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door
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Het schip van de nieuwe Notariswet in Nederland staat voor zijn tewaterlating.
Zal het een veilig bouwsel blijken te zijn?
Schrijver is tevreden met de technische modernisering maar ziet op fundamentele
onderdelen grate gevaren.
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Inleiding
In april van dit jaar heeft de Nederlandse Tweede Kamer het reeds

lang aanhangige ontwerp behandeld tot herziening van de Wet van
9 juli 1842, Stb. 20, tot regeling van het notarisambt. Weliswaar was
deze wet in de loop der jaren niet minder dan 35 maal op onderdelen
aan de ontwikkelingen aangepast, doch nog steeds gold zij in haar
oorsprong als een der oudste nog vigerende wetten.
Zij verving de bij de herwinning van onze onafhankelijkheid in 1813
voorlopig gehandhaafde Franse wet van 25 Vent6se van het jaar XI,
die derhalve in de Verenigde Nederlanden heeft gegolden tot 1830 en
daama nog twaalf jaar in Nederland van kracht is geweest.
Tussen de wet van 1842 en de Vent6sewet bestonden reeds van de
aanvang af markante verschillen; zo werden de ,Chambres des Notaires" niet overgenomen, werd het tuchtrechtelijk toezicht aan het
Openbaar Ministerie opgedragen, werd de leertijd afgeschaft en werd
een examen, af te leggen voor de gerechtshoven, ingesteld.
In de loop der jaren werden de verschillen nog groter. Zo werden in
1904 de Kamers van Toezicht ingesteld, waarin slechts twee van de
vijf leden notaris waren en verkreeg in datzelfde jaar de kandidaatnotaris een wettelijke status, daar hem na voltooiing van een driejarige
stage de bevoegdheid tot waameming werd toegekend.
In 1954 werd een leeftijdsgrens voor notarissen van 70 jaar ingesteld,
die in 1984 werd verlaagd tot 65 jaar.
Van groot belang was de wijziging van 1958 toen eindelijk de opleiding tot kandidaat-notaris een universitaire studie werd, besloten met
een doctoraal examen dat het oude Staatsexamen verving.
Op deze wijze was de oude Notariswet redelijk gemodemiseerd. In
1967 vierde zij fier haar 125-jarig bestaan(1), maar- zoals uit dit
opstel zal blijken- brachten nieuwe tijden radicale opvattingen aan
het Iicht, die de fundamenten van de geldende wet aantastten.
SANTEN-WAAIJER(2) vatte de hierbij gestelde vragen als volgt samen:
,Van beduidend meer importantie is de aangekondigde algehele
herziening van de Notariswet. Ben herziening waarin aard en opzet
van het notariaat het onderwerp van beschouwingen zijn. Ben ant(1) Zie mijn opstel in WPNR 4966 (1967): ,Is the lady for burning? Enkele gedachten bij het
125-jarig bestaan van de Wet op het Notarisambt".
(2) J.C.H. MELIS, ,De Notariswet", 6de druk (1991), bewerkt door A.H.M. SANTEN en
B.C.M. WAAIJER, p. 40, hiema aangeduid als ,MELIS".
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woord zal gegeven moeten worden op vragen als: Moet men het
stelsel van een gecontroleerd aantal standplaatsen handhaven of moet
men kiezen voor vrije vestiging? Blijft de notaris ambtenaar, ,officier
public"? Dienen er wettelijke waarborgen te komen om een onafhankelijk functioneren van de notaris te benadrukken? Moet er een
wettelijke regeling komen voor het bewaren van de derdengelden?
Dient het tuchtrecht te worden aangepast? Kan via de wet nadere
regelgeving aan de Koninklijke Notariele Broederschap worden toevertrouwd?".
In dit opstel heb ik getracht uiteen te zetten welk antwoord de
wetgever op deze vragen heeft gegeven; in dit bestek moest ik mij
daarbij beperken tot de voomaamste facetten daarvan(3).

1. De notaris
1.1

BENOEMING

In art. 1 van het wetsvoorstel wordt de notaris aangeduid als ,de
ainbtemiar bedoeicf iii-arl .. 2 ''~-we IKe laatsfe bepaling als volgt luiat:
,Het ambt van notaris houdt de bevoegdheid in om authentieke akten
te verlijden in de gevallen waarin de wet dit aan hem opdraagt of een
partij zulks van hem verlangt en andere in de wet aan hem opgedragen
werkzaamheden te verrichten".
Hiermede is zijn taak, die in onderdeel 2 ter sprake komt, reeds
aangeduid.
In art. 3 worden de benoeming bij Koninklijk Besluit, de beediging
voor de Arrondissementsrechtbank, waarin de plaats van zijn vestiging is gelegen, alsmede de inschrijving in het register van notarissen
bij de Kamer van Toezicht geregeld, terwijl art. 4 de deponering van
handtekening en paraafbij de griffie van deze rechtbank voorschrijft.

(3) In het vervolg van dit opstel is het Wetsontwerp 23706 ,tot wettelijke regeling van het
notarisambt en ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb. 20" aangeduid als ,het
wetsvoorstel". De thans nog geldende wet wordt aangeduid met de letters ,WNA"; de artt.
van het wetsvoorstel worden enkel met een cijfer aangeduid.
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1.2 AANvANG VAN DE BEVOEGDHEID
De bevoegdheid van de notaris ontstaat eerstdaags na de eedsaflegging, tenzij het benoemingsbesluit een latere datum vermeldt (art. 3
lid 4)(4).
In de geldende wet ontstond de bevoegdheid onmiddellijk na de
eedsaflegging (art. 19 WNA); bovendien hield deze in art. 18 WNA
een wettelijke vervaltermijn van twee maanden - behoudens verlenging door de Koning -in, zodat bij niet-aflegging van de eed binnen
deze termijn de benoeming verviel.
1.3

BENOEMBAARHEIDSVEREISTEN

In art. 6 van het wetsvoorstel worden de benoembaarheidsvereisten
opgesomd; deze wijken sterk afvan de thans vigerende eisen. Slechts
de eerste eis, die van het Nederlanderschap, is ongewijzigd.
V oorts zijn vereist:
het zijn van meester in de rechten c.q. het bezit van een daarmee
gelijkgesteld buitenlands diploma(5);
een stage van tenminste zes jaar voltooid hebben, waarvan
tenminste een aaneengesloten periode van twee jaar als kandidaat-notaris of als waamemer moet zijn doorgebracht binnen de
laatste drie jaar voorafgaande aan het verzoek om benoeming;
het bezit van het diploma van het eindexamen van de tijdens de
stage gevolgde beroepsopleiding, die onder auspicien van de
Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie(6) verplicht wordt gesteld(7);
het bezit van een ondememingsplan, vergezeld van een gunstig
advies van de commissie van deskundigen, die door de Minister
van Justitie wordt benoemd, inhoudende dat de kandidaat over
voldoende financiele middelen beschikt en dat binnen drie jaar
mag worden verwacht, dat de praktijk kostendekkend kan worden uitgeoefend.
(4) M.i. houdt deze bepaling een wettelijke slordigheid in nu in de redactie van deze uitzondering over de eedsaflegging niet meer wordt gerept.
(5) De specifieke notariele studierichting binnen de juridische faculteiten, besloten met een
eigen diploma, gaat derhalve verdwijnen.
(6) Hiema aangeduid als ,K.NB".
(7) Sinds 1988 bestaat deze opleiding reeds op vrijwillige basis in een samenwerking tussen de
KNB en de juridische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
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1.4

0NVERENIGBARE BETREKKINGEN

Deze worden opgesomd in art. 9; een notaris kan, onverminderd de
onverenigbaarheden die voortvloeien uit andere wetten, niet tevens
lid zijn van de rechterlijke macht, behoudens als raadsheer-plaatsvervanger, rechter-plaatsvervanger of kantonrechter-plaatsvervanger,
noch kan hij gerechtsdeurwaarder, bewaarder van het kadaster en de
openbare registers, procureur of advocaat zijn. Hetzelfde geldt voor
een kandidaat-notaris.
De notaris doet opgave aan de Kamer van Toezicht van het aanvaarden
van en het beeindigen van een al dan niet bezoldigde nevenbetrekking.
De Kamer houdt een register waarin van iedere notaris de nevenbetrekkingen zijn vermeld. Het register ligt voor eenieder kosteloos ter
inzage. De Kamer geeft aan eenieder op diens verzoek afschriften van
of uittreksels uit hetgeen in het register ingeschreven is.
De thans nog in enkele gevallen bestaande combinatie notaris/advocaat is dus niet meer mogelijk.
1.5

AMBTSDUUR

Wat de ambtsduur betreft, wordt de bestaande regeling gehandhaafd
zodat de leeftijdsgrens van 65 jaar blijft bestaan.
Slechts de constructie is anders; in art. 2 WNA wordt hem door de
Koning bij het bereiken van de leeftijdsgrens ontslag verleend, terwijl
in de nieuwe wet de notaris bij het bereiken van deze leeftijd ,van
rechtswege is ontslagen" (art. 14 lid 1), een wat minder hoffelijke
oplossing derhalve.
2. De notariele taak

2.1

WETTELIJKE EN BUITENWETTELIJKE WERKZAAMHEDEN

In de Nederlandse rechtsliteratuur werd vroeger wel een onderscheid
gemaakt tussen de wettelijke en de buitenwettelijke werkzaamheden
van de notaris.
Dit werd op de tekst van art. 1 WNA gegrond, waarin de taak werd
omschreven als slechts omvattende het verlijden van akten, het bewaren daarvan en het uitgeven van afschriften, grossen en uittreksels
daarvan.
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Alles wat daarbuiten nog gebruikelijk geschiedde, zoals de advisering
van de inhoud der rechtshandeling, de service daarornheen, de recherches ten hypotheekkantore, de inschrijving der akten betreffende
onroerende zaken in de openbare registers, etc., zou behoren tot de
buitenwettelijke werkzaarnheden.
2.2

VERVAL VAN RET ONDERSCHEID

Reeds lang is deze leer verlaten(8). Al hetgeen de notaris in zijn
hoedanigheid voor zijn clienten verricht, hetzij krachtens de wet,
hetzij krachtens gebruik, dient op gelijke wijze te worden behandeld
als behorende tot zijn amtsbediening.
Het is teleurstellend, dat de wetgever dit standpunt in de nieuwe
Notariswet niet volgt nu art. 2 uitsluitend de wettelijke werkzaamheden vermeldt.
Ondanks de bezwaren van de KNB heeft de Regering deze tekst
gehandhaafd met de mededeling, dat zij van opvatting is, dat het
verrichten van de buitenwettelijke werkzaarnheden door de notaris
niet q.q. geschiedt, doch door iedere andere jurist zou kunnen worden
uitgevoerd(9).
Het standpunt van de Regering in deze roept terecht grote bedenkingen op.
2.3

BEZWAREN VAN DE NIEUWE TEKST

Op de eerste plaats is het onderscheid tussen wettelijke en buitenwettelijke werkzaarnheden vaak niet te maken, terwijl het dwaas is,
dat de advisering die leidt tot een rechtshandeling bij notariele akte ook in de opvatting van de Regering - een wettelijke werkzaamheid
is, terwijl een advies dat uitmondt in een onderhandse akte of die leidt
tot het afzien van de voorgenomen rechtshandeling, geen wettelijke
werkzaarnheid zou opleveren.
Tenslotte is er het grote bezwaar, dat slechts de wettelijke werkzaamheden, nu zij een uitoefening van het openbaar gezag zijn als bedoeld
in art. 55 van het EG-verdrag, niet onder dit verdrag vallen.
(8) MELis, p. 135.
(9) Aldus het ,Derde technisch comrnentaar op de nieuwe Notariswet" van de KNB, p. 28
(sept. 1997).
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Dit zou dan kunnen inhouden(lO) dat de Europese Commissie te
Brussel gezag zou verkrijgen over de buitenwettelijke werkzaamheden van de Nederlandse notaris, een weinig aantrekkelijke situatie.

3. Vestiging; territoriale bevoegdheid; samenwerking
3.1

VRIJE VESTIGING

In het nieuwe recht wordt een belangrijk beginsel van het Latijnse
notariaat verlaten; de thans geldende numerus clausus wordt afgeschaft. Het begrip ,standplaats" wordt vervangen door de term
,plaats van vestiging".
Art. 8 bepaalt immers, dat een kandidaat-notaris, die aan de benoemingsvereisten van art. 6(11) voldoet, de Minister van Justitie kan
verzoeken hem voor benoeming op de door de verzoeker gewenste
plaats van vestiging voor te dragen.
Na ingewonnen adviezen in deze van de KNB en van de Kamer(s) van
Toezicht in het(de) arrondissement(en) waarin de verzoeker werkzaam is (geweest), kan de benoeming slechts worden geweigerd
indien aan een of meer van de in de artikelen 6 of 9 genoemde
voorwaarden niet is voldaan of wanneer, gelet op de antecedenten
van de verzoeker, er een gegronde vrees bestaat dat hij in strijd zal
handelen met de voor het notarisambt geldende regels, of uit anderen
hoofde de eer en het aanzien van het notarisambt zal schaden.
3.2

0VERPLAATSING

Overplaatsing van een notaris zal onder de nieuwe wet veel gemakkelijker zijn. Onder overlegging van een ondememingsplan betreffende
de gewenste nieuwe vestigingsplaats en na de verkregen adviezen van
de KNB en de Kamer van Toezicht van het arrondissement waarin de
nieuwe vestigingsplaats is gelegen, kan de Minister het verzoek
inwilligen. Bij vestiging buiten het arrondissement, waarin de oorspronkelijke plaats van vestiging was gelegen, mag hij zijn protocol
aldaar niet meenemen (art. 10 lid 6).

(10) Zie Hofvan Justitie 21 juni 1974 (zaak REIJNERS), Jur. 1974, p. 631.
(11) Zie hieromtrent 1.3.
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Dit protocol wordt dan overgedragen aan een door de Minister van
Justitie aan te wijzen notaris, hetzij de aldaar nieuw benoemde functionaris, hetzij een andere notaris (art. 15).
3.3

FILIALEN

Tenslotte zij opgemerkt, dat onder plaats van vestiging de gehele
betrokken gemeente dient te worden verstaan, zodat hij bevoegd is
aldaar ook filialen te vestigen, daar slechts verboden wordt de vestiging van ,bijkantoren" ofhet houden van zitdagen buiten zijn plaats
van vestiging (art. 13)(12). Wat de zitdagen betreft, geldt een uitzondering voor de W addeneilanden, indien op het betrokken eiland
geen notaris is gevestigd.
3.4

TERRITORIALE BEVOEGDHEID

Een belangrijk aspect van de nieuwe wet is de uitbreiding van de
territoriale bevoegdheid tot het gehele grondgebied van Nederland
(art. 13), zulks in schril contrast tot het nu geldende strikte verbod van
art. 7 WNA, dat deze bevoegdheid beperkt tot het ressort van het
arrondissement waarin zijn standplaats is gelegen op straffe van een
schorsing van tenminste drie en ten hoogste zes maanden bij overtreding(13).
3.5

SAMENWERKING MET ANDERE BEROEPEN

De huidige wet houdt hieromtrent geen regelingen in; grote tot zeer
grote notaris-associaties bestaan hier te lande reeds lang; associaties

(12) In het huidige recht is dit een omstreden zaak, nude KNB voor de vestiging van een
bijkantoor een aldaar permanent beschikbare notariele ambtsbediening verlangt; anders besliste de Kamer van Toezicht te Middelburg op 25 juni 1998 inzake de vestiging van een filiaal
te Oost-Souburg (gemeente Vlissingen) door een Vlissingse notaris.
(13) Zou men denken, dat de KNB bezwaar zou hebben gehad tegen dit novum, dat uiteraard
een concurrentieverscherpend effect zal hebben en grote kantoren zal bevoordelen, dat vergist
men zich. In het in noot 9 vermelde stuk verluidt het immers: ,De KNB heeft met verbazing
kennisgenomen van de argumenten van de Staatssecretaris dat de notaris niet bevoegd is in het
buitenland akten te passeren. De problemen die de Staatssecretaris signaleert met betrekking
tot het meenemen en inschrijven van akten stammen nog uit de tijd dat afstanden per postkoets
moesten worden overbrugd. In deze moderne tijd waarin afstanden geen rol meer spelen, het
elektronisch rechtsverkeer steeds meer in ontwikkeling is en Nederland steeds meer als
internationaal centrum van handel en rechtsverkeer functioneert, kunnen de door de Staatssecretaris gebruikte argumenten niet overtuigen".
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met grote advocatenk:antoren zijn met name in de Randstad eveneens
een veel voorkomend verschijnsel.
Rege112 van de door de KNB vastgestelde Beroeps- en Gedragscode
luidt:
,De notaris onderhoudt slechts een samenwerkingsverband:
a. met andere notarissen die binnen Nederland hun standplaats hebben;
b. met kandidaat-notarissen die binnen het samenwerkingsverband
werkzaam zijn;
c. met leden van de Nederlandse Orde van Advocaten;
d. met beoefenaren van de sub a en c verrnelde beroepen in het
buitenland mits zij aan een tuchtrecht zijn onderworpen vergelijkbaar met dat waaraan de leden van de Konink:lijke Notariele
Broederschap en de leden van Nederlandse Orde van Advocaten
onderworpen zijn".
Op deze grond is in beginsel een associatie met accountants of belastingadviseurs niet toegelaten, hoewel zulks oogluikend reeds op
beperkte schaal wordt gedoogd.
De nieuwe -wet neemt-het--moeilijk te handhaven systeem van deze
regel thans over in de volgende regeling.
De notaris kan een samenwerkingsverband aangaan met beoefenaren
van een ander beroep, mits hierdoor zijn onafhank:elijkheid of onpartijdigheid niet wordt of kan worden be"invloed. Bij verordening
worden ter waarborging van die onafhankelijkheid en onpartijdigheid
regels vastgesteld over de wijze waarop samenwerkingsverbanden
kunnen worden aangegaan.
Jaarlijks dient de notaris aan het Bureau Financieel Toezicht Notarissen een verklaring over te leggen van exteme accountants, waaruit
blijkt dat hij aan deze regels heeft voldaan. Een vreemde regeling,
waartegen de KNB terecht - doch kennelijk vergeefs - grote bezwaren heeft ontwikkeld, nu aldus een accountant zou moeten onderzoeken of een notaris zijn ambt wel op de juiste wijze uitoefent, een
controle waartoe deze controleur duidelijk niet in staat is.
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4. De notariele zorgplicht
4.1

DE UITLEG VAN DE HUIDIGE WETTELIJKE REGEL

Deze is in negatieve zin geformuleerd; art. 50c WNA bepaalt dat de
notaris aan tuchtrechtelijke sancties bloot staat, o.m. als hij zijn
ambtsplichten verwaarloost of ,zich schuldig maakt aan enig handelen of nalaten in strijd met de zorg, die hij behoort te betrachten ten
opzichte van degenen te wier behoeve hij optreedt".
De Hoge Raad(14) heeft deze regel met name toegepast op een casus,
waarin de betrokken notaris te kort was geschoten in zijn uitleg van de
inhoud van een door hem te verlijden akte van wijziging van huwelijksvoorwaarden.
Overwogen werd in het betrokken arrest:
,Onjuist is vooreerst dat een notaris bij het verlijden van een akte
nimmer tot meer is gehouden dan tot vorenbedoelde zakelijke toelichting op de inhoud van de akte: de omstandigheden van het geval
kunnen meebrengen dat de notaris beroepshalve is gehouden tot het
geven van verdergaande informatie, en met name tot het wijzen op
specifieke aan de voorgenomen rechtshandeling verbonden risico's".
Met name is hierdoor in Nederland de vraag ontstaan of bij het
verlijden van een akte een ,Belehrungspflicht" bestaat zoals deze
in Duitsland aan de notarissen is voorgeschreven.
4.2

EEN VERSCHERPTE ZORGPLICHT

De nieuwe algemene regel gaat luiden in art. 17 lid 1:
,De notaris oefent zijn ambt in onafhankelijkheid uit en behartigt de
belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid"(15).
Bij de kern van de notariele taak, het verlijden van een akte, is deze
zorg specifiek omschreven in art. 43:
,De partijen bij de akte en de bij het verlijden van de akte eventueel
verschijnende andere personen krijgen tijdig tevoren de gelegenheid
om van de inhoud van de akte kennis te nemen. Alvorens tot het
(14) H.R. 20 januari 1989 (Groningse notaris), NJ 1989, 766, m.o. schr. dezes.
(15) De jurisprudentie hanteerde tot heden steeds de norm, dat de notaris dient te handelen als
,een redelijk handelend vakgenoot". Mij komt de wettelijke term juister voor; de jurisprudentie zal echter haar inhoud moeten concretiseren.
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verlijden van een akte over te gaan, doet de notaris aan de verschijnende personen mededeling van de zakelijke inhoud daarvan en geeft
daarop een toelichting. Zo nodig wijst hij daarbij tevens op de
gevolgen die voor partijen of een of meer hunner uit de inhoud van
de akte voortvloeien".
4.3

0NAFHANKELIJKHEID

De zorgplicht dient te worden uitgeoefend in volledige onafhankelijkheid. Art. 17 lid 2 schrijft daarom voor:
,De notaris mag zijn ambt niet uitoefenen in dienstbetrekking of in
enig ander verband waardoor zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid wordt of kan worden be"invloed".

5. De kandidaat-notaris
5.1

DE TITEL

Sinds 1904 heeft de kandidaat-notaris een wettelijke status; sedert
1959 is zijn opleiding een academische studie, die via de notariele
studierichting binnen de juridische faculteit tot twee academische
titels voert, meester in de rechten en kandidaat-notaris, die gelijktijdig
worden verkregen.
De nieuwe wet maakt hieraan een einde; kandidaat-notaris is nog
slechts de afgestudeerde jurist, die onder verantwoordelijkheid van
een notaris of waamemer van dat ambt notariele. werkzaamheden
verricht of die zelf een kantoor waameemt (art. 1 sub b).
Eerst de praktische notariele werkzaamheid maakt de jurist dus tot
kandidaat-notaris(16). De conclusie hieruit moet zijn, dat de qualificatie ,kandidaat-notaris" geen titel meer is, maar een aanduiding van
de soort van werkzaamheid, die men verricht c.q. heeft verricht.
5.2

DE STAGE EN BEROEPSOPLEIDING

Tijdens de hierboven sub 1.3 beschrevert stage, die als benoembaarheidsvereiste in art. 6 jo. art. 31 is gesteld, moet tevens met goed
(16) Niet wordt aangeduid wat de omvang van deze werkzaamheid moet zijn.
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gevolg de beroepsopleiding van art. 33 zijn doorlopen. Deze opleiding
duurt ten hoogste drie jaar en wordt georganiseerd onder Ieiding van
de KNB, die bij verordening de inhoud van de opleiding en de af te
leggen examens vaststelt.
Ben Commissie van Toezicht op deze opleiding bestaat uit vijf leden;
de voorzitter en twee harer Ieden worden benoemd door de Minister van
Justitie, de twee overige leden worden benoemd door de KNB (art. 34).
5.3 WAARNEMINGSBEVOEGDHEID
Ben kandidaat-notaris is slechts tot waamemer van een notariskantoor
benoembaar als hij al dan niet gedurende een aaneengesloten periode
van twee jaren binnen het tijdsbestek van drie jaren voorafgaande aan
het verzoek om benoeming of de ambtshalve benoeming onder verantwoordelijkheid van een notaris of een waamemer notariele werkzaamheden heeft verricht of het notarisambt heeft waargenomen,
dan wei als notaris gedurende die periode het notarisambt heeft
vervuld, met dien verstande dat, in geval van werkzaamheid in deeltijd, deze termijnen naar evenredigheid worden verlengd.
Niettemin(17) moet hij daarenboven in elk geval een stage van drie
jaar hebben voltooid en zelfs een stage van zes jaar indien hij een
waameming aanvaardt van een kantoor, waarvan de functionaris is
geschorst, ontslagen of overleden(18).
De benoeming van een waamemer geschiedt door de voorzitter van de
Kamer van Toezicht. Ben volledige waameming kan niet Ianger dan
een j aar duren.
De nieuwe wet legaliseert voorts de reeds bestaande praktijk van
waameming in deeltijd, bijvoorbeeld indien de notaris als docent in
de beroepsopleiding werkzaam is en aldus op vaste dagen afwezig is.
Ben Algemene Maatregel van Bestuur zal in deze gevallen bepalen
hoeveel uren per week de notaris minimaal zelf zijn ambt moet
uitoefenen (art. 29 lid 3).
Zolang de waamemer bevoegd is, is de notaris onbevoegd zijn ambt
uit te oefenen.

(17) Aldus het moeilijk leesbare en op een puzzle gelijkende art. 29.
(18) De wettelijke terminologie is hier aan kritiek onderhevig, o.m. in de artt. 8 en 29, waarin
sprake is van een ,kandidaat-notaris". Uit art. 1 sub b volgt immers dat deze qualificatie
slechts geldt als een jurist notarieel werkzaam is. Hij behoeft echter op het tijdstip van zijn
verzoek niet als zodanig werkzaam te zijn, als hij maar zijn vereiste stagetijd heeft vervuld in
de voorgeschreven periode (art. 6 lid 2 sub bonder 3).
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De notaris en een op zijn verzoek benoemde waamemer zijn jegens
derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle door laatstgenoemde in zijn
hoedanigheid begane misslagen ofverzuimen (art. 29 lid 8).

6. Het notarieel produkt, de akte
6.1

PARTIJ- AKTE EN PROCES-VERBAAL

In art. 37a wordt het klassieke onderscheid gemaakt tussen partijakten en proces-verbaal-akten. De daarbij opgenomen regeling van de
bewijskracht van beide soorten hoort m.i. niet in de Notariswet doch
in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (W.B.Rv) thuis.
Bovendien lijkt mij de inhoud van lid 3 niet juist, luidende:
,Is een proces-verbaal-akte ten bewijze van instemming mede-ondertekend door een of meer bij de inhoud belanghebbende personen, dan
geldt die akte te hunnen opzichte tevens als partij-akte voor wat betreft
de bewijskracht van de daarin vermelde waamemingen van de notaris".
Terecht heeft de KNB opgemerkt, dat op grond van art. 184 lid 1
W .B .Rv. de verklaring van een koper in een veiling, dat hij als hoogste
bieder afmijnt, tegenover eenieder komt vast te staan door de verklaring van de notaris, ook als de betrokken koper zich verwijdert en het
proces-verbaal niet mede-ondertekent.
6.2

DE IDENTITEIT VAN PARTIJEN; DE GETUIGEN

l.p.v. van de identificatie door de notaris van partijen via het archaische instituut van attesterende getuigen is thans in de wet opgenomen
de door de KNB reeds lang voorgeschreven vaststelling der identiteit
van de comparanten en hun lastgevers via paspoort of rijbewijs
(art. 39):
Het instituut van de instrumenterende ·getuigen is gehandhaafd in
art. 39 lid 2:
,De tegenwoordigheid van twee getuigen is vereist bij het verlijden
van akten die een uiterste wilsbeschikking bevatten, akten van herroeping van uiterste wilsbeschikkingen daaronder begrepen, en bij akten
van bewaargeving en teruggaaf van een uiterste wiL De tegenwoordigheid van vier getuigen is vereist bij het verlijden van een akte van
superscriptie. In andere gevallen kan de notaris de tegenwoordigheid
van twee getuigen verlangen indien hij dit wenselijk acht.
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De getuigen moeten meerderjarig zijn en hun woonplaats hebben in
Nederland. Zij moeten de taal verstaan waarin de akte is opgesteld, of
die waarin de akte van superscriptie of van bewaargeving is geschreven".
De bijzondere vormvoorschriften, die gelden voor uiterste willen in
openbare vorm volgens art. 4:986 BW zullen vervallen bij de invoering van het nieuwe erfrecht in Boek 4 NBW(19).
6.3

ENKELE BIJZONDERE NOVA

In het algemeen wordt het geldende recht gehandhaafd; ik wijs echter
op enkele nova:
,De akte wordt verleden in de Nederlandse taal. Indien partijen
zulks verlangen, wordt de akte verleden in een vreemde of de
Friese taal, mits de notaris die taal voldoende verstaat, tenzij de
wet anders bepaalt. Indien een verschijnende partij de taal van de
akte niet voldoende verstaat, verschijnt mede een beedigde tolkvertaler die de inhoud van de akte vertaalt. De akte wordt dan
mede door hem ondertekend. Van zijn bijstand wordt in het slot
van de akte melding gemaakt.
De akte kan in meer dan eim taal worden verleden. In dat geval
wordt de tekst in de ene taal gevolgd door de tekst in een andere
taal. Deze bepaling is ook van toepassing indien de akte wordt
verleden in de Nederlandse en de Friese taal, of de Friese taal een
van de talen is waarin de akte is verleden" (art 42).
,De akte wordt door ieder der verschijnende personen onmiddellijk na voorlezing ondertekend. Onmiddellijk daama ondertekent
de notaris de akte. Indien een persoon verklaart niet te kunnen
ondertekenen zal van deze verklaring, alsmede de reden van
verhindering, melding worden gemaakt. Een akte die in tegenwoordigheid van getuigen wordt verleden, wordt door de getuigen en de notaris onmiddellijk na voorlezing ondertekend. Betreft het een akte als bedoeld in artikel40, derde lid, dan neemt de
notaris, voordat hij tot ondertekening overgaat, het uur en de
minuut van die ondertekening in de akte op" (art. 43 lid 4).
Met dit laatste voorschrift doelt de wetgever op akten, die in de

(19) Ook hier ontstaat een probleem als de nieuwe Notariswet na Boek 4 NBW wordt
ingevoerd; welke vormvoorschriften gelden dan? Zelfs met behulp van het adagium ,lex
posterior" is dit niet oplosbaar.
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openbare registers worden ingeschreven of waarvan bet tijdstip
om andere redenen van belang kan zijn.
Met de duidelijke wettelijke regel, die de volgorde en de onmiddellijkheid der ondertekeningen voorschrijft, is een belangrijk probleem opgelost, nu in Nederland de opvatting werd gehoord dat de notaris niet onmiddellijk na bet passeren van de akte
zijn handtekening behoeft te plaatsen(20).
Ook bet volgende novum is van belang in art. 45 lid 2:
,De notaris is bevoegd kennelijke schrijffouten en kennelijke
misslagen in de tekst van een akte ook na bet verlijden daarvan te
verbeteren. Hij maakt van deze verbeteringen proces-verbaal op
en stelt op de oorspronkelijke akte een aantekening daarvan,
onder vermelding van datum en repertoriumnummer van dit
proces-verbaal. Hij zendt een afschrift van bet proces-verbaal
aan partijen".
Aldus is een praktische oplossing gevonden voor een tot dusver
bestaand probleem, waarbij voldoende waarborgen tegen misbruik zijn ingebouwd.
6.4

VERBODEN AKTEN

De notaris mag geen akte verlijden waarin hijzelf, zijn echtgenoot of
een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad hetzij in persoon
of door een vertegenwoordiger, als partij optreedt. Evenmin mag de
notaris een akte verlijden waarin hijzelf, zijn echtgenoot of een bloedof aanverwant tot en met de derde graad als vertegenwoordiger
optreedt voor een partij bij die akte. Hetzelfde geldt met betrekking
tot een akte waarbij een rechtspersoon als partij ofvertegenwoordiger
optreedt,
a. waarvan de notaris weet of had behoren te weten dat de in dit
lid bedoelde personen daarin alleen of gezamenlijk de meerderheid
van de aandelen houden; of
b. waarin de notaris of zijn echtgenoot de functie van bestuurder of
commissaris vervult.
Evenmin mag de notaris een akte verlijden, die een begunstiging van
een of meer van de bovengenoemde bedoelde personen inhoudt; de

(20) Ik heb dit standpunt principieel bestreden in mijn opstel: ,De onverenigbaarheid in
art. 3:21lid 2 BW en de notariele ondertekening" (WPNR 6065 d.d. 17 okt. 1992).
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verboden begunstiging is nietig. Een benoeming tot executeur-testamentair is geen verboden begunstiging (artt. 19 en 20).
6.5

GEHEIMHOUDING

In art. 20 is de geheimhouding geregeld.
De notaris is, voorzover niet bij ofkrachtens de wet anders is bepaald,
ten aanzien van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn werkzaamheid als zodanig kennis neemt tot geheimhouding verplicht.
Dezelfde verplichting geldt voor de personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn voor al hetgeen waarvan zij kennis
dragen uit hoofde van hun werkzaamheid.
De geheimhoudingsplicht van de notaris en van de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen blijft ook bestaan na beeindiging
van het ambt of de betrekking waarin de werkzaamheid is verricht.

7. Clientenbescherming
7.1

VERBODEN TRANSACTIES

Nadat in de jaren zeventig enkele deconfitures van notarissen waren
voorgekomen, waaronder een zeer geruchtmakende te Amsterdam
met traumatische gevolgen, heeft de KNB maatregelen getroffen ter
bescherming van clienten tegen herhalingen. Deze waren een aanvulling op de reeds in 1931 ingevoegde art. 73a-73c WNA en op het
toezicht van het in 1933 ingestelde Centraal Bureau van Bijstand(21).
7.2

DE NIEUWE MAATREGELEN

De bestaande wettelijke regeling en de maatregelen van de KNB
worden thans verscherpt in de wet opgenomen. Art. 23 bepaalt:
,Het is de notaris verboden, rechtstreeks of middellijk, handelingen te
verrichten waarvan hij redelijkerwijs moet verwachten dat zij ertoe
kunnen leiden, dat hij te eniger tijd niet zal kunnen voldoen aan zijn
financiele verplichtingen.
(21) Dit bureau diende niet tot bijstand van· de notarissen, doch tot bijstand van het toezicht
door de Kamers van Toezicht op de nakoming van de art. 73a-73c WNA door de notarissen.
Ret bureau gaat thans heten: ,Bureau financieel toezicht notarissen".
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In ieder geval is het de notaris verboden:
a. leningen aan te gaan, behoudens voor zover deze redelijkerwijs
nodig zijn voor de uitoefening van het ambt of voor persoonlijke
doeleinden;
b. leningen te verstrekken aan degene die partij is bij een akte of die
rechtstreeks of middellijk betrokken is bij een rechtshandeling
waarop de akte betrekking heeft;
c. zich borg te stellen of anderszins in te staan voor schulden van
anderen".
Jaarlijks dient de notaris binnen vier maanden na afloop van het
boekjaar zowel van zijn privevermogen als van zijn kantoorvermogen
een balans op te stellen samen met een staat van baten en lasten van
zijn kantooractiviteiten.
Voorts is de notaris verplicht bij een erkende bankinstelling een of
meer bijzondere rekeningen aan te houden op zijn naam met vermelding van zijn hoedanigheid, die uitsluitend bestemd zijn voor gelden,
die hij in verband met zijn werkzaamheden als zodanig onder zich
neemt. Gelden, die aan de notaris in verband met zijn werkzaamheden
als zodanig worden toevertrouwd, moeten op die rekening worden
gestort. De bovenbedoelde bankinstelling voegt de over de gelden
gekweekte rente toe aan het saldo van de bijzondere rekening. Indien
deze gelden abusievelijk op een andere rekening van de notaris zijn
gestort ofindien ten onrechte gelden op de bijzondere rekening zijn
gestort, is de notaris verplicht deze onverwijld op de juiste rekening te
storten. Hetzelfde geldt indien de gelden rechtstreeks in handen van
de notaris zijn gesteld.
Het vorderingsrecht voortvloeiende uit de bijzondere rekening behoort toe aan de gezamenlijke rechthebbenden. Het aandeel van iedere
rechthebbende wordt berekend naar evenredigheid van het bedrag dat
te zijnen behoeve op de bijzondere rekening is gestort. De notaris is
verplicht een tekort in het saldo van de bijzondere rekening terstond
aan te vullen en hij is ter zake daarvan aansprakelijk, tenzij hij
aannemelijk kan maken dat hem ter zake van het ontstaan van het
tekort geen verwijt treft.
Een rechthebbende heeft voor zover uit de aard van zijn recht niet
anders voortvloeit, te allen tijde recht op uitkering van zijn aandeel in
het saldo van de bijzondere rekening. Is het saldo van de bijzondere
rekening niet toereikend om aan iedere rechthebbende het bedrag van
zijn aandeel uit te keren, dan mag· de notaris aan de rechthebbende
slechts zoveel uitkeren als in verband met de rechten van de andere
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rechthebbenden mogelijk is. In dat geval wordt het saldo onder de
rechthebbenden verdeeld naar evenredigheid van ieders aandeel, met
dien verstande dat, indien een notaris zelf rechthebbende is, hem
slechts wordt toegedeeld hetgeen overblijft, nadat de andere rechthebbenden het hun toekomende hebben ontvangen.
Er kan geen derdenbeslag worden gelegd onder de in het eerste
lid bedoelde bankinstelling op het aandeel van een rechthebbende in
de bijzondere rekening (art. 25).
7.3

SCHORSING

Notarissen, die in staat van faillissement worden verklaard, surseance
van betaling hebben verkregen, wegens schulden worden gegijzeld of
die onder curatele worden gesteld, zijn voor de duur van het faillissement, de surseance van betaling, de gijzeling of de curatele van
rechtswege in de uitoefening van hun ambt geschorst (art. 26).

8. De notariele tarieven
8.1

HET VITIUM ORIGINIS

Thans benaderen wij het meest omstreden onderwerp uit de nieuwe
wet, dat tot diepe meningsverschillen tussen de Regering en het
notariaat heeft geleid.
De Regering is met negatie van het wezen van het openbaar ambt,
waarin een deel van de staatstaak wordt vervuld, steeds uitgegaan van
de gelijkschakeling van het notariele metier met andere vrije beroepen, waarvoor de vrije marktwerking behoort te gelden. Dit is aldus
·
verwoord:
,Directe concurrentie is de beste oplossing voor de marktsector en is
in het notariaat zeer wel mogelijk"(22).
Het jarenlange verzet hiertegen met krachtige argumenten van de
KNB is zonder resultaat gebleven.

(22) Aldus het ,Verslag van het schriftelijk overleg" d.d. 24 oktober 1997, wetgevingsstuk
23706, n° 16, p. 8.
·
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8.2

DE WETTELIJKE REGELING

Ogenschijnlijk sluit deze aan op hetgeen in de landen van het Latijnse
notariaat gebruikelijk is; art. 54 luidt immers:
,Bij algemene maatregel van bestuur worden voor het verrichten van
ambtelijke werkzaamheden tarieven dan wel regels vastgesteld ter
bepaling van het honorarium dat de notaris de client in rekening
brengt, voor zover zulks kennelijk noodzakelijk is om de continui"teit
van een toegankelijke notariele dienstverlening te waarborgen".
De werkelijkheid is echter anders. Slechts voor de familierechtspraktijk- testamenten, huwelijksvoorwaarden- zullen door de overheid
vastgestelde maximumtarieven gelden. Alle overige tarieven zullen
worden vrijgelaten en blootgesteld aan de marktwerking en derhalve
aan de concurrentie der ambtgenoten, een voor een openbaar ambt
onwaardige situatie.
Het is met name het Ministerie van Economische Zaken onder leiding
van minister WIJERS geweest dat in deze zijn zin heeft weten door te
drijven.
8.3

HET AMENDEMENT

Bij de parlementaire behandeling op 16 april 1998 heeft de minister
echter bij Nota van Wijziging een concessie moeten doen onder druk
van de tegenstanders in het parlement, waarbij de scheidslijn der
geesten dwars door de partijen heen liep.
Dit amendement houdt in dat de bestaande tarieven in een overgangsperiode van drie jaar stapsgewijze zullen worden losgelaten en dat het
effect daarvan jaarlijks zal worden geevalueerd door een door de
overheid benoemde monitorencommissie.
Gedurende deze periode worden de tarieven voor de omoerend goedpraktijk door de overheid vastgesteld aan de hand van de uitkomsten
van het monitoren-onderzoek.
Na afloop van de overgangsperiode zal door het parlement worden
besloten of de tarieven geheel zullen worden vrijgelaten dan wel in
hun geheel door de overheid zullen worden vastgesteld zoals art. 54
van de wet mogelijk maakt.
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9. De KNB; haar status en bevoegdheden

9.1

DE KNB VERKRIJGT BEN PUBLIEKRECHTELIJKE STATUS

I.p.v. van een particuliere vereniging te vormen zoals de in 1842
opgerichte Broederschap der Notarissen was, die op 1 januari 1974
werd gefuseerd met de Broederschap der Candidaat-notarissen(23),
verkrijgt zij in de nieuwe wet een officiele status in de navolgende
bepalingen:
,De Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie is een openbaar lichaam in de zin van artikel134 van de grondwet. Alle in Nederland
gevestigde notarissen en de kandidaat-notarissen zijn leden van de
KNB. De KNB is gevestigd te 's-Gravenhage" (art. 60).
,De KNB heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid, alsmede de
behartiging van hun gemeenschappelijk belang. Haar taak omvat
mede de zorg voor de eer en het aanzien vanhet notarisambt" (art. 61).
Bij verordening worden beroeps- en gedragsregels van de leden van
de KNB vastgesteld.
9.2

DE ORGANISATIE

De tot dusver bestaande organen, het bestuur, de ledenraad, de algemene ledenvergadering en de afdelingen in de arrondissementen,
ringen genaamd, worden gehandhaafd.
Bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet is de KNB als thans
bestaande vereniging van rechtswege ontbonden en wordt zij onder
algemene titel opgevolgd door de KNB als openbaar lichaam, waarbij
de taakverdeling tussen de organen wordt gehandhaafd. Aan de
ledenraad komt een sterke positie toe.
De ledenraad bestaat uit de voorzitters van de ringbesturen en een
gewoon lid uit elke ring; voor elke ring hebben aldus zitting een
notaris en een kandidaat-notaris.
De ledenraad heeft. de zorg voor de vaststelling van het algemene
beleid van de KNB en treedt daartoe zonodig in overleg met het
(23) Dit was een der desiderata van de door de beide Broederschappen ingestelde Structuurcommissie onder voorzitterschap van schr. dezes, die in 1973 haar rapport uitbracht. Zie
omtrent dit rapport: M.P.J.A. CREMERS, ,De notariele tuchtnorm" in de Luijten-bundel ,Ben
kapiteiri, twee schepen", (1984), p. 276 e.v.
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bestuur. Het bestuur stelt de ledenraad desgevraagd of eigener beweging in kennis van alle gegevens die voor het algemeen beleid van de
KNB van belang kunnen zijn, in het bijzonder gegevens betreffende
zaken die het bestuur in uitvoering of behandeling heeft of die het in
voorbereiding of onderzoek heeft genomen. De ledenraad is bevoegd
het bestuur te allen tijde inlichtingen te vragen of onderzoek op te
dragen betreffende onderwerpen die voor de bepaling van het beleid
der KNB van belang kunnen zijn. De ledenraad brengt het bestuur
regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de
zaken der KNB in de ringen.
De ledenraad is belast met het vaststellen van verordeningen van de
KNB.
Het democratisch beginsel blijft daarbij gewaarborgd in art. 74, bepalende dat de leden door de ringvergadering die hen heeft benoemd,
kunnen worden geschorst of ontslagen, indien zij het vertrouwen in
hun wijze van taakvervulling heeft verloren of wegens andere gegronde redenen.
9.3

DE VERORDENINGEN

Verordeningen worden vastgesteld met betrekking tot aile onderwerpen waarvan deze wet nadere regeling bij verordening voorschrijft,
alsmede met betrekking tot andere onderwerpen betreffende de uitvoering van deze wet, daaronder begrepen de goede uitoefening en de
eer en het aanzien van het notarisambt en de bevordering van de
vakbekwaamheid van de leden.
Het voorstel van een verordening wordt met een toelichting ten minste
twee maanden v66r de dag, waarop de ledenraad daarover beraadslaagt, ter kennis gebracht van de leden van elke ring. Het bestuur van
de ring brengt, na raadpleging van de leden, zijn advies omtrent het
voorstel ten minste drie weken v66r de dag waarop daarover wordt
beraadslaagd ter kennis van de ledenraad.
Een verordening behoeft de goedkeuring van de Minister van Justitie.
De goedkeuring kan worden onthouden wegens strijd met het recht of
het algemeen belang.
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10. Het tuchtrecht; het financiele toezicht
10.1

DE KAMERS VAN TOEZICHT'

Het toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen, alsmede de
tuchtrechtspraak, worden uitgeoefend door de Kamers van Toezicht.
De Kamers zijn belast met de uitvoering van de haar in deze wet
opgedragen taken, alsmede met de behandeling van klachten welke bij
haar over notarissen of kandidaat-notarissen zijn ingediend.
In de hoofdplaats van ieder arrondissement is een Kamer van Toezicht
gevestigd; zij bestaat uit de president van de arrondissementsrechtbank als voorzitter, uit twee door de Minister van Justitie benoemde
leden, waarvan er een uit de Kantonrechters en een uit de Inspecteurs
der registratie en successie uit het betrokken ressort worden gekozen,
alsmede twee door de ringvergadering uit haar midden gekozen Ieden,
die notaris of kandidaat-notaris moeten zijn(24). De zittingsduur is
vier jaar.
De door de Minister benoemde leden zijn steeds herbenoembaar, de
notariele leden zijn slechts eenmaal herbenoembaar.
Het toezicht heeft betrekking op de naleving van de bepalingen van
deze wet, van de op grond daarvan uitgevaardigde algemene maatregelen van bestuur en ministeriele regelingen, alsmede van de verordeningen en andere besluiten van de KNB, in het bijzonder die
betreffende de goede uitoefening en de eer en het aanzien van het
notarisambt.
De voorzitter van de Kamer van Toezicht kan een onderzoek gelasten
en alsdan een notaris of kandidaat-notaris ondervragen of inzage van
zijn kantoor- of prive-administratie verlangen. Hij kan ook het Bureau
Financieel Toezicht Notarissen opdragen een onderzoek in te stellen,
terwijl de Rijksbelastingdienst verplicht is daarbij relevante gegevens
te verstrekken.
10.2

TUCHTRECHTSPRAAK

Deze wordt in eerste aanleg uitgeoefend door de Kamers van Toezicht
en in hoger beroep door het gerechtshof te Amsterdam. Tegen beslissingen van het gerechtshof is geen hogere voorziening toegelaten.
(24) Het vreemde feit kan zich dus voordoen, dat een Kamer oordeelt over het gedrag van een
notaris terwijl geen enkele notaris in de Kamer zitting heeft!

1355

Een klacht tegen een notaris of kandidaat-notaris wordt in eerste
instantie door de voorzitter behandeld, die haar als ongegrond kan
afwijzen of met een minnelijke schikJcing kan afdoen.
Tegen afwijzing van de klacht door de voorzitter kan de klager in
verzet komen, waama de klacht door de volledige Kamer onder
Ieiding ~an een plaatsvervangend voorzitter zal worden behandeld.
Is de Kamer van oordeel dat de klacht kennelijk niet-ontvankelijk,
kennelijk ongegrond of van onvoldoende gewicht is, dan kan zij
zonder nader onderzoek het verzet ongegrond verklaren, echter niet
dan na de klager, die daarom vroeg, in de gelegenheid te hebben
gesteld te worden gehoord. De beslissing tot ongegrondverklaring van
het verzet is met redenen omkleed. Daartegen staat geen rechtsmiddel
open.
Is de Kamer van oordeel dat het verzet gegrond is, dan wordt de zaak
verder behandeld.
De Kamer kan getuigen onder ede en deskundigen oproepen en horen.
Bij niet-verschijning kan de betrokkene worden gedagvaard door de
officier van justitie, uiteindelijk met een bevel tot medebrenging.
10.3

SANCTIES

De Kamer van Toezicht kan, indien zij oordeelt dat een tegen een
notaris gerezen bedenking gegrond is, een van de volgende tuchtmaatregelen opleggen:
a. waarschuwing;
b. berisping;
c. schorsing in de uitoefening van het ambt voor de duur van ten
hoogste zes maanden;
d. ontzetting uit het ambt.
De Kamer kan een bedenking ook gegrond verklaren zonder oplegging van een maatregel.
Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op de kandidaatnotaris, met dien verstande dat aan hem de tuchtmaatregelen als
bedoeld onder a en b, kunnen worden opgelegd, alsmede de tuchtmaatregel van ontzegging van de bevoegdheid om waar te nemen voor
bepaalde of onbepaalde duur(25).
(25) In vergelijking met het huidige recht, is de bevoegdheid van de Kamers sterk uitgebreid;
heden kan zij slechts de sancties van berisping ofberisping met waarschuwing opleggen of een
voordracht tot afzetting doen.
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Neemt de kandidaat-notaris een kantoor waar, dan gelden de sancties
sub a t/m d genoemd.
De beslissingen van de Kamer worden in het openbaar tiitgesproken
en kunnen, als zij uit een waarschuwing of berisping bestaan, worden
gepubliceerd als enig belang zulks vordert.
Indien er sprake is van een klacht tegen een notaris van zeer emstige
aard, er kennelijk gevaar bestaat voor benadeling van derden en de
voorzitter van de Kamer van Toezicht een emstig vermoeden heeft ten
aanzien van de gegrondheid, kan hij bij wijze van maatregel van orde
de onmiddellijke schorsing in de uitoefening van het ambt gelasten
voor de duur van de behandeling van de klacht.
Tegen een beslissing van de Kamer van Toezicht kan bimien dertig
dagen na de dag van verzending van de kennisgeving der uitspraak
hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.
10.4

BIJZONDERE BEPALINGEN

De KNB had gepleit ook de mogelijkheid van een sanctie in de vorm
van een boete, alsmede het opleggen van voorwaardelijke straffen in
te voeren; de Regering heeft dit voorstel echter niet gevolgd.
Merkwaardig is tenslotte de bepaling van art. 109, inhoudende dat de
Koning bevoegd is bij bijzondere omstandigheden een geschorste of
uit zijn ambt ontzette notaris ofwaamemer in zijn ambt c.q. bevoegdheid te herstellen.
10.5

HET FINANCIELE TOEZICHT

Dit toezicht berust bij het reeds genoemde Bureau Financieel Toezicht
Notarissen, gevestigd te Utrecht, bestaande uit een voorzitter en vijf
leden, allen register-accountants, en benoemd door de Minister van
Justitie in overleg met het bestuur van de KNB.
De notaris is verp1icht de jaarstukken betreffende zijn kantoorvermogen en zijn prive-vermogen, vergezeld van een verslag van het
onderzoek daarvan door zijn accountant, jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar in te dienen bij het Bureau.
Het Bureau kan van de notaris verlangen dat hij inzage verschaft in
zijn kantoor- en prive-administratie en de daarmee verband houdende
bescheiden, de balansen en de staten van baten en lasten alsmede in
zijn protocol en zijn archief. Het Bureau kan, behoudens voor wat
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betreft de minuten en repertoria, verlangen dat de notaris een afschrift
van deze stukken verstrekt.
Indien het Bureau bij de uitoefening van het toezicht van feiten of
omstandigheden blijkt die naar zijn oordeel grond opleveren tot het
opleggen van een tuchtmaatregel, brengt het zijn bevindingen, desgeraden in de vorm van een klacht, ter kennis van de voorzitter van de
Kamer van Toezicht.
Het Bureau is bevoegd de notaris aanwijzingen te geven in verband
met de toepassing van verordeningen, die betrekking hebben op de
wijze waarop de kantoor- en de prive-administratie moeten worden
ingericht, bijgehouden en bewaard.
In de huidige praktijk heeft dit alles zijn waarde al bewezen en wordt
deze situatie aldus wettelijk onderbouwd.
11. Slot
11.1

GUNSTIGE ASPECTEN

Overziet men de gehele wet, dan zijn er zeker belangrijke verbeteringen van de huidige constellatie van het Nederlandse notariaat
waameembaar.
De belangrijkste is wel de promotie van de KNB tot een publiekrechtelijke rechtspersoon met verordenende bevoegdheid in eigen
kring. Deze promotie komt echter wat laat. Schr. dezes had deze reeds
bepleit in de Structuurcommissie in de jaren 197011973 en in het
Structuurrapport 1973 was dit als het belangrijkste desideratum voorgesteld.
Het toenmalige bestuur der Broederschap heeft dit voorstel toen niet
gevolgd, mede op grond van de overweging, dat de verordenende
bevoegdheid dan onderworpen zou zijn aan overheidscontrole. Waarschijnlijk is, dat aldus zou zijn verhinderd, datgene wat thans is geschied ten aanzien van de onderwerping van het Nederlandse notarisambt aan de vrije vestiging en de vrije marktwerking, een betreurenswaardige ontwikkeling.
Buiten dit belangrijk aspect is de wettelijke positie van de KNB echter
in vele opzichten een voordeel; de leden zijn nu ex lege gebonden aan
haar voorschriften.
Ik noem voorts dan ook als verbeteringen de verplichtstelling van de
reeds sinds 1988 operationele beroepsopleiding, de verzwaring van de
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zorgplicht, de verscherping van het toezicht en de clientenbescherming(26).
11.2

BEN BREUK MET DE BEGINSELEN VAN HET LATIJNS NOTARIAAT

Het jaarverslag 1996/97 van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie houdt de volgende passage in omtrent de door de Regering
voorgestelde en thans ook door het parlement na veel weerstand
aanvaarde vrijheid der tarieven.
,De KNB staat een systeem voor waarbij de burger ziet wat voor hem
wordt gedaan, met transparante, controleerbare en efficiencybevorderende tarieven. De KNB staat ook voor het recht van de burger om
emotioneel belangrijke regelingen als testamenten tegen een redelijke
prijs voor iedereen toegankelijk te laten zijn. Nederland zal met vrije
tarieven volstrekt uit de pas lopen met de overige Europese notariaten.
Overal om ons heen geldt een tariefsysteem waarbij de overheid de
tarieven vaststelt. Nederland kent thans nog een systeem waarin de
KNB de tarieven vaststelt, maar de overheid geeft geen gehoor aan de
jarenlang telkens opnieuw geuite wens van de KNB dat de overheid de
tarieven binnen .dat systeem zou vaststellen. De overheid kiest met
vrije tarieven voor de gemakkelijke weg en neemt daarmee grote
risico's".
Ook na de aanvaarding van het wetsontwerp in de Tweede Kamer op
16 april 1998, waarbij de hierboven beschreven overgangsregeling
werd aanvaard, bleef de ontsteltenis over de nu geschapen breuk met
de beginselen van het Latijns notariaat voortduren.
Uit de rede van de Voorzitter van de KNB in de algemene ledenvergadering te Utrecht op 20 apri11998(27) citeer ik:
,Daar is de voor ons logische band tussen Latijns notariaat en tariefstelsel verbroken, maar het uitgangspunt staat nog steeds ten volle
overeind en dat is de handhaving van de Latijnse notaris. Daar bestaat
kamerbreed consensus over. Regering en parlement enerzijds en KNB
anderzijds verschillen aileen van mening over de instrumenten die
deze notaris nodig heeft om ook werkelijk als Latijnse notaris te
kunnen functioneren. Het parlement sluit niet uit dat het Latijnse
notariaat ook als zodanig kan functioneren met vrije tarieven; de
KNB is steeds van mening geweest dat vaste tarieven op belangrijke
onderdelen van de praktijk onmisbaar zijn voor het functioneren van
(26) Zie hiervoor het in noot 23 vennelde opstel van M.P.J.A.
(27) Nieuwsbrief 1998, n° 8, p. 28.

CREMERS.
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de Latijnse notaris. De vraag waar het steeds om ging was welke
risico's vrije tariefvorming met zich zou brengen. Een kwestie van
verschillende inschattingen en van verschillende risico-analyses.
De tijd zalleren wie gelijk heeft. Het is wel opmerkelijk dat daar in het
buitenland anders over wordt gedacht. In Belgie bijvoorbeeld staat
een ingrijpende wijziging van de Belgische Notariswet op stapel.
Regering en parlement in Belgie zijn het erover eens dat het Latijnse
notariaat niet zonder vaste tarieven kan, dat een beperkt vestigingsbeleid noodzakelijk is en dat interdisciplinaire samenwerking in maatschapsverband ongeoorloofd is omdat de onafhankelijkheid anders
onder te grate druk zou komen te staan.
Het is ongelofelijk te moeten constateren dat ons land in een steeds
meer eenwordend Europa op drie essentiele onderdelen zo afwijkt van
ons buurland Belgie en van de rest van Europa waar men een Latijns
notariaat kent".
Ook ten aanzien van de feitelijke opheffing van de numerus clausus
met deze wetgeving is Nederland m.i. op een dwaalweg be land.
Ik mage citeren uit het fijnzinnige en tot nadenken stemmende werk
van een vooraanstaand deskundige(28) op dit punt:
::ne tofenirifiegrens woidfoereikt afs herarnbt in-gevaar lComt. Wie
steeds meer concurrentie inbouwt, moet weten dat enkel de sterkste,
de handigste, ,the fittest", zal overleven, dat de ,kleinere", attente en
gewetensvolle notaris, die voor een stuk het profiel bepaalt van dit
ambt van vertrouwen, gedoemd zal zijn te verdwijnen. Als de concurrentie dermate wordt opgevoerd dat de continu"iteit van het ambt
niet meer is verzekerd, dan zit het fout.
Dat de afschaffing van de numerus clausus de concurrentiedruk ongewenst sterk zal opdrijven, moet duidelijk zijn. Men kan van de
notaris, die vreest voor de overleving van zijn praktijk, niet de rechtlijnigheid vragen die past bij de onafhankelijke en onpartijdige ambtsbediening en niet de dienstbaarheid en beschikbaarheid, die passen bij
een beroep met een maatschappelijke functie; de notaris die zich
bedreigd weet zal niet meer investeren ·in de mensen en middelen
die de efficientie en slagvaardigheid van het beroep verzekeren".
Wij kunnen slechts hopen, dat door deze aspecten van deze wet- de
vrijlating van tarieven en de opheffing van de numerus clausus- niet
zal intreden wat de geschiedenis van het notariaat ons leert en in het
gezaghebbende werk MELIS is opgetekend:
(28) Eric DECKERS, oud-Voorzitter van de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen, in
zijn hoek ,Ret Notariaat: de veerkracht van Justitie", (1997), p. 54155.
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,Het broodbejag neemt een aanvang en daarmede de devaluatie van
het notariaat"(29).
En over het toenemend aantal notarissen in de 18de eeuw:
,Zo kon het gebeuren dat de notarissen elkaar verdrongen en derhalve
op markten en pleinen op jacht gingen naar clienten"(30).
Wij kunnen slechts hopen dat niet elke verblinding ten verderve leiden
zal.

(29) MELIS, p. 15; zie ook PONDER, n° 4 (juli 1998), p. 7: ,Dat ook d'eene notaris den ander
't broot ute mont neempt".
(30) MELIS, p. 25.
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SOMMAIRE
LA NOUVELLE LOI SUR LE NOTARIAT AUX PAYS BAS:
UN DOCUMENT REMARQUABLE

1. Aux Pays Bas, Ia nouvelle loi sur le notariat est arrivee au demier stade des
travaux parlementaires et son contenu ne subira vraisemblablement plus de modification, ]'entree en vigueur devant des lors intervenir en 1999. Cette loi remplacera la
loi existante qui datait de 1842 et se trouvait encore tres largement basee sur la loi
fran9aise du 25 Ventose de l'an XI de la revolution, meme si elle s'en ecartait
egalement sur quelques points importants.
Ainsi, les Pays Bas n'ont jamais connu des ,Chambres des Notaires", les competences de droit disciplinaire al'endroit des notaires ayant ete confiees au depart au
Ministere Public et, depuis 1904, aux Chambres de Surveillance (,,Kamers van
Toezicht"). Dans ces Chambres, seuls deux des cinq membres sont des notaires.
En 1904 egalement, une autre innovation d'importance a ete introduite: le candidat
notaire y a obtenu un statut legal et le droit, a l'issue d'un stage de trois ans,
d'excercer les fonctions de notaire en cas de conge ou de maladie d'un notaire, mais
egalement en cas de cessation de fonctions d'un notaire dont I' etude est temporairement vacante.
En 1954, une limite d'age a ete introduite pour les notaires, d'abord fixee a70 ans,
puis ramenee a 65 ans en 1984. En 1958 est intervenue une modification tres
importante, Ia formation des candidats notaires reposant depuis lors sur des etudes
universitaires cloturees par un examen doctoral venu remplacer l'ancien examen
d'Etat.
2. La nouvelle loi comporte nombre d'innovations de nature technique qui constituent sans conteste autant d'ameliorations. Ainsi:
- l'incompatibilite des fonctions de notaire avec celles d'avocats ou celles atemps
plein dans l'ordre judicaire;
- ]'obligation de rendre publiques les fonctions accessoires;
- ]'extension de la competence territoriale a}'ensemble du territoire des Pays Bas;
- le renforcement du devoir d'information al'egard des parties avant la passation
des actes;
- I' amelioration de Ia protection de Ia clientele par Ia separation entre patrimoine
de I' etude et patrimoine prive;
- I' amelioration du droit disciplinaire avec des competences elargies pour Ia
Chambre de Surveillance;
- I' elevation de }'association privee qu'etait Ia ,Koninklijke NotariiHe Beroepsorganisatie" (Royale Association professionelle du Notariat) en un organisme de
droit public dote de pouvoirs reglementaires aI' egard de la profession.
3. A }'oppose de ces importantes ameliorations, ]'auteur se doit de relever cependant
deux modifications significatives dont il se dit convaincu qu'elles portent atteinte a
I' essence meme de Ia fonction notariale et sont incompatibles avec celle-ci.
II s'agit du principe admis par le Ministere des Affaires economiques: ,la concurrence directe constitue Ia meilleure solution pour le secteur marchand et s'avere
parfaitement possible egalement pour le notariat.,.
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Malgre la resistence initiate du Ministere de la Justice, ce point de vue est devenu, au
cours des demieres annees, le point de vue du gouvemement et le point de depart
fondamental de la nouvelle loi sur le notariat.
En depit de la tres nette opposition du notariat et de ses conseillers, deux principes se
trouvent ancres sur cette base dans la nouvelle loi:
a. le libre etablissement comme notaire pour un candidat notaire qui a accompli un
stage d'au moins six ans et se trouve en possesion d'un plan d'entreprise
approuve par une commission d'experts, ceci impliquant !'abolition de l'actuel
numerus clausus;
b. !'introduction, a l'issue d'une periode transitoire de trois ans, de la liberte
tarifaire en lieu et place des tarifs fixes actuellement etablis par le notariat ou
de tarifs fixes par les autorites comme le veut l'usage general dans les pays du
notariat latin. Le notariat des Pays Bas n'a pu obtenir que tres difficilement que, a
l'issue de la susdite periode transitoire, les autorites verifieront s'il existe des
situations abusives et pourront, si tel est le cas, proceder elles-memes ala fixation
des tarifs.
L'auteur formule de tres nettes critiques a l'egard de I' evolution ainsi intervenue en
pleine contradiction avec la fonction publique qui est assumee par le notariat latin
comme titulaire d'une part de la mission de I'Etat et qui s' oppose pleinement au point
de depart desormais adopte aux Pays Bas.

ZUSAMMENFASSUNG
DAS NEUE NOTARGESETZ IN DEN NIEDERLANDEN:
EIN AUFSEHENERREGENDER TEXT

1. In den Niederlanden steht das neue Gesetz zum Notaramt kurz vor dem AbschluB
der Parlamentsbehand1ung. Es wird angenommen, daB der Inhalt nicht mehr abgeiindert wird und daB die Einfiihrung 1999 erfolgt.
Dieses Gesetz wird das aus 1842 stammende Gesetz ersetzen, das groBenteils noch
auf dem franzosischen Notargesetz vom 25. Ventose des Jahres XI der Revolution
beruhte aber dennoch in einigen wichtigen Punkten davon abwich.
So haben die Niederlande nie die ,chambres des notaires" gekannt, weil die disziplinarrechtlichen Befugnisse iiber die Notare sofort der Staatsanwaltschaft und seit
1904 den Aufsichtskammem zuvertraut wurden.
In diesen Aufsichtskammem sind nur 2 von den 5 Mitgliedem Notare.
Eine weitere wichtige Neuigkeit wurde 1904 eingefiihrt; der Notarassessor bekam
einen gesetzlichen Status und bekam nach dem Beenden eines dreijiihrigen Praktikums die Befugnis im Fall von Urlaub oder Krankheit eines Notars, oder auch beim
Riicktritt wenn das Notariat zeitweise vakant war, das Notaramt stellvertretend zu
iibemehmen.
1954 wurde fur Notare eine Altersgrenze von 70 Jahren eingefiihrt, die 1984 auf 65
Jahre herabgesetzt wurde.
Wichtig war die Abiinderung von 1958 als schlieBlich die Ausbildung zurn Notarassessor ein akademisches Studium wurde, das mit dem Staatsexamen abgeschlossen wurde.
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2. Das neue Gesetz enthalt viele Neuigkeiten technischer Art, die sich gewiB als
Verbesserungen erweisen, wie:
- die Unvereinigbarkeit des Amtes mit der Rechtsanwaltschaft oder einer Vollzeitfunktion in der richterlichen Gewalt;
- die Verpflichtung Nebenstellen Offentlich bekannt zu geben;
- die Erweiterung der territorialen Befugnis auf das ganze Territorium der Niederlande;
- die verscharfte Belehrungspflicht Parteien gegeni.iber vor der Ausstellung der
Akten;
- den verbesserten Mandantenschutz durch die Trennung des Notariatsvermogens
vom Privatvermogen;
- das verbesserte Disziplinarrecht mit groBeren Befugnissen fiir die Aufsichtskammer;
- die Erhebung des Privatvereins, der die Konigliche Notarielle Berufsorganisation
war, zu einem Offentlichrechtlichen Organ mit Verordnungsgewalt im eigenen
Kreis.
3. Dies en Verbesserungenen gegeni.iber stehen dennoch zwei die Hauptsache betreffende Abanderungen, die nach der Auffassung des V erfassers das Wesen der
notariellen Funktion als Amt beeintrachtigen und mit diesem Amt unvereinigbar
sind.
Es handelt sich urn das vom Wirtschaftsministerium akzeptierte Prinzip ,Der direkte
Wettbewerb ist fiir die Marktbranche die beste Losung under ist auch im Notariat
sehr gut moglich".
-- - -- Nach dem urspri.inglichen Widerstand des Justizministeriums hat sich dieser Standpunkt im Laufe der letzten Jahre zu dem Regierungsstandpunkt entwickelt under ist
zu einer grundlegenden Voraussetzung fi.ir das neue Notargesetz geworden.
Trotz des heftigen Widerstands des niederlandischen Notariats und seiner Berater ist
anschlieBend in das neue Gesetz verankert worden:
a. der freie Standort als Notar eines Notarassessors, der ein Praktikum von mindestens 6 Jahren beendet hat und i.iber einen von einer zustandigen Kommission
begutachteten Untemehmensplan verfiigt, was impliziert, daB der heute existierende numerus clausus aufgehoben wird;
b. die Einfiihrung freierGebi.ihren nach einer Ubergangsfrist von drei Jahren, anstatt
der heute vom Notariat festgelegten Gebi.ihren, oder anstatt von der Obrigkeit
festgelegter Gebi.ihren, wie es meistens in den Landern des lateinischen Notariats
der Fall ist.
Nur mit groBer Mi.ihe hat das niederlandische Notariat erreicht, daB nach dem
Ende der erwahnten Ubergangsfrist die Obrigkeit auswerten wird, ob MiBstande
entstanden sind, in welchem Fall sie die Befugnis haben wi.irde selbst die Festlegung der Tarifsatze durchzufiihren.
Der V erfasser kritisiert in seinem Beitrag scharf dies en eingeschlagenen Weg. Der
heute in den Niederlanden gewahlte Ausgangspunkt widerspricht vollig der Funktion
eines Amtes als Trager eines Teiles der Staatsaufgabe, wie es im lateinischen
Notariat betrachtet wird.
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SUMMARY
A

REMARKABLE PIECE OF LEGISLATION:

THE NEW LAW RELATING TO NOTARIES PUBLIC IN THE NETHERLANDS

1. In the Netherlands, the new Law relating to Notaries Public is about to complete
the final stages of parliamentary debate. It is fair to assume that no further amendments will be made to its contents and that it will enter into effect in the course of
1999. This Law is intended to replace the existing legislation, which dates from 1842.
Although this legislation was to a large extent based on the French Law on Notaries
Public of 25 Ventose, Year IX, of the Revolutionary Calendar, it revealed a number
of significant departures from the latter. Thus the Netherlands authorities never
instituted the Chambre des Notaires (Notaries Public Council), since disciplinary
powers relating to notaries public had initially been devolved on the Public Prosecutor's department, to be transferred to the Supervisory Council in 1904. In the
Councils, only two oftheir five members are Notaries Public. Another novel feature
which was introduced in 1904 was the statutorily protected status given to Trainee
Notaries, and the rule that, following the completion of a three-year training period,
they became entitled to assume the office ofNotary Public, not only during periods of
illness or vacation on the part of a Notary Public, but also in the event of the latter
having ceased to exercise his duties once his office has become temporarily vacant.
In 1954, Notaries Public became subject to an age limit of 70, which was reduced to
65 in 1984. A major change occurred in 1958, when at long last the training of
applicant Notaries Public was made the subject-matter of a University course,
concluded by means of a doctoral examination which replaced the old Public
Examination.
2. The new Law presents a number of technical innovations, which can definitely be
described as improvements, e.g.:
- the rule making the office of Notary Public incompatible with that of barrister or
with a full-time judicial office;
- the obligation to make details of any outside professional activity publicly
available;
- the fact that the territorial jurisdiction of Notaries Public was extended to cover
the entire territory of the Netherlands;
- more stringent requirements as regards informing the parties prior to the execution of any deed;
- improved protection for the client by separating the Notaries' professional estate
from their private estate;
- improved disciplinary rules, giving more powers to the Supervisory Council;
- the fact that the Royal Association of Notaries Public was raised in status from
that of a private association to that of a public corporation having internal rulemaking powers.
3. However, these major improvements are matched by two important changes
which, in the opinion of the author, affect the essence of the Notary Public's status
as a public office, and are therefore incompatible with the latter. Referring here to the
following principle which has been adopted by the Ministry of Economic Affairs:
,Direct competition is the best possible solution in the marketplace, and should
therefore also be appropriate in relation to the office of Notary Public".
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Following initial resistance on the part of the Ministry of Justice, this principle has in
recent years been elevated to official government policy, and has become a fundamental assumption behind the new Law. In spite of the stiff resistance displayed by
the profession in the Netherlands and its advisers, the new legislation contains the
following principles:
a. the freedom ofthe applicant Notary Public to establish himself as a Notary Public
in his own right, where he has completed a training period of at least six years and
possesses a business plan approved by a committee of experts, which means that
the existing ,closed shop" arrangement has been discontinued;
b. the introduction, following a transitional period of six years, of the Notary
Public's freedom to set his own fees, instead of the present system of fixed fees
as set by the professional bodies, or the possibility of having these fees fixed by
the public authorities, as is the case for the profession of Notary Public throughout the Latin-notarial world. Only with the greatest of difficulty did the pmfession in the Netherlands obtain that, following the transitional period referred to
above, the public authorities are to assess whether this has given rise to any
abuses, in which case they themselves would have the power to fix the relevant
fees.
In his paper, the author levels some sharp criticism at this new direction followed by
the authorities, which sits ill with the public nature of the office as it is exercised in
the Latin countries, where Notaries Public exercise public authority in certain areas.
The direction taken by the Netherlands authorities is entirely inconsistent with any
such function.

RESUMEN
LA NUEVA LEY DE NOTARIA EN LOS

P AISES

BAJOS:

UNA OBRA ESPECTACULAR

1. En los Paises Bajos, la tramitacion parlamentaria de la nueva ley sobre la Notaria
casi ha terminado. Se puede suponer que su contenido ya no cambiara y que su
entrada en vigor sera para el afio 1999. Esta ley reemplazara la ley existente que data
del afio 1842 y que, en gran medida, todavia estaba basada en la ley francesa sobre la
notaria de 25 Vent6se del afio XI de la revolucion, pero que, en algunos puntos
importantes, tambien se apartaba de esta.
Asi por ejemplo, los Paises Bajos nunca han conocido las ,Chambres des Notaires",
puesto que las competencias disciplinarias sobre los notarios se delegaron inmediatamente al Ministerio Fiscal y, desde 1904, a las Camaras de Supervision (Kamers
van Toezicht).
En esas Camaras de Supervision, solo 2 de los 5 miembros son notarios.
Tambien en el afio 1904, se introdujo una norma nueva importante; el notariocandidato obtuvo un estatuto legal y, despues de haber cumplido un periodo de
practicas de tres afios, fue facuhado para hacerse cargo de la Notaria en caso de
licencia o de enfermedad de un notario, pero tambien en caso de dimision de un
notario, si su notaria queda temporalmente vacante.
En 1954, se introdujo un limite de edad de 70 afios para los notarios, que fue rebajado
a 65 afios en 1984.
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Muy importante fue la modificacion de 1958, cuando, finalmente, se hizo de la
fonnacion de notario-candidato un estudio universitario, concluido por un examen
doctoral que reemplazaba el antiguo examen de Estado.
2. La nueva ley contiene muchos hechos nuevas de indole tecnica que, seguramente,
constituyen unas mejoras, tales como:
- la incompatibilidad del cargo con la abogacia o con una funcion a tiempo
completo en la judicatura ;
- la obligacion de hacer publicos los segundos empleos ;
- la extension de la competencia territorial a todo el territorio de los Paises Bajos ;
- el deber de informacion mas severo frente a las partes antes del otorgamiento de
las escrituras ;
- la mejor proteccion de los clientes por la separacion del patrimonio de la notaria y
el patrimonio personal ;
- el derecho disciplinario mejorado con mas competencias para la Camara de
Supervision ;
- la elevacion de la asociacion particular, que era la Real Organizacion Profesional
de Notarios (Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie), a una entitad de derecho
publico con poder reglamentario en su seno.
3. Sin embargo, frente a esas importantes mejoras, hay dos modificaciones a titulo
principal que, en mi opinion, lesionan la esencia de la funcion notarial como cargo
publico y que, tambien en mi opinion, son incompatibles con ella.
Se trata del principia adoptado por el Ministerio de Asuntos Economicos:
,La libre competencia es la mejor solucion para este sector del mercado; la libre
competencia tambien puede aplicarse perfectamente al notariado".
Despues de la resistencia inicial del Ministerio de Justicia, este punta de vista se ha
convertido, los ultimos aiios, en el punta de vista del gobiemo y en un punta de
partida basico de la nueva ley de notaria.
A pesar de la vehemente resistencia del notariado holandes y de sus consejeros, se
fijo en la nueva ley:
a. ellibre establecimiento como notario de un notario-candidato, que haya cumplido un periodo de practicas de seis aiios como minima y que este en posesion de
un plan empresarial aprobado por una comision experta, lo que implica que se
suprime el numerus clausus que existe actualmente ;
b. la introduccion de tarifas libres despues de un periodo transitorio de tres aiios, en
Iugar de las tarifas fijas actualmente detenninadas por el notariado o en Iugar de
tarifas detenninadas por las autoridades, como es generalmente usual en los
paises del notariado Iatino. Fue muy dificultoso para el notariado holandes
obtener que, despues de concluir dicho periodo transitorio, las autoridades
evaluaran si han surgido abusos, en cuyo caso tendrian la competencia de fijar
elias mismas las tarifas.
En su articulo, el autor critica severamente la linea seguida que es diametralmente
opuesta al cargo publico tal como funciona en el notariado Iatino como soporte de
una parte de la mision del Estado. El principia ahara seguido en los Paises Bajos se
opone radicalmente a dichos principios generales.
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