitenland, waarbij u de kwaliteit kunt
verwachten die u ook van ons gewend bent. Zo kunnen wij u nog beter van
dienst zijn.

ACCOUNTANCY EN ADVIES IS
ONS TERREIN  ADVOCATUUR

EN NOTARIAAT IS UW DOMEIN

Oude Utrechtseweg 28, 3743 KN  BAARN
Postbus 1008, 3740 BA  BAARN

035 693 64 44
       info@etl-bna.nl         https://etl-bna.nl

190x125mm_A.indd   1 13-01-2022   10:10

NL76RABO0328 9030 86

Steun ons met een donatie of nalatenschap
www.nasrotterdam.nl

De Steunstichting heeft een ANBI status

De Nico Adriaans Stichting (NAS) zet zich 
dagelijks in om verloren mensen zoals 
dak-en thuislozen en zij die onder de 
armoedegrens leven te ondersteunen.
De Steunstichting Nico Adriaans heeft als 

zodat zij hun belangrijke werk kunnen 
voortzetten. Wilt u meehelpen deze 
mensen weer op weg te helpen ?

1-4_92x125mm_B.indd   1 06-04-2022   09:45

Cordaid is een samenvoeging van deze voormalige 

fondsen en zet zich al meer dan 100 jaar in voor 

een wereld zonder armoede waarin iedereen een 

menswaardig leven heeft.
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Contact: 070 31 36 233 - info@cordaid.nl - www.cordaid.nl
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Cordaid is een samenvoeging van deze voormalige 

fondsen en zet zich al meer dan 100 jaar in voor 

een wereld zonder armoede waarin iedereen een

menswaardig leven heeft.

Contact: 070 31 36 233 - info@cordaid.nl - www.cordaid.nlw
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De notaris mag niet blindelings vertrou-
wen op de informatie die de opdracht-
gever verstrekt. De mededeling van de 
opdrachtgever dat er tijdsdruk is omdat 
de wederpartij op vakantie gaat, moet 

akte voorbereidt volgens de instructie 
van de opdrachtgever, moet de inhoud 
van die akte met de wederpartij worden 
doorgenomen, in het bijzonder de 
bepalingen die voor de wederpartij 
risico meebrengen. Dat de wederpartij 
desgevraagd, bij het tekenen van de 
volmacht voor het passeren van de akte 
op kantoor, aangeeft geen vragen te 
hebben, is niet voldoende, kamer voor 
het notariaat Arnhem-Leeuwarden 14 
juli 2021, ECLI:NL:TNORARL:2021:49.
Een ander voorbeeld van lichtvaardig 
afgaan op de informatie van één partij 
biedt kamer voor het notariaat Arn-
hem-Leeuwarden 3 mei 2018, 
ECLI:NL:TNORARL:2018:29. In die zaak 
heeft de notaris gelden van de derden-

er duidelijk over moeten zijn dat zij 
haar in het kader van deze opdracht 
niet als partij-adviseur terzijde kon 
staan. Zeker nu het ging om een akte 
waarbij partijen tegengestelde belangen 
hadden en het de notaris niet vrijstond 
volledige openheid te geven van de 
zaken van de opdrachtgever (broer van 
de vaste cliënt), had de notaris moeten 
wijzen op de mogelijkheid juridisch 
(proces)advies in te winnen, kamer voor 
het notariaat Arnhem-Leeuwarden 6 
november 2018, 
ECLI:NL:TNORARL:2018:42.

De notaris die eerder als partij-adviseur 
betrokken is geweest bij een vaststel-
lingsovereenkomst ter beëindiging van 
een geschil tussen erfgenamen, had 
zich moeten onthouden van het passe-
ren van een testament voor een andere 
betrokkene in het geschil, kamer voor 
het notariaat Arnhem-Leeuwarden 27 
februari 2018, 
ECLI:NL:TNORARL:2018:7.

rekening uitgekeerd op instructie van 
één van partijen, zonder te beschikken 
over voldoende duidelijke informatie 
over de onderliggende rechtsverhou-
ding. Onder die omstandigheden moet 
de notaris informeren of de rechtheb-
benden akkoord zijn met de voorge-
stelde uitbetaling. Het maakt daarbij 
geen verschil of voor de notaris kenbaar 
is dat partijen van mening verschillen, 
of niet. 

Verwachtingen van de cliënt; 
rolwisseling
De notaris moet rekening houden met 
verwachtingen die een langer bestaan-
de cliëntrelatie schept. Een vaste cliënt 
zal verwachten dat de notaris (extra) 
voor het belang van die cliënt zal 
opkomen. Bij een opdracht tot doorha-
ling van een hypotheekrecht ging dat 
mis. De notaris heeft (met de beste 
bedoelingen) de indruk gewekt dat de 
vaste cliënt (zus van de opdrachtgever) 
van advies werd voorzien, maar zij had 

Een kernwaarde van de notaris is zijn onpartijdigheid. Ook al 
wordt de opdracht door één partij gegeven, de notaris is verplicht 
de belangen van alle betrokken partijen te behartigen. Dat is 
alleen anders als de notaris vooraf en duidelijk aangeeft dat hij 
partij-adviseur is. Ook de schijn van partijdigheid moet worden 
vermeden. In vervolg op de ‘Tuchtrecht uitgelicht’ in Notariaat 
Magazine 2016/6, een update.

TEKST: MADELEINE HILLEN / BEELD: FRANKHH/SHUTTERSTOCK

Onpartijdigheid

Rechtspraak 
uitgelegd
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Bent u nog wel in beeld bij uw verzekeringsadviseur?

VAN BOETZELAERLAAN 24H • 3828 NS  HOOGLAND • TEL. 033-20 35 000 • INFO@RONBORGDORFF.NL • WWW.RONBORGDORFF.NL

VERZEKERINGEN ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER OA: • BEROEPS- EN BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID 
• CYBERRISKS- EN DATALEKKEN • ARBEIDSONGESCHIKTHEID • VERZUIM • INVENTARIS

Veel notarissen zien na hun benoeming de verzekeringsadviseur niet meer terug. Da’s natuurlijk niet in de 
haak; periodiek wilt u weten of uw polissen nog voldoen aan de eisen van de moderne tijd en nog passen 
bij uw huidige situatie. Ron Borgdorff is meer dan 25 jaar het vertrouwde adres voor advocaten, notarissen 
en vrijgevestigde juristen. Ouderwetse service, altijd bereikbaar en mét persoonlijke aandacht.

Maar hoe weet ik 
nu nog of ik goed 
verzekerd ben?

Geen idee, ik heb 
hem al jaren niet 

meer gezien.

Vroeger kwam hij nog wel 
eens langs, maar hoe heette hij 

ook alweer?
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Er kon geen sprake meer 
zijn van dienstverlening 
zonder eigen belang

Dubbelrol
In een zaak die heeft geleid tot ontzet-
ting, had de notaris een veelheid aan 
rollen op zich genomen. In het kader 
van de afwikkeling van een nalaten-
schap waarbij hij als notaris betrokken 
was, is een stichting opgericht. De 
notaris is benoemd tot bestuurder van 
die stichting. In zijn functie als bestuur-

uitgegeven. Met het aanvaarden van het 

economische gerechtigdheid tot het 
vermogen van de stichting. Doordat de 

zichzelf in de positie gebracht dat hij in 
privé een economisch belang kreeg in 
de nalatenschap waarbij hij als notaris 
betrokken was. Er kon geen sprake 
meer zijn van dienstverlening zonder 
eigen belang, kamer voor het notariaat 
Arnhem-Leeuwarden 18 oktober 2018, 
ECLI:NL:TNORARL:2018:39 (bevestigd 
door hof Amsterdam 26 november 
2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4163).

Ook een secretarisrol bij een stichting 
kan de onpartijdigheid van de notaris 
beïnvloeden. Een notaris die bij het 
vervaardigen van verschillende notariële 
akten twee petten op had, die van 
notaris en die van bestuurder van de 
stichting, heeft gehandeld in strijd met 
artikel 17 Wet op het notarisambt 
(Wna), kamer voor het notariaat 
Arnhem-Leeuwarden 10 oktober 2018, 
ECLI:NL:TNORARL:2018:35. 
Ook een indirect belang, via de partner 
van de notaris, is een relevant feit bij de 
beoordeling van de (schijn van) onpar-
tijdigheid, kamer voor het notariaat 
Amsterdam 20 oktober 2020, 
ECLI:NL:TNORAMS:2020:14. 

Blijf onpartijdig bij geschillen
Ook als partijen met elkaar een geschil 
hebben, moet de notaris het belang van 
beide partijen behartigen. In een geval 
waarin een ex-partner was veroordeeld 
om mee te werken aan een verdeling, 
heeft de notaris ‘zijn oren laten hangen’ 
naar de partner die de opdracht had 
gegeven om op basis van het vonnis te 
leveren. De ex-partner was weliswaar 
per mail uitgenodigd om zelf de akte te 
komen tekenen, maar de akte is 
gepasseerd op de dag waarop de 
uitnodiging was verstuurd. Later 
verklaarde de notaris zijn handelwijze 
met verwijzing naar het belang van de 
kinderen en met vermelding van 
informatie die hij van de opdrachtge-
vende ex-partner had gekregen. 
Bovendien werd het aandeel van de tot 
medewerking veroordeelde ex-partner 
zonder overleg overgemaakt naar de 
derdenrekening van haar raadsman. De 
notaris werd berispt en kreeg een 
geldboete, kamer voor het notariaat 
Amsterdam 4 januari 2022, 
ECLI:NL:TNORAMS:2022:1. 

Samenwerken met advocaten
Een veilingnotaris krijgt zijn opdracht 
weliswaar van de hypotheekhouder, 
maar moet die in onafhankelijkheid 
uitvoeren. Een notaris die optreedt als 
veilingnotaris terwijl een kantoor-

genoot-advocaat de hypotheekhouder 
bijstaat, wekt de schijn van partijdig-
heid. Voor het aanvaarden van deze 
opdracht was instemming van alle 
betrokken partijen vereist. Een veiling-
notaris treedt op als regisseur in de 
executieprocedure en dient zich op 
grond van artikel 17 lid 1 Wna onpartij-
dig op te stellen tegenover alle bij de 
executie betrokkenen. Als regisseur van 
de veiling heeft de notaris de zorg voor 
het ordelijk en rechtmatige verloop 
daarvan. Die zorg omvat dat hij erop 
toeziet en zich ervoor inspant dat de 
belangen van mogelijk concurrerende 
belanghebbenden bij de veiling op de 
bij de wet voorziene wijze tot gelding 
worden gebracht. Het belang om tot de 

is een wezenlijk belang. Dat belang mag 
niet ondergeschikt worden gemaakt aan 
het belang van de executant om te 
kunnen veilen. Er waren overtuigende 
aanwijzingen dat de geplande executie-
verkoop niet gericht was op maximali-
sering van de executieopbrengst, maar 
op het onrechtmatig ontfutselen van 
activa aan een minderheidsaandeelhou-
der en stille vennoot. De notaris had 
haar medewerking moeten opschorten 
totdat een en ander nader was getoetst, 
kamer voor het notariaat Amsterdam 
25 juni 2019, 
ECLI:NL:TNORAMS:2019:10.
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CASUS
Begin maart 2018 verkopen twee broers 
op leeftijd een perceel grond gelegen 
achter hun woning voor 10.000 euro. De 
notaris passeert de levering op 5 april 
2018 in het zorgcentrum waar een van 
de broers woont, in aanwezigheid van 
een andere broer en zus. 
In mei 2018 bericht de gemachtigde van 
klagers aan de kopers dat de overeen-
komst wegens dwaling of misbruik van 
omstandigheden wordt vernietigd. De 
kopers willen de koop echter niet 
terugdraaien. Op 19 oktober 2019 
benoemt de kantonrechter klagers tot 
bewindvoerders over de goederen van  
de broers.

De kamer Arnhem/Leeuwarden 
(ECLI:NL:TNORARL:2019:46) verklaart 
de klagers niet-ontvankelijk aangezien 
het perceel ten tijde van de overdracht 
nog niet onder bewind stond. 
Het hof Amsterdam beslist in een 
tussenbeslissing 
(ECLI:NL:GHAMS:2020:2793) dat klagers 
wel ontvankelijk zijn in hun klacht 
aangezien de taak van de bewindvoer-
ders ruim opgevat moet worden en enig 
redelijk belang voldoende is voor 
ontvankelijkheid. 
De civiele rechter beslist eind 2021 
(ECLI:NL:GHARL:2021:10389) dat de 
koopovereenkomst in stand blijft.

DE KLACHT
De notaris was ten tijde van het passeren 
van de akte onvoldoende alert op (het 
gebrek aan) de wilsbekwaamheid van  
de twee broers. Ook zou de notaris  
geen conceptakte aan de twee broers 
hebben gestuurd.

HET VERWEER 
De akte is bewust niet bij volmacht maar 
in aanwezigheid van partijen gepasseerd, 
nu het twee oudere verkopers betrof van 
wie er één in een zorgcentrum woonde. 
De notaris heeft de akte uitvoerig met 
hen doorgenomen, omdat hij wist dat een 
broer niet kon lezen en niet heel goed 
kon praten, maar hij wist wel dat hij geen 
eigenaar meer zou zijn van het perceel en 
gaf aan blij te zijn dat het perceel werd 
overgedragen aan oude bekenden. Na 

 
was goed.

HET OORDEEL 
De notaris had moeten twijfelen aan de 
wilsbekwaamheid van de broer in het 
zorgcentrum. De notaris heeft de akte niet 
‘onder vier ogen’ met de broers  doorge-
nomen, maar in aanwezigheid van een 
broer en zus, ook al was dit met de 
instemming van de broers. 
Voorts blijkt dat de broer in het zorgcen-
trum verstandelijk beperkt was, in 2013 
een beroerte heeft gehad en sinds 2015 in 
een zorgcentrum woonachtig was. Deze 
medische informatie was tijdens het 
passeren niet bekend bij de notaris, maar 
deze feiten moeten zodanig van invloed 
zijn geweest op de manier van doen van 
deze broer dat dit bij de notaris gerede 
twijfel aan diens wilsbekwaamheid had 
moeten wekken. Ook heeft het hof de 
broer gezien en gesproken op de eerste 
zitting, waarbij hij op eenvoudige vragen 
van het hof geen antwoord kon geven.
Niet is gebleken dat de notaris enig nader 
onderzoek heeft verricht op grond 
waarvan hij tot het oordeel kon komen 
dat de broer ten tijde van het passeren 
van de akte wilsbekwaam was. Over de 

 Notaris passeert  
levering door verstande-
lijk beperkte bejaarde

Tuchtrecht

1

 UITSPRAAK:  GEGROND MET  
 OPLEGGING VAN EEN MAATREGEL   

wijze en inhoud van zijn beoordeling van 
de wils(on)bekwaamheid heeft de notaris 
niets vastgelegd in zijn dossier. 
Naar het oordeel van het hof hoefde de 
notaris niet te twijfelen aan de wilsbe-
kwaamheid van de andere broer die nog 
zelfstandig woonde.  

De notaris heeft het concept van de akte 
niet naar de broer in het zorgcentrum 
gestuurd, omdat hij wist dat hij niet kon 
lezen.
De notaris had naar andere mogelijkhe-
den moeten zoeken om hem tijdig – dus 
niet vlak voor het passeren van de akte – 
de inhoud van het concept van de akte 
mee te delen en deze nader toe te lichten.  

De notaris heeft de belangen van de broer 
in het zorgcentrum ernstig veronacht-
zaamd en het vertrouwen in het notariaat 
ernstig schade toegebracht. Het hof weegt 
mee dat in 2015 een berisping aan de 
notaris is opgelegd.  

Het Hof legt de maatregel van 
schorsing in de uitoefening van 
het ambt voor de duur van twee 
weken op
Hof Amsterdam, 25 januari 2022
ECLI:NL:GHAMS:2022:101

OPMERKING
De notaris is bij uitstek de aangewezen 
persoon om kwetsbare mensen te 
beschermen, dat is een cruciaal 
onderdeel van onze toegevoegde 
waarde
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CASUS
Klager koopt een perceel grond van 
Vastgoed B.V. voor 106,76 euro per vier-
kante meter. Vastgoed B.V. kreeg deze 
grond in mei 2018 voor 51,57 euro per 
vierkante meter. 
Op 16 juli 2018 bericht het kantoor van 
de notaris en oud-notaris aan klager 
onder meer:
‘De notaris hecht er waarde aan om met 
u op ons kantoor de transactie door te
nemen. Hij kan u daarbij onder meer 
wijzen op de eventuele (beleggings)
risico’s van deze overdracht en alle ins 
en outs nog eens onder uw aandacht 
brengen.’
‘Zoals u weet heeft het perceel thans 
nog niet de bestemming welke door u
verwacht wordt en waar u op specu-
leert. Veranderingen van gebruiksmoge-
lijkheden zijn uiteraard alleen mogelijk 
na een bestemmingswijziging.’
Klager reageert dat er volgens hem wel 
een bouwvergunning is. Daarop rea-
geert het kantoor dat hij daarvoor 
contact moet opnemen met de verkoper.
In augustus passeert de notaris de akte 
van levering, waarbij het perceel is 
omschreven als landbouwgrond, terwijl 
onder het kopje ‘D. Kosten’ onder meer 
is vermeld dat in 2014 een omgevings-
vergunning is verleend voor het bouw- 
en woonrijp maken van het verkochte, 

bouw-terrein, zodat omzetbelasting is 
verschuldigd.

 Notaris had vol-
doende gewaarschuwd 
voor speculatie met 
‘warme grond’

Deze bewerkingen worden gemaakt door notarieel deskundigen en  
verwoorden niet het standpunt van het KNB-bestuur. Hebt u vragen  
of opmerkingen, mail dan naar nm@knb.nl.

2

 UITSPRAAK: 
 ONGEGROND De notariskamer verklaart de 

klacht ongegrond
Kamer voor het notariaat Arnhem-
Leeuwarden, 24 januari 2022
(nog) niet gepubliceerd

OPMERKING
In een vergelijkbare zaak tegen 
dezelfde notarissen op dezelfde dag 
oordeelde de kamer eveneens dat de 
klacht ongegrond was. De notaris had 
in die zaak specifieke waarschuwingen 
omtrent de risico’s opgenomen in de 
leveringsakte. Klager was afdoende 
gewezen op het speculatieve karakter 
van de voorgenomen transactie. 
Bovendien was de betaalde prijs per 
vierkante meter weliswaar aanzienlijk, 
maar in vergelijking met vergelijkbare 
objecten, niet excessief, aldus de 
kamer.

De vraag komt op, nu de kamers in een 
aantal zaken tot ongegrondverklaring 
komen bij speculaties met ‘warme 
grond’, of notarissen dienst kunnen 
weigeren in dergelijke zaken. ‘Een 
gegronde reden om dienst te weigeren 
kan zijn gelegen in een opmerkelijk 
prijsverschil, al dan niet in combinatie 
met andere signalen die extra oplet-
tendheid van de betrokken notaris 
vereisen’, aldus de kamer.

DE KLACHT
De oud-notaris en de notaris hebben 
gehandeld in strijd met de onderzoeks-
plicht, de Belehrungsplicht en de 
weigeringsplicht. Klager heeft de notaris 
bij het passeren van de akte maar heel 
kort gesproken. De akte bevat een 
inconsistente terminologie doordat het 
verkochte wordt omschreven als 
landbouwgrond en voorts wordt 
aangemerkt als een bouwterrein.

HET OORDEEL
Klager is duidelijk gewezen op het 
speculatieve karakter van zijn aankoop. 
De notaris is dus voldoende oplettend 
geweest voor wat betreft de aard van de 
transactie en heeft klager daarvoor ook 
gewaarschuwd. Overigens heeft klager 
ter zitting zelf opgemerkt ervan over-
tuigd te zijn dat het perceel in de 
toekomst nog wel verkocht zal worden. 
Klager was op de hoogte van de bouw-
bestemming van de grond. Voor eventu-
ele nadere informatie over de bestem-
ming heeft het kantoor van de notaris 
klager terecht terugverwezen naar de 
verkoper. Redenen waarom de notaris 
hier zelf alsnog een nader onderzoek 
had moeten instellen, zijn door klager 
niet gesteld en deze zijn ook verder niet 
gebleken. Vervolgens heeft het nog meer 
dan een maand geduurd voordat de akte 
van levering is gepasseerd. Klager heeft, 
voor zover zijn vragen niet door de 
verkoper beantwoord zouden zijn, dus 
ook nog voldoende tijd gehad om nader 
onderzoek in te stellen, of voorafgaand 
aan het passeren van de akte opnieuw 
met vragen bij de notaris aan te klop-
pen. Hiervan is echter ook niet gebleken. 
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Stel, u stuit bij het verlaten van uw notariskantoor 
op een leeuw. Daar staat dat machtige beest, te 
brullen op de parkeerplaats. In uw lichaam gaan 
dan onmiddellijk alle alarmbellen af. Bloeddruk en 
hartslag stijgen, u gaat zweten en stresshormonen 
produceren. U komt, kortom, in de overlevings-
stand: vechten of vluchten! Deskundigen noemen dit 
fase rood. U neemt de benen, maar na ongeveer een 
minuut moet u overschakelen op een lagere snel-
heid. Dan begint de blauwe fase: u rent in een 
tempo dat langer vol te houden is. De sprint wordt 
een duurloop. 

Toch bent u 40 minuten later de uitputting nabij en 
dan volgt de groene, cognitieve fase: u gaat iets 
langer nadenken over de situatie waarin u zich 
bevindt. De leeuw zit u op de hielen, blijven draven, 
gaat u duidelijk niet redden. Kunt u zich niet beter 
verstoppen achter een geparkeerde auto of in een 
boom klimmen om aan hem te ontkomen? 

SUIKER EN PIZZA 
Een tuchtklacht is geen leeuw, gelukkig. Maar wel 
reuzevervelend en de stressreacties van ons lichaam 

     Wat gebeurt er
   in uw brein?

Klachten en tuchtzaken zorgen voor stress. Vervolgens vinden 
er allerlei reacties plaats in ons brein en ons lichaam, die 
samen een grote biochemische machine vormen. Stressexpert 
Victor Kallen van TNO vertelt wat er dan gebeurt. En, misschien 
nog wel belangrijker: hoe u daarmee het beste kunt omgaan.

Een tuchtklacht

Ondernemen
Ontwikkelen

zijn min of meer hetzelfde. ‘Als je de klacht niet 
hebt zien aankomen, schrik je je een hoedje: rood. 
Daarna volgen de hormonale processen, die ervoor 
zorgen dat er extra energetische bronnen worden 
gemobiliseerd: blauw. Ons systeem is gebouwd voor 
een survivalmodus van circa 45 minuten – precies 
de duur van rood en blauw samen. Aangezien een 
tuchtrechtprocedure enige maanden in beslag 
neemt, spelen de stressreacties zich dus voor het 
grootste deel af in het groene gebied’, zegt Victor 
Kallen, psychofysioloog en onderzoeker bij TNO. 
Overbelasting in groen leidt tot angst, depressie, 
burn-out en concentratiestoornissen. ‘De stress van 
een klacht zorgt dan bijvoorbeeld dat je gaat 
twijfelen over je capaciteiten als notaris en bang 
wordt dat je carrière voorbij is.’  

SOCIALE STEUN 
Het goede nieuws is dat er in alle drie de gebieden 
knoppen zijn om aan te draaien. ‘Herken de 
symptomen bij jezelf’, adviseert Kallen, ‘en zoek 
daar dan een goede copingstrategie bij. Sporten, 
bewegen, meditatie en een verstandig dieet helpen 

TEKST: DORINE VAN KESTEREN / BEELD: TRUUS VAN GOG

‘Het is essentieel om 
een gevoel van controle 
te herpakken’



om het rode gebied tot rust te brengen. In het 
blauwe gebied maakt professionele en sociale steun 
het verschil. Bij notarissen die het gevoel hebben 
dat ze kunnen terugvallen op collega’s, familie en 

minder invloed op hun functioneren, gezondheid en 
welbevinden.’
Voor herstel in het groene gebied is het essentieel 
om een gevoel van controle te herpakken. ‘Een deel 
van de stress komt voort uit het onoverzichtelijke 
van de situatie. Het geeft houvast als je op hoofdlij-
nen weet hoe de tuchtprocedure eruitziet en op 
welk deel daarvan je invloed kunt uitoefenen.’

VANGNET INRICHTEN
Werkgevers kunnen volgens Kallen vooral in het 
blauwe en groene gebied tot grote steun zijn. 
‘Klachten horen erbij in het notariaat en het is zeker 
verstandig een vangnet te creëren voor medewer-
kers die daarmee te maken krijgen. Deze medewer-
kers moeten veilig kunnen klankborden en sparren. 
Denk aan coaching, gesprekken over het verloop 
van de procedure en adviezen van ervaringsdeskun-
digen.’ 
De tone of voice is daarbij heel belangrijk, vervolgt 
hij. ‘Het zou mooi zijn als de beklaagde notaris van 
collega’s en leidinggevenden te horen krijgt: een 
klacht is niet leuk, maar maak je niet te veel zorgen, 
wij ondersteunen je tijdens het proces. Reacties als: 
wat heb jij hopeloos gefaald, dit is slecht voor de 
reputatie van ons kantoor en we moeten dringend 
praten over jouw perspectief hier, hebben juist 
precies het tegenovergestelde effect.’ 
Kallen adviseert kantoren om dit vangnet in te 
richten in periodes van rust en niet te wachten op 

het moment dat een van de medewerkers daadwer-
kelijk een klacht aan de broek krijgt. ‘Het gaat erom 
tijdig een systeem te creëren dat de impact van 
klachten minimaliseert, zowel op persoonlijk als op 
organisatieniveau. Hoe het kantoor in het verleden 
intern is omgegaan met klachten, draagt veel bij 
aan het vertrouwen van nieuwe beklaagden.’ Voor 
eenpitters is het lastiger om voldoende sociale en 
professionele steun te krijgen, erkent hij. ‘Zij 
moeten investeren in een eigen netwerk. Ook dan 
geldt: regel dit als de zon schijnt, niet als het 
regent.’

WIJZER EN WEERBAARDER  
Natuurlijk kan de notaris zélf ook iets doen. Ten 
eerste dus: sociale steun zoeken, niet bezwijken voor 
verleidingen van consumptieve aard, blijven bewe-
gen en goed slapen. ‘Op het moment dat mensen 
wakker liggen van de klacht en de slapeloosheid in 
zichzelf een bron van stress wordt, dan kan het soms 
toch even helpen om kortdurend slaapmedicatie te 
nemen. Anders wordt de stress een vicieuze cirkel, 
met alsmaar ernstiger gevolgen.’ 
Ten tweede: stel de zaken niet rooskleuriger voor dan 
ze zijn. ‘Wees eerlijk als je diep van binnen weet dat 
de klacht weleens terecht zou kunnen zijn. Want dan 
hebben zowel jij als het kantoor de tijd om te 
anticiperen op een negatieve uitslag. Met de kop in 
het zand raak je strategisch gezien máánden kwijt.’
Kallen sluit af met een positieve noot: klachten 
helpen ook om wijzer en weerbaarder te worden. 
‘Het is een kans om dat hele tuchtproces eens te 
doorlopen. De volgende keer schrik je dan niet meer 
zo, maar weet je wat je moet verwachten en wat je 
kunt doen.’
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 VIJF CONCRETE TIPS 

• Probeer de controle terug te  
krijgen: welk deel van het proces 
kunt u overzien? 

• Zorg voor professionele én sociaal-
emotionele steun.

• Herken syptomen van stress op  
tijd en tuin niet in de bekende 
valkuilen.

• Voorkom dat ernstige stress-  
symptomen een probleem  
op zichzelf worden. 

• Wees voorbereid op een lang  
proces, dus ga verstandig om  
met uw energiebronnen.
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De emotionele  
    voogdijkwestie

TEKST: JESSICA HENDRIKS \ BEELD: FEENSTRA FOTOGRAFIE

(Kandidaat-)notaris zijn is mooi! Maar waarom ben jij goed in wat jij doet?  
Wat doet jouw hart sneller kloppen en wat was jouw moment? Aan het woord 
Rafique Jabri (38), notaris in Hilversum. Zijn belangrijke eigenschappen:  
ondernemend, motiverend, helicopterview en altijd drie stappen vooruitdenkend.

WAAROM BEN JE NOTARIS GEWORDEN?
‘Mijn liefde voor het vak begon al toen ik 14 jaar 
was. Ik zat in 4 vwo en ging met mijn ouders naar 
de notaris voor hun huis. Allen waren we enorm 
onder de indruk van wat de notaris deed. Mijn 
vader vroeg of ik een dagje mocht meelopen. En dat 
kon. Sindsdien had ik maar een droom: notaris 
worden. Als advocaat ben je partijdig, als rechter 
moet je oordelen, maar als notaris ben je onpartij-
dig en houd je de belangen van iedereen in de 
gaten. Een mooie rol. Daar komt het mensencontact 
nog bij. Dat maakt het een prachtig beroep. Ik heb 
enorm veel geleerd van de eerste notaris waar ik 
werkte na het afstuderen. Hij was juridisch, maar 
ook commercieel sterk. Een goede combinatie als 
ondernemende notaris.’

WAAR GAAT JOUW HART SNELLER VAN 
KLOPPEN?
‘De gedachte dat ik elke dag mensen help! Ik  
breng als notaris positieve toegevoegde waarde  
op verschillende momenten in een mensenleven.  
Van een persoonlijk levenstestament tot grote 
internationale fusie. Door al die ervaringen heb  
ik ook in mijn privéleven leren relativeren. Ik voel 
mij gezegend.’

WELKE EIGENSCHAPPEN HEB JIJ ALS  
NOTARIS?
‘Als notaris moet je een goede helicopterview 
hebben. En je moet ook altijd drie stappen vooruit-
denken. Maar de ondernemerseigenschappen en 
werkgeversskills zijn net zo belangrijk. Ik heb  
leren delegeren. Eerst wilde ik alles zelf doen,  
maar dat kan natuurlijk niet. Durf wat uit handen  
te geven. Zorg er ook voor dat je je mensen moti-
veert en blijf jezelf en je team ontwikkelen.  

Ga mee met de tijd, zonder je taken uit het oog te 
verliezen. En als het allemaal makkelijk gaat, blijf 
investeren in jezelf. Ga niet achterover leunen. Blijf 
jezelf uitdagen. Overigens motiveer ik niet alleen 
mijn team. Ook mijn kinderen zijn geregeld op 
kantoor. Mijn dochter van 9 jaar is al helemaal 
geobsedeerd door het notariaat. Ze weet nu al dat  
ze notaris wil worden. In de kerstvakantie was ze 
hier elke dag. Ze doet al wat klusjes op kantoor en 
zit graag bij besprekingen. Op het woord identiteits-
bewijs heeft ze even moeten oefenen. Ze heeft een 
werkstuk voor school erover gehouden en een dikke 
tien gescoord. Klanten vinden het fantastisch als  
zij de deur opendoet.’

WELK MOMENT BLIJFT JOU ALTIJD BIJ  
EN WAAROM?
‘Een heel triest moment. Ik doe veel internationale 
nalatenschappen: van Australië tot Zwitserland. 
Mede door mijn Marokkaanse achtergrond, ook in 
Marokko. Op een dag werd ik gebeld. Een Neder-
lands-Marokkaans gezin had op de terugweg van 
vakantie in Marokko een auto-ongeluk gehad in 
Spanje. De ouders waren overleden. De kinderen 
leefden nog. Maar er was geen testament. Volgens 
Marokkaans recht is het zo dat de kinderen dan naar 
de moeder van moederskant gaan. Zij besloot dus de 
kinderen bij haar te houden in plaats van over te 
laten nemen door de Nederlands jeugdzorg. Vanaf 
haar kant gezien begrijpelijk en ook het beste voor de 
jonge kinderen van 1 en 3 jaar oud. Het werd een 
hele voogdijkwestie, maar vanwege de jonge leeftijd 
is besloten de kinderen bij oma in Marokko te laten. 
Ik ben daar naartoe geweest om te kijken hoe de 
kinderen leven en of ze het goed hebben. En dat 
hebben ze. Ook nu heb ik nog contact. Ik beheer de 
erfenis van de kinderen en videobel geregeld met ze.’

Zo dusZo dus
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‘Als notaris  
moet je een goede  
helicopterview hebben’
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‘Eenzaamheid mag nooit de reden zijn. Dat mensen  
kiezen voor eigen regie over de dood, past bij een 
geïndividualiseerde samenleving’ 

 
de toename van het aantal euthanasiegevallen in Trouw van 1 april 2022
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Tot slot

 LOYENS EN LOEFF NOG STEEDS  
 DE GROOTSTE 

Starters op de woningmarkt hebben 
vorig jaar vaker dan verwacht gebruik-
gemaakt van de startersvrijstelling. Dat 
blijkt uit een brief van staatssecretaris 
van Financiën Marnix van Rij aan de 
Tweede Kamer. In het Belastingplan 
2021 was rekening gehouden met 
80.000 vrijstellingen, maar dat zijn er in 
totaal 104.700 geworden. Dat er vaker 
van de startersvrijstelling gebruik is 
gemaakt dan verwacht, heeft vol-
gens Van Rij twee oorzaken. Ten eerste 
hebben veel starters gewacht met de 
aankoop tot januari 2021, zodat zij in 
aanmerking kwamen voor de vrijstel-
ling. Ten tweede is het aantal woning-
transacties in 2021 hoger dan voorzien.

WIE VERDIENT EEN 
GOUDEN ZANDLOPER 
IN 2022
Wie heeft dé innovatie binnen de 
juridische dienstverlening op de 
markt gebracht? Wie is hét jonge 

juridische talent van Nederland? En 
welke opleiding, cursus, curriculum, 
vak of onderzoek levert de sterkste 

bijdrage aan innovatie in het juridisch 
 

mineerd voor de Gouden Zandlopers. 
Ook (kandidaat-)notarissen kunnen 
meedoen. Nomineren kan tot en met 
15 mei, dus doe het snel. De Gouden 
Zandlopers worden op 8 september 
uitgereikt.
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MEER NIEUWS? 
KIJK DAN OP  

NOTARISNET OF KNB.NL

 STARTERSVRIJSTELLING VAKER  
 GEBRUIKT DAN VERWACHT 

CURSUS VAN DE MAAND 

Symposium Tucht en Toezicht

Er is in de notariële beroepsgroep de laatste jaren veel te doen over het tuchtrecht. Doordat notarissen aan zoveel regels 
moeten voldoen, ligt het maken van een menselijke fout op de loer. Daarnaast is het werkveld van de notaris in de 
afgelopen decennia veranderd. Met het Symposium Tucht en Toezicht wil de KNB de angst voor het tuchtrecht meer 
relativeren. Daarnaast krijgen de deelnemers tips over hoe je een klacht kunt voorkomen. Sprekers zijn Gert-Mark Smelt, 
voorzitter kamer voor het notariaat, Yolanda de Groot, directeur BFT, Boudewijn Waaijer, oud-hoogleraar Notarieel recht, 
Rianne Herregodts, universitair docent tuchtrecht, en Geertjan van Oosten, advocaat. Het symposium vindt plaats op 12 
mei van 13.30 uur tot 17.00 uur in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Deelnemers krijgen 3 PE-punten (vakinhoudelijk).

Meer informatie en aanmelden via NotarisNet

Het notariaat van 
Loyens en Loeff is net 
als voorgaande jaren het 
grootste notariaat van 
Nederland. Met 75 
(kandidaat-)notaris staat 
het kantoor bovenaan in 
de Stand van het 

notariaat van Advocatie Magazine. 
Houthoff behoudt de tweede plaats met 
48 (kandidaat-)notarissen. NautaDutilh 
maakt de top drie compleet met 37 
(kandidaat-)notarissen. Het grootste 
onafhankelijke notariskantoor is nog 
steeds Het Notarieel met 30 (kandidaat-)
notarissen. Vanwege de vele geluiden 
over een krappe juridische arbeidsmarkt 
bevatte de Stand-enquête dit keer een 
aanvullende vraag: hoe moeilijk – of 
makkelijk – komen advocaten- en 
notariskantoren momenteel aan goede 
mensen? Van de notariskantoren geeft 
40 procent aan dat juridisch personeel 
moeilijk te vinden is. Bij de advocaten-
kantoren is dit 28 procent. Het probleem 
zit hem vooral in mid-level en senior 
krachten, zo schrijft Advocatie Magazine.
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Colofon ONDERDAK VOOR 166 OEKRAÏNERS 

Dat je als oud-notaris nog altijd veel kan betekenen voor de 
samenleving bewijst Lennard Kamps. Hij zette in maart 

op. Zijn oud-collega’s bij Van Weeghel Doppenberg Kamps 
Notarissen hielpen hem belangeloos met de juridische 
zaken. Inmiddels heeft zijn stichting opvang geregeld voor 
166 mensen uit Oekraïne.
Hoe kwam u op het idee een stichting voor de op-
vang op te zetten?
‘Mijn vrouw heeft een atelier in UPcycling aan huis. Wij dachten dat we 
daar wel opvang konden bieden, maar toen ik contact zocht met de 
gemeente en Vluchtelingenwerk was daar nog niks voor geregeld. Van 
een bevriende advocaat in Kiev begreep ik dat het wel echt nodig was en 
dus ben ik zelf het initiatief gaan nemen. Mijn ouders vingen vroeger een 
Bosnisch gezin op, ik wilde ook wat doen.’

Wat doet Stichting Thuisopvang Oekraïners 
Bronckhorst/Doetinchem?
‘Mensen uit de regio kunnen zich bij ons melden als ze oorlogsvluchte-
lingen willen opvangen. Wij hebben team dat dan een intake komt doen 
bij de mensen thuis. Bij het openstellen van je huis, komt namelijk meer 
kijken dan het over hebben van een kamer. Hoe regel je elkaars privacy 
bijvoorbeeld? Niet iedereen realiseert zich dat. Inmiddels is de gemeente 
ook gestart. Dat ziet er goed uit. Ik hoop dat we op een gegeven moment 

Hoe belangrijk is het om maatschappelijk betrokken 
te zijn?
‘Heel belangrijk. Ik heb hier veel contacten. Ik ben hier opgegroeid en 
heb door mijn werk als notaris een groot netwerk opgebouwd. 
Overigens ben ik niet de enige. Oud-notaris Henk van Weeghel heeft 
stichting Welkom opgericht. Hij zorgt voor een ontmoetingsplaats voor 
moeders en kinderen. Die stichting gaat met ze naar de speeltuin of 
een potje voetballen.’

Wat kunnen (kandidaat-)notarissen doen die ook 
nadenken over thuisopvang?
‘Zoek contact met een lokaal initiatief. Maak duidelijke afspraken. 
Google translate is hier prima voor te gebruiken. Denk na over ruimtes 
die je af wil schermen voor jezelf of voor de mensen die je in huis hebt, 
houd rekening met elkaars privacy en denk na over huisre-
gels. Dat helpt.’

En de atelierruimte van uw vrouw? 
‘Daar woont nu een gezin met twee kleine kinderen. De 
oudste dochter mag hier nu ook naar school. De man is bezig 
met het aanvragen van een burgerservicenummer. Hij wil 
hier graag werken.’

Het volgende 
thema is: 
WONEN

Lennard Kamps bij notaris Eline Koers
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Personalia  
& interview

Daniëlle Hahn, toegevoegd 
notaris bij VDB Notarissen

‘Lekker uit eten en een pop- of pubquiz doen. Daar word ik 
blij van. Eén keer per jaar doe ik in Eindhoven mee aan de 
popquizmarathon. Qua muziek houd ik heel erg van jaren 80- 
en 90-muziek, maar ook van muziek van nu kan ik genieten. 
Zo’n pubquiz is heel leuk. Ik doe dat met een groepje van drie 
vaste mensen en er zijn altijd wel anderen die ook mee willen 
doen. En de bioscoop, daar ga ik ook graag heen. Mijn vriend 
en ik zijn – denk ik – een van de weinige huishoudens die geen 

popcorn – of een goed boek.’

‘Ik ben in 2006 afgestudeerd in Utrecht. Notarieel recht koos 
ik omdat de meeste – privaatrechtelijke – vakken mij aanspra-
ken. Tijdens een zomerbaantje op een notariskantoor kreeg ik 
wat meer van de praktijk mee. Ik werkte in die vier weken een 
groot deel van de royementsachterstand weg, maar kreeg ook 
meer een idee van wat de notaris nog meer doet. Dat vond ik 
interessant. Na mijn studie werkte ik een jaar in de algemene 
notariële praktijk. Daarna ben ik in de ondernemingsrecht-
praktijk beland en daar houd ik mij nog elke dag met plezier 
mee bezig. Ik houd van de notariële puzzels die ik daarvoor 
moet doen. Geen dag is hetzelfde. En het is zakelijk. Daar houd 
ik wel van. Dat is een verschil met personen- en familierecht. 
Dat kan heel persoonlijk worden en dat is wat minder aan mij 
besteed, vrees ik.’

‘Nu ben ik toegevoegd notaris. Een mooie volgende stap 
in mijn carrière. Ik hoef niet langer uit te leggen dat ik als 
kandidaat-notaris geen leerling ben, maar dat dat ook gewoon 
een “echt” beroep is. Die titel mogen ze van mij wel verande-
ren. Notaris-ondernemer zie ik mezelf niet zo snel worden. Ik 
geloof niet dat er een ondernemer in mij zit verscholen, maar 
zeg nooit “nooit”.’

‘Pubquizen en notarieel puzzelen’

  
 

NIEUWE LEDEN 
ARNHEM, Hekkelman Advocaten en Notarissen,  
mr. Evelyn van Oijen; 
ROTTERDAM, HVG Law, mr Quinty Schinkel; 
ROTTERDAM, PlasBossinade Notarissen, mr. Naïma Landburg; 
AMSTERDAM, De Brauw Blackstone Westbroek,  
mr. Nadine Nieuwenkamp; 
VIANEN, deNotarissen Beenen Dantuma Verschuren,  
mr. Elise Snijders; 
TWELLO, Slaghekke notariaat, mr. Marike Verbeek.

BENOEMD TOT NOTARIS 
’S-HERTOGENBOSCH,  

mr. Rogier Stollenwerck  
GRONINGEN,  
mr. Arie Mes  

 
mr.Richard Klemann,  

 
mr. Henriëtta Visser  

mr. Cor van Dijk, 

AANGEWEZEN TOT TOEGEVOEGD NOTARIS
ENSCHEDE  

mr. Annemiek Roelofs; 
 

mr. Volkan Dogan; 
 

mr. Anne Marie Gerver; 
’S-HERTOGENBOSCH  

mr. Daniëlle Hahn; 
 

mr. Joyce van der Zande

ONTSLAG 

mr. Robin Rispens, 

ONTSLAG OP VERZOEK 
mr. Gert Schilperoort,  

OVERLEDEN 
Op 19 maart 2022, op 80-jarige leeftijd,  
mr. Govert Pieter Hoogenboom, oud-notaris in Eck en Wiel.



waar iedereen altijd en overal mee aan de slag kan
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Wie wil er niet de meest complete software

Intuïtieve software voor kantoor en medewerkers

NEXTassyst is dé software voor het notariaat

NEXTlegal en ICT Concept verzorgen het fundament

Als betrokken partners binnen de Lexxyn Groep

LEXXYN.NL

Moderne notariskantoren willen werken met compleet gereedschap

Bel ons:
 088 20 34 320

www.nextlegal.nl - www.ict-concept.nl

e

werkers

aat

undament

Hét digitale        van uw kantoor Alles voor elkaar





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Adobe Gray - 20% Dot Gain)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Offset Euro pos U340 K95)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /HelveticaNormaal
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaVet
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /NLD ([Gebaseerd op 'Elma Edities'] [Gebaseerd op 'Elma Edities'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


