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”Ponder” volgens Van Dale:

Vereniging Hendrick de Keyser

Unster, een soort evenaar met
aan de ene zijde een haak en aan
de andere een gewicht dat men
af- en aanschuift, balans met ongelijke armen.

Schenken of nalaten aan een cultureel doel
Woont uw cliënt in een bijzonder
monumentaal pand?

Spui 6, Edam
Herengracht 172
1016 BP Amsterdam
Telefoon 020 521 06 30

Website www.hendrickdekeyser.nl
E-mail info@hendrickdekeyser.nl
ABN-AMRO 41.18.40.207
ING 48718

Dan bestaat de mogelijkheid dit huis voor het
nageslacht te bewaren door het te schenken
aan Vereniging Hendrick de Keyser.
Vereniging Hendrick de Keyser heeft als doel het
behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen en hun interieur. Zij doet dit sinds
1918 door verwerving van bijzondere monumenten, die na restauratie worden verhuurd. Eenmaal
verworven huizen worden nooit meer verkocht.
Het bezit van de Vereniging omvat 394 huizen,
waaronder diverse topstukken van architectuur
met een onvervangbare waarde. De Vereniging
telt ongeveer 4.000 leden. Natuurlijk is het ook
mogelijk om de ‘monumentenzorg’ te steunen
door financiële schenkingen of erflatingen aan
Vereniging Hendrick de Keyser (vrijgesteld van
schenkings- en successierechten).
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Toegang tot de
cultuurhistorische collectie
van de Stichting
Een belangrijk deel van de cultuurhistorische collectie van de
Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap is ook online
te bewonderen.
Surf naar de vernieuwde homepage www.notarieles tichting.nl en
klik op het blok Catalogus collectie. Met de zoekfunctie kunt u
vele schatten van de Stichting bewonderen!
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Op de cover van Ponder 40:

Affiche voor de Japanse Week van de notaris:
1 tot 7 okotber 1994. Een uitgave van het Ministerie van
Justitie en de Japanse Unie van Notarissen.

Handgekleurde litho uit 1836 van Honoré Daumier. Op de prent zit notaris
Robert Macaire onderuitgezakt in zijn stoel. Voor hem staat zijn hulpje Bertrand.
De figuur Macaire is al eeuwen synoniem voor duistere praktijken. Daumier schetst
hem hier als oplichter met financiële beloften.
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Ten Geleide

De Notariële Stichting: 65 jaar

D

Op vrijdag 25 november zal de Notariële Stichting vieren dat zij 65 jaar geleden is opgericht. Het
bestuur hoopt op die dag vele donateurs te mogen begroeten in het Paushuize te Utrecht. Het toepasselijke thema is “Oudedagsvoorziening voor ondernemer en professional”. En niet alleen is het
thema toepasselijk; het is ook zeer actueel. Zij die in de notariële praktijk werkzaam zijn, zullen hier
steeds meer mee te maken hebben.

De middag zal geopend worden door de voorzitter van de Stichting, prof. dr. A.H.N.
Stollenwerck. Na hem zullen vier deskundigen uit wetenschap en praktijk spreken over
diverse facetten van pensioen, lijfrente en levensverzekering. En natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van discussie. Na afloop is er een feestelijke
borrel, op dezelfde locatie.
Het bestuur van de Stichting hoopt u op 25 november een leerzame middag te kunnen
bieden om vervolgens te drinken op de Stichting en de notariële wetenschap.

O

Bascule (weegschaal met een hefboom) afkomstig uit de praktijk van F.W.A. van Riet te Bergen.

Op 27 januari 1951 verzamelt zich
een selecte groep heren in het stadhuis van Amsterdam. Onder hen
zijn A. J. d’Ailly, burgemeester, N.A.
Donkersloot, rector magnificus van
de Universiteit van Amsterdam, H.
Dooyeweerd, idem maar dan van de
Vrije Universiteit, A.M. Vroom en E.J.
Libourel, respectievelijk lid van het
hoofdbestuur en algemeen secretaris
van de Broederschap der Notarissen.
Daarnaast zijn er ook diverse notarissen en kandidaat-notarissen aanwezig. En natuurlijk de initiatiefnemer
voor deze bijeenkomst: de Amsterdamse hoogleraar Notariaat en burgerlijk recht Adriaan Pitlo. Men komt bijeen om plechtig de oprichting van een
nieuwe stichting te bekrachtigen. Ten
overstaan van notaris E.T. Scheltinga
Koopman wordt de oprichtingsakte
gepasseerd. De Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap is een
feit. Dit jaar dus 65 jaar geleden.
Dit heugelijke feit willen het bestuur en
de Raad van Toezicht niet ongemerkt
voorbij laten gaan. In het najaar organiseren wij daarom een wetenschappelijk congres. Gelet op onze leeftijd is
er gekozen voor het thema pensioen
en ouderdomsvoorziening. Hoewel de
leeftijd van 65 tegenwoordig niet meer
synoniem is voor de pensioenleef-
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tijd; de associatie (sinds Otto von Bismarck) is er nog altijd. Dus leek het ons
een goed idee om zo een actueel thema
tijdens een lustrumcongres nader uit
te diepen. De middag zal worden afgesloten met een borrel. Ik hoop vele
donateurs op vrijdag 25 november a.s.
te mogen begroeten in Utrecht in het
Paushuize. Verderop in Ponder leest u
meer informatie over het congres.
Een paar dagen na het congres zal Raymund Schütz zijn dissertatie verdedigen. Schütz promoveert op maandag
28 november aan de Vrije Universiteit.
De openbare verdediging begint om
15.45 uur. Het proefschrift behandelt
aspecten van het notariaat tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Het onderwerp
is (te) lang op de plank blijven liggen.
Het bestuur en de Raad van Toezicht
van de Notariële Stichting hebben
daarom indertijd besloten om het onderzoek te financieren, omdat wij het
onderzoek naar het verleden van het
notariaat van groot belang achten. Bij
uitgeverij Boom zal de handelseditie
van de dissertatie verschijnen. Het bestuur van de Stichting is voornemens
om samen met de Vrije Universiteit extra aandacht aan het boek te schenken.
Natuurlijk zult u als donateur hierover
uitgebreid worden geïnformeerd.

Ik heb in de afgelopen Ponders benadrukt hoe belangrijk het donateurschap van de Notariële Stichting is,
niet alleen voor de Stichting zelf, maar
ook voor u zelf! Deze zomer heeft u
het donatieverzoek voor 2016 ontvangen en ik dank u voor uw bereidheid
om de Stichting en het werk van de
Stichting te ondersteunen.
Het postacademisch onderwijs is weer
van start gegaan bij de Stichting. Kijk
in de met deze Ponder meegezonden
brochure of er iets voor uw gading bij
zit. Of lees verderop in dit blad het interview met Leon Verstappen over de
wet ‘bescherming erfgenamen tegen
schulden’. Heeft u zelf nog een suggestie voor het onderwijs. Mail het ons!
Info@notarielestichting.nl. Namens
mijn medebestuursleden, de conservator en alle medewerkers van de Stichting spreek ik de hoop uit dat u binnenkort een activiteit van de Stichting
bezoekt. Dat kan in Amsterdam zijn,
maar ook op 25 november in Utrecht!
Graag tot ziens.

Oprichting van de Stichting ter Bevordering van de Notariële Wetenschap in het stadhuis van
de gemeente Amsterdam op 27 januari 1957.

Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck
voorzitter
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PROGRAMMA LUSTRUMCONGRES
H E T
13.00

P R O G R A M M A

zaal open
15.00 - 15.15 Vragen / discussie

13.30 - 13.40 Welkomstwoord door

prof. dr. A.H.N. Stollenwerck.
13.40 - 14.20 Mr. M. Swalef, pensioenjurist.

15.15 - 15.40 Pauze
15.40 - 16.20 Prof. mr. drs. J.W.A. Biemans, hoogleraar

Burgerlijk recht, i.h.b. goederenrecht en
notarieel recht Universiteit Utrecht.

De Perspectiefnota
	De Perspectiefnota beschrijft een pensioenstelsel waarin collectiviteit en solidariteit
behouden blijven, dat beter aansluit bij
de veranderende arbeidsmarkt. Een stelsel dat uitgaat van de risico’s die horen bij
pensioenopbouw. Deelnemers en pensioengerechtigden moeten meer realistische
verwachtingen krijgen over hun pensioen.
Met ruimte voor maatwerk en individuele
keuzes.

	Erfrechtelijke aspecten van de
levensverzekering
	Vanuit privaatrechtelijke perspectief zullen
diverse erfrechtelijke aspecten van de levensverzekering binnen het erfrecht worden
behandeld.
16.20 - 17.00

14.20 - 15.00 	
Prof. dr. G.J.B. Dietvorst, emeritus

hoogleraar Pensioen en andere
toekomstvoorzieningen.

Afschrift van de oprichtingsakte
van de Stichting tot Bevordering
der Notariële Wetenschap.

 r. dr. G.M.C.M. Staats, fiscaal jurist
M
bij het Bureau Vaktechniek van BDO
Belastingadviseurs en docent aan het Fiscaal
Instituut van Tilburg University.

	
De actualiteit: Wijziging pensioen in

eigen beheer
	De ondernemer, de zzp-er en de zorg
voor zijn oude dag en nabestaanden
	Aan de orde komen onder andere: wat een
ondernemer/zzp-er niet heeft in vergelijking met een werknemer; soorten lijfrenten
(bancaire en verzekerde lijfrente) inclusief
de switchmogelijkheden ingepast in het
fiscale kader; mogelijkheden die een specifiek ondernemer kan benutten voor zijn
oudedagsvoorziening; de rol van de zuivere
overlijdensrisicoverzekering; verschillen en
overeenkomsten met pensioen voor zover
relevant voor de notariële praktijk met
speciale aandacht voor de flexibiliseringsmogelijkheden en de keuzes die de achterblijvende partner kan maken.

Locatie:

Het congres wordt
gehouden in de Beelaerts
van Bloklandzaal in het
Paushuize, Kromme
Nieuwegracht 49, 3512 HE
Utrecht. De zaal ligt in het
centrum van Utrecht op
10 minuten lopen van het
Centraal Station. Ook is
de locatie goed bereikbaar
met het openbaar vervoer.
In de nabijheid zijn twee
parkeergarages: Springweg
(400 meter van Paushuize) en
Grifthoek (1.100 meter). Meer
over het bepalen van uw route
naar Paushuize: www.paushuize.
nl/routebeschrijving.

	Het kabinet wil per 1 januari 2017 met de
verdere opbouw van het pensioen in eigen
beheer staken. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de toekomstvoorziening van de ondernemer. Ook dient er een keuze gemaakt
te worden wat te doen met de reeds opgebouwde aanspraken, waarbij ook de partner
een belangrijke rol speelt. Voorts moet de
blik op de toekomst zijn gericht, want ook
een ondernemer gaat met pensioen.
17.00 - 17.15

Vragen / discussie

17.15 - 17.20 	
A fsluiting door prof. dr. A.H.N. Stollenwerck
17.20 - 18.30 Borrel

Erkenning: 	De KNB, NOvA, EPN en BMN geven ieder

3 PO-studiepunten voor dit congres.

O V E R

D E

S P R E K E R S
Prijs en

Monica Swalef van Swalef Pensioenjuristen en Academie
is een ondernemende, initiatiefrijke senior pensioenjurist.
Monica is daarnaast docent, arbiter en vervult diverse
nevenfuncties in de pensioensector. Zij heeft verschillende
publicaties op haar naam o.a. de boeken Wet versterking bestuur pensioenfondsen en Pensioencommunicatie. Tevens
publiceerde zij recent een artikel in de Pensioen & Praktijk
(september 2016) “Perspectiefnota SZW: hoofdlijnen toekomst pensioenstelsel verder ingevuld”.
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Gerry Dietvorst was tot 2015 hoogleraar Pensioen en
andere toekomstvoorzieningen aan Tilburg University. Hij
publiceert in vele pensioenvakbladen en hij was tot 2015
werkzaam bij Interpolis, onder meer als directeur van het
kenniscentrum Toekomstvoorzieningen.
Jan Biemans is hoogleraar Burgerlijk recht in het bijzonder Goederenrecht en Notarieel recht aan de Universiteit
Utrecht en raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam. Hij is
onder andere bestuurslid van de Stichting Beroepsopleiding
Notariaat en lid van de Raad van Toezicht van de Stichting
ter Bevordering der Notariële Wetenschap.

Gerard Staats is fiscaal jurist en werkzaam bij het Bureau
Vaktechniek van BDO Belastingadviseurs. Hij heeft hier het
aandachtsgebied oudedagsvoorzieningen. Daarnaast is hij
sinds 2001 verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg
University. In 2014 promoveerde hij op het proefschrift
Personal Pensions in the EU: Guidelines for an integrated
model.
Fons Stollenwerck is voorzitter van de Stichting tot
Bevordering der Notariële Wetenschap, oud- notaris,
Raadsheer Hof Den Haag en emeritus hoogleraar Estate
planning aan de Vrije Universiteit.

aanmelding:

De prijs voor het bijwonen van het
lustrumcongres is € 65,00 voor donateurs;
niet-donateurs of zij die hun donatie voor
2016 nog niet hebben overgemaakt betalen
€ 120,00. U kunt zich voor het congres
opgeven door een mail te sturen naar
info@notarielestichting.nl onder vermelding
lustrumcongres of door het inzenden van de
inschrijfkaart.

Meer	
Zie hiervoor de met Ponder 40
informatie: 	meegestuurde brochure annex

inschrijfkaart.
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PAO NADER TOEGELICHT

PAO NADER TOEGELICHT

Actualiteiten erfrecht
‘Beneficiair aanvaarden ingewikkeld? Klinkklare onzin’
Een nabestaande die een fotolijstje meeneemt, zit sinds de wet ‘bescherming erfgenamen tegen schulden’ niet langer vast aan zuivere aanvaarding van zijn erfenis. Toch lost die wet niet alle problemen op,
waarschuwt hoogleraar Leon Verstappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Begin 2017 belicht hij de
nieuwste ontwikkelingen in het erfrecht.

S

Stel, de vader van twee volwassen kinderen overlijdt. Hun moeder is jaren
terug al gestorven, en de afspraak was
dat zij hun aandeel in haar nalatenschap uitgekeerd zouden krijgen bij
het overlijden van de langstlevende.
Aan de erfenis van hun vader hangen
dus schulden. Geen probleem, aangezien degenen die moeten betalen in dit
geval dezelfde zijn als de vorderaars.
Maar wat als de vader een andere relatie
is aangegaan met een vrouw die kinderen meenam uit een eerder huwelijk én
met wie hij samen nog een kind kreeg?
Als al die kinderen erfgenamen van
hem zijn en er is niet genoeg kapitaal
om de vorderingen aan de eerste twee
kinderen te voldoen, wie betalen bij
zuivere aanvaarding dan de schulden?
Moeten ook de andere kinderen en de
tweede vrouw daarvoor opdraaien?

Samengestelde gezinnen
Het lijkt een complex geval, maar dergelijke situaties komen in deze tijd
van samengestelde gezinnen vaak genoeg voor, aldus hoogleraar Verstappen. De nieuwe wet beschermt tegen
onverwachte schulden die na zuivere
aanvaarding kunnen opduiken. Dan
mag je de erfenis alsnog beneficiair
aanvaarden. ‘Maar de vraag is: wat zijn
onverwachte schulden?’ aldus Verstappen, ‘Uit de toelichtingen van de minister maak ik op dat vorderingen in
dergelijke gevallen niet echt zijn aan te
merken als onverwachte schulden.’ Dat
zou betekenen dat, in het voorbeeld, de
latere gezinsleden uit hun eigen vermogen moeten putten om de vorderingen
van de eerste twee kinderen te voldoen. ‘Als je bescherming echt nodig
hebt, voorziet deze wet daar dus niet
in’, aldus Verstappen.

Russische roulette
Het is aan de notaris om op dit soort
situaties bedacht te zijn bij het opstellen van testamenten. Liever nog ziet
Verstappen dat die zijn cliënten adviseert om beneficiair te aanvaarden. Je
weet immers nooit of er schulden opduiken. ‘Zuiver aanvaarden vergelijk ik
wel eens met Russische roulette. Het
pistool kan tóch afgaan. Wil je dat risico aangaan? Als je huis afbrandt, heb
je een brandverzekering waarvoor je
bereid bent 800 euro per jaar te betalen. Maar door een erfenis zuiver te
aanvaarden, accepteer je het risico dat
je vermogen afbrandt. Terwijl beneficiaire aanvaarding eenmalig 122 euro
kost. Dat is niet logisch.’
Mensen denken al gauw dat beneficiair aanvaarden ingewikkeld is. ‘Klinkklare onzin’, stelt Verstappen. ‘Je betaalt griffierechten, maar verder hoeft
je niet veel meer te doen dan je toch al
zou doen bij zuivere aanvaarding. De
verplichtingen die je hebt bij de lichte vorm van vereffening – die in de
meeste gevallen van toepassing zal zijn
– zijn niet ingewikkeld of lastig. De nalatenschap moet je beheren en vereffenen, bij een negatief vermogen moet
je de kantonrechter inlichten, je moet
een boedelbeschrijving maken en de
schuldeisers betalen. Dat zijn allemaal
zaken die je ook moet doen als je zuiver aanvaardt.’
Toename erfrechtzaken
Conflicten blijven bij erfenissen altijd
op de loer liggen, zeker als er veel erfgenamen zijn, als er al ruzie is, het vermogen ingewikkeld is samengesteld of
als de nalatenschap negatief is. Op die
zaken heeft de notaris geen invloed,
maar hij kan wel een goed testament

maken. ‘Op een lastige boedelafwikkeling kun je anticiperen
in het testament’, aldus Verstappen. ‘Dat moet je zo in elkaar
zien te draaien, dat de nabestaanden eruit komen zonder te
hoeven procederen.’
Dat is relevanter dan ooit, zo blijkt uit Gronings onderzoek
naar het aantal erfrechtzaken sinds de nieuwe erfrechtwetgeving in 2003. ‘Je verwacht dat met een betere wet het aantal zaken zal afnemen. Maar het tegenovergestelde is gebeurd. Tussen 2001 en 2015 is het aantal rechtbankzaken
verdubbeld.’ Een verklaring? Omdat er veel meer dan voorheen is geregeld in de wet, is er ook meer om over in de
clinch te raken.
Beperk de zeggenschap
Een slimme methode om ruzies voor te zijn, is om al bij het
opstellen van het testament te kiezen voor een stichting die
de nalatenschap afwikkelt. Daar kan één familielid zitten of
van elke tak van de familie eentje plus bijvoorbeeld een notaris of accountant, daarin ben je vrij. De stichting krijgt de
opdracht na het overlijden alles te vereffenen en vervolgens
een uitkering te doen aan de legatarissen. Die hebben geen
enkele directe zeggenschap in de afwikkeling van de nalatenschap omdat ze geen erfgenaam zijn. Dat minimaliseert
de kans op conflicten.
‘Zo’n stichting heeft veel
meer bevoegdheden dan een
executeur testamentair of een
bewindvoerder’, zegt Verstappen. ‘Ze is niet afhankelijk van volmachten van alle
erfgenamen die eerst moeten
worden opgespoord.’ De statuten en namen van de bestuurders worden al in het
testament opgenomen. Ver-

Leon Verstappen

stappen: ‘Een stichting erfgenaam werkt verschrikkelijk
eenvoudig, goedkoop en efficiënt.’ Wellicht dat de ongebreidelde groei van het aantal erfrechtzaken zo een keer kan nemen.
Lizanne Schipper

Programma postacademisch onderwijs tot en met december 2016
Deze lezingen vinden plaats in het gebouw van de Stichting, Van Eeghenstraat 222 te Amsterdam. In principe duren de cursussen
drie uur, behalve de lezing van donderdag 17 november. Deze duurt vijf uur. Het complete overzicht van de lezingencyclus met daarbij
uitgebreide titelbeschrijving, datum, nadere toelichting en overzicht erkende PO-studiepunten staat in bijgaande brochure en op de
website: www.notarielestichting.nl. Sinds 1 juli 2016 erkent de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) de Stichting als opleidingsinstituut. De VEAN geeft 3 PO- studiepunten voor de bijeenkomst Actualiteiten erfrecht. Op 8 december zal mr. Chr. Alberdingk
Thijm spreken over Verschoningsrecht en beroepsgeheim. Deze lezing vangt om 14.00 uur aan en eindigt om 17.30 uur.
Opgave voor één of meer cursussen kan via de website of via inschrijfkaart. Bij het ter perse gaan van Ponder is besloten om de cursus
van prof. L.C.A. Verstappen te verplaatsen naar begin 2017. Nadere informatie volgt via de website en de nieuwsbrief.
Actualiteiten erfrecht
Nog niet bepaald
13.30-17.00 uur Prof. mr. L.C.A. Verstappen
Grensoverschrijdende fusie,
10 november 2016
13.30-17.00 uur Mr. dr. E.R. Roelofs	
					
omzetting en splitsing
17 november 2016
14.00-20.00 uur Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg, Notaris, advocaat en rechter over huwelijkse
				
mr. dr. M.S. van Gaalen en
voorwaarden
				
prof. dr. A.H.N. Stollenwerck
Uitkeren en turboliquideren
24 november 2016
13.30-17.00 uur Mr. P.H.N. Quist
Erfpacht: actualiteit en fiscaliteit
1 december 2016
13.30-17.00 uur Prof. mr. H.D. Ploeger
				
en prof. dr. R.N.G. van der Paardt
Verschoningsrecht en beroepsgeheim
8 december 2016
14:00-17:30 uur Mr. Chr. Alberdingk Thijm

A farmer’s philosophy in death; gravure van G.M. Woodward en H.W. Bunbury
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Bernard Haitinks
legendarische Mahler

Marco Borggreve

D

MUZIEK IN UW TESTAMENT
De Wiener Philharmoniker met Mahlers Zesde symfonie onder leiding van Bernard Haitink in 1998, het 25-jarig jubileum van de
serie Meesterpianisten in 2012, aria’s van Händel door Ian Bostridge en het Orchestra of the Age of Enlightenment in 2007…
De geschiedenis van Het Concertgebouw is een aaneenschakeling van onvergetelijke concerten. Een mooie manier om zo’n ervaring
door te geven aan volgende generaties is Het Concertgebouw Fonds opnemen in uw testament. We leggen u graag uit hoe dat in
z’n werk gaat, waarom het nodig is, en wat we met uw legaat of erfstelling voor moois kunnen doen.

De notaris heeft in de maatschappij
een rechtspositie die in beweging is.
Hij heeft nog steeds voornamelijk een
functie bij het begeleiden en vastleggen van rechtshandelingen. Hij dient
de rechtszekerheid, biedt rechtsbescherming, creëert (dwingend) bewijs
en beoogt geschillen te voorkomen.
Naast de wettelijke werkzaamheden,
het verlijden van akten waar de wet
hem dit opdraagt of partijen dit van
hem verlangen, zijn buitenwettelijke
werkzaamheden steeds belangrijker
geworden. Het zijn werkzaamheden
waarvoor de notaris vanwege zijn kennis en beroepshouding vaak bij uitstek
geschikt is. Men denke aan de boedelafwikkeling waar de notaris zich al
sinds jaar en dag mee bezighoudt, maar
er zijn ook verschillende andere terreinen als sourcecode escrow, mediation
en estate-planning. Soms verliest de
notaris werkterrein aan accountants,
banken of belastingadviseurs, soms
komen er werkzaamheden bij. Men
denke daarbij aan de ontwikkelingen
op het gebied van levenstestamenten.
Het profiel van de notaris is in de maatschappij herkenbaar. Als onafhankelijke, betrouwbare jurist die de basiskennis van het personen- en familierecht,
het registergoederenrecht en het ondernemingsrecht beheerst en die onderworpen is aan hoge kwaliteitseisen
en toezicht daarop is hij op verschillende terreinen goed inzetbaar. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen
vragen telkens om nieuwe behoeften
waarop de notaris soms kan inspringen.
De rechter houdt zich vooral bezig met
zijn wettelijke werkzaamheden. Hij is
evenals de notaris beëdigd, voert een
overheidstaak uit en is onpartijdig en
onafhankelijk. Een wezenlijk verschil
tussen beide beroepsbeoefenaren is
dat de rechter zich voornamelijk bezighoudt met het beslechten van geschillen. Daarnaast is hij ook toezichthouder bij het vermogensbeheer van

Naar een efficiëntere
rechtsbedeling
personae miserabiles als minderjarigen
en meerderjarigen die onder curatele
zijn gesteld of van wie het vermogen
onder een meerderjarigenbewind is gesteld.
Medewerkers van het Notarieel instituut Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam voeren momenteel
onderzoek uit naar mogelijkheden om
in verschillende procedures waarbij de
rechter is betrokken tot een doelmatigere rechtsbedeling te komen. Wellicht kunnen taken van de rechterlijke
macht door de notaris (of andere beroepsbeoefenaren als advocaten) worden overgenomen of kunnen deze beroepsbeoefenaren in het voorportaal
van bepaalde procedures een rol vervullen, waardoor de rechter zich eenvoudiger kan toeleggen op zijn belangrijkste taak, de
gesch i lbeslecht i ng.
Het onderzoek wordt
ondersteund door de
Stichting tot bevordering der notariële
wetenschap, de Koninklijke
Notariële
Beroepsorganisatie en
Netwerk Notarissen.

Het eerste rechtsgebied betreft het toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen. Het is geen geheim dat dit toezicht de minderjarigen in de praktijk
te weinig waarborgen biedt. Men kan
zich afvragen in hoeverre de notaris
bij dit toezicht een ondersteunende rol
kan uitoefenen als het gaat om erfrechtelijke aanspraken van minderjarigen
in nalatenschappen waarin de notaris
is betrokken. De notaris die de verklaring van erfrecht afgeeft staat immers
aan de basis van de afwikkeling van de
nalatenschap. Hij oefent in de praktijk
al een informerende rol uit. De vraag is
wat hij nog meer zou kunnen betekenen om rechten van minderjarigen beter te waarborgen, vooral als het gaat
om de situatie waarin een minderjarige
een niet-opeisbare vordering erft op de
langstlevende partner van de erflater.

Het onderzoek richt
zich in eerste instantie op werkwijzen die
de taak van de rechter kunnen verlichten of de uitoefening
daarvan kunnen verbeteren, zonder dat
er sprake is van een
wetswijziging. Er zijn
in deze fase van het
onderzoek met name
drie terreinen betrokken, waar het pad van
de notaris dat van de
rechter kruist.
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Nicole Gubbels

benoemd tot bijzonder hoogleraar Estate Planning
bij de Vakgroep Notarieel recht

Nicole Gubbels is per 1 mei 2016 aan de Vrije Universiteit Amsterdam bij de Vakgroep Notarieel recht benoemd
tot bijzonder hoogleraar Estate Planning. De leerstoel is ingesteld door de Stichting tot Bevordering der Notariële
Wetenschap. Haar belangrijkste aandachtsgebieden zijn de fiscale gevolgen van schenking van (ondernemings-)
vermogen, van het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht.

N

Nicole Gubbels (1973) heeft fiscaal recht gestudeerd aan Tilburg University. Na enige jaren voltijds in de belastingadviespraktijk werkzaam te zijn geweest, is zij in 1999 bij het Fiscaal instituut
van Tilburg University in dienst getreden. In 2011 is zij aan Tilburg University gepromoveerd
op ‘Samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting’. Naast haar
universitaire werkzaamheden is zij verbonden geweest aan een belastingadvieskantoor. Sinds november 2013 heeft zij de overstap gemaakt naar de belastingdienst en werkt zij 2 dagen per week
bij de Coördinatiegroep Constructiebestrijding. Haar werkweek is thans verdeeld over het Fiscaal
instituut in Tilburg (2 dagen), de belastingdienst (2 dagen) en de VU (1 dag).

Uit het leven van S.K.D.M. van Lier (1866-1942). Van Lier was sinds 1904 advocaat te Den Haag, in 1907 werd hij tot
notaris benoemd en later ook tot rechter-plaatsvervanger. In 1915 maakte Max Alandt deze prenten ter gelegenheid
van het 25-jarig jubileum van de promotie van Van Lier.

Het tweede onderzoeksterrein betreft verdelings- en verrekeningsprocedures na scheiding. Als de rechter verzocht
wordt de verdeling of de omvang van te verrekenen vermogen vast te stellen, is vaak niet duidelijk om welke goederen
en schulden het nu precies gaat. Het is vaak ondoenlijk voor
de rechter dit zelf uit te zoeken. De rechter zou de notaris
of andere deskundige (denk aan een advocaat/mediator) in
kunnen schakelen om duidelijkheid te verschaffen over de
omvang van de boedel en verschillende geschilpunten waarover de rechter een concrete beslissing dient te nemen. Onder leiding van deze deskundige worden dan de goederen en
schulden de daarbij behorende conflicten geïnventariseerd.
In de literatuur is deze mogelijkheid al eens geopperd.1 Tot
nu toe gebeurt dit in de praktijk meestal niet, vermoedelijk
omdat het niet gebruikelijk is. In het kader van het onderzoek loopt er momenteel een pilot bij verschillende rechtbanken, waarbij ook verschillende notarissen betrokken zijn.
Bij verdelingsprocedures zullen de betrokken rechters gedurende een bepaalde periode standaard gebruik maken van
de notaris als deskundige. Aan de hand van de ervaringen
wordt vervolgens bezien in hoeverre dit initiatief in de toekomst navolging verdient.
Een derde procedure waarin de rechter wellicht ondersteuning van derden zou kunnen gebruiken, is die van toezicht
op vermogensbeheer bij meerderjarigen. De kantonrechter
staat bij dit toezicht in deze tijd van vergrijzing voor een
zware taak. De aantallen onderbewindstellingen en ondercuratelestellingen zijn de laatste decennia fors gegroeid,

waardoor de werklast van de kantonrechter als toezichthouder is toegenomen en de kwaliteit van het toezicht onder
druk staat. Daarnaast ontbreekt het de kantonrechter bij ingewikkelde vermogens bijvoorbeeld soms aan expertise op
het vlak van vermogensbeheer om de taak als toezichthouder goed te kunnen verrichten.
Wat de ondersteuning van de notaris op dit vlak betreft zou
daarbij gedacht kunnen worden aan het levenstestament. Dit
fenomeen heeft inmiddels een vlucht genomen. Het spreekt
voor zich dat dit levenstestament de werkdruk van de kantonrechter op het gebied van toezicht op vermogensbeheer
bij meerderjarigen kan verlichten. Hoe meer levenstestamenten, hoe minder er gebruik gemaakt hoeft te worden van het
meerderjarigenbewind en de curatele. De notaris ondersteunt in dit geval de rechter niet rechtstreeks bij zijn taak,
maar zorgt ervoor dat vermogensbeheer in particuliere sfeer
zo goed mogelijk geregeld wordt, zodat intensief rechterlijk
toezicht uiteindelijk niet nodig is.
Het voorgaande geeft aan dat er voor de notaris in de toekomst, mogelijk meer dan nu het geval is, de rechter in verschillende procedures kan ondersteunen. Deze ondersteunende taken maken de rol van de notaris in het rechtsverkeer
meer zichtbaar en herkenbaar. Iets waar de maatschappij,
maar ook het notariaat zelf zeker baat bij kan hebben.
Hans ter Haar

1	Zie B. Breederveld, A.N. Labohm en A.H.N. Stollenwerck in WPNR 2012/6934. Het gaat hierbij om art. 194 Rv, op grond waarvan een rechter een deskundige kan
benoemen.
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‘Mijn interesse ligt op het raakvlak van het civiele recht en het belastingrecht. Beide rechtsgebieden komen samen in het vakgebied estate planning. Bovendien is het vakgebied zowel civielrechtelijk als fiscaalrechtelijk zeker niet een louter nationale aangelegenheid. De nieuwe Europese erfrechtverordening, het besluit voorkoming dubbele belasting en de belastingverdragen spelen ook
een belangrijke rol. Kortom, het is een zeer dynamisch vakgebied, dat voortdurend in beweging
is. Het is ook een volwaardig vakgebied geworden, waarin niet alleen notarissen opereren maar
ook fiscaal juristen en accountants. Idealiter werken deze beroepsgroepen samen. Die samenwerking komt mooi tot uitdrukking in mijn benoeming. Ik ben als fiscaal jurist benoemd bij de vakgroep Notarieel recht. Met de nadrukkelijke aandacht voor Estate Planning heeft de vakgroep
Notarieel recht aan de VU al geruime tijd een vooraanstaande plaats binnen het universitaire
notariële onderwijs. Ik hoop en verwacht mijn steentje bij te kunnen dragen aan het onderwijs en
onderzoek op het gebied van Estate Planning, maar zeker ook veel te leren.’

Nicole Gubbels

Imponderabilia
Schenking
In het afgelopen jaar heeft romanschrijver Theo Stokkink gebruik gemaakt van de
bibliotheek van de Notariële Stichting. Stokkink is voor de oudere lezers van Ponder
ongetwijfeld nog bekend als diskjockey bij Hilversum 3 (tegenwoordig Radio 3). Voor
zijn nieuwe roman zocht Stokkink in de stichtingsbibliotheek onder meer informatie
over het notariaat aan het begin
van de twintigste eeuw. In een
volgend nummer van Ponder zal
zeer zeker aandacht aan deze
roman worden geschonken. Als dank voor het gebruik van de bibliotheek schonk
Stokkink aan de Stichting een inktpot. De inktpot is afkomstig uit de boedel van
mr. Th.H.M.H. Borret, die tot 1922 notaris te Breda was. Borret heeft de inktpot
ontvangen als dank voor zijn werkzaamheden, die hij verrichtte voor de Nederlandsche Grondbriefbank, een Amsterdamse beleggingsmaatschappij voor onroerend goed. Er is niet veel meer bekend over deze firma. Wie meer weet over
de Nederlandsche Grondbriefbank kan mailen met info@notarielestichting.nl.
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When you have to be right

Notariële archieven
Het Stadsarchief Amsterdam en het programma Archief 2020 van het Nationaal
Archief organiseerden op donderdag 29
september jl. een congres over het ontsluiten van de Nederlandse notarisarchieven, die vanwege hun omvang en rijke inhoud ook wel the Mother of All Archives

worden genoemd. Er zijn verschillende
projecten gestart om deze archieven in
zijn geheel te digitaliseren en online beschikbaar te maken. Het congres was
een groot succes. Het digitaal ontsluiten
van de notariële archieven verloopt voorspoedig. Er zijn reeds diverse interessan-

te ontdekkingen gedaan. In een volgend
nummer van Ponder zal hieraan aandacht
worden besteed. Meer over het ontsluiten
van de Amsterdamse notariële archieven
is te vinden op de website van het Stadsarchief: www.amsterdam.nl/stadsarchief/

Het signet van de notaris (37)
Alle Amsterdamse Akten... en nog een paar
Van het grote digitaliseringsproject van de
Amsterdamse notariële
archieven wordt terecht veel verwacht.
De Mother of all Archives
bevat buitengewoon
veel over de geschiedenis van Amsterdam
en de Amsterdammers.
Veel krenten uit die
enorme pap zijn weliswaar al bekend, iedereen noemt de akte van
notaris mr. Bernhard
Bartholomeus Jacobi (de Zyrixe)
Coornhart uit 1659,
waaruit blijkt dat op
twee beroemde schilderijen van Rembrandt, Maerten Soolmans en Oopjen Coppit staan. Míjn leukste vondst in notariële archieven is een
Haagse akte van notaris Gabriël Valette in 1663, waarin de
lijfarts van de koningin van Zweden zijn zoon in de leer doet
bij een meester-chirurgijn in Den Haag.
Welke spannende zaken in de gedigitaliseerde notariële protocollen ook naar voren zullen komen, het signet van de notaris niet meer. De protocollen in Amsterdam beginnen in
1578, direct na de alteratie. En juist in die zestiende eeuw
is het notarieel signet vervangen door de handtekening en
verschoof de bewijskracht van de notariële grosse (met sig14
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net en op perkament) naar het protocol (met handtekening
en op papier).
Ook ver vóór 1578 zijn er notariële krenten te vinden van
belang voor de Amsterdamse geschiedenis, zelfs ver buiten
Amsterdam.
In 1374 machtigde de paus de abt van Middelburg om de
keuze van een nieuwe deken van het hofkapittel in Den Haag
te bevestigen. Deze machtiging is door notaris Cornelius de
Capella in 1552 afgeschreven, werd bewaard in het abdijarchief, maar is bij de brand van Middelburg in 1940 verloren
gegaan. Het signet van De Capella is in Ponder 12 afgebeeld.
Op 5 mei 1374 verzochten de Haagse kanunniken bij notariële akte de abt van Middelburg om de keuze van hun nieuwe
deken te bekrachtigen, wat de abt op 18 mei 1374 deed, opnieuw bij notariële akte, nl. van Bartholomeus Jacobi (de Zyrixe). Zijn signet is een geblokte ruit met kleine blaadjes op
de hoeken en binnen de ruit zijn initialen B en I.
Sinds 1373 werd de pastoor van de Oude Kerk in Amsterdam benoemd door de deken van het hofkapittel en op 10
okt 1408 werd de benoeming van de pastoor van de nieuw te
stichten kerk in Amsterdam geschonken aan deken en kapittel van de hofkapel in Den Haag. De hierbij horende notariële activiteit heb ik helaas niet gevonden. Maar het verassende
van dit verhaal is dus dat de abt van Middelburg via deken en
kapittel van de grafelijke hof in Den Haag invloed kon uitoefenen op de benoeming van de pastoors van Amsterdam. En
dat notarissen daarbij hun rol konden spelen.
Caspar van Heel

Ars Notariatus
Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht
Het legaat als estate planningsinstrument? Dit proefschrift biedt een klassiek juridisch onderzoek naar
de civielrechtelijke én successierechtelijke grenzen van het legaat. U krijgt een goed overzicht van deze
rechtsfiguur en de gevolgen daarvan voor de erfbelasting. Van het Romeinse recht tot de vernieuwde
Successiewet. Met uitgebreide samenvatting en conclusies.
Auteur:

mr. dr. G.G.B. Boelens

ISBN:
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Verschijningsdatum:

30 november 2015

Editie:
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Insolventierecht en het notariaat; een tweeluik
Dit boek is de oratie van prof. mr. J.W.A. Biemans. Hij gaat in zijn oratie in op drie onderdelen waarbij de notaris
met faillissementen te maken kan krijgen: als deze zelf failliet gaat, als zijn cliënt met insolventie te maken
krijgt en bij de vereffening van nalatenschappen.
Auteur:

prof. mr. drs. J.W.A. Biemans

ISBN:

9789013134834

Verschijningsdatum:

21 december 2015

Editie:

deel 162

Aantal pagina’s:

76
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€ 25,- incl. btw

www.wolterskluwer.nl/shop
in onze shop bestelt u zonder verzendkosten

Een eigen
kantoor
starten?
De meeste starters starten bewust
hun eigen notariskantoor vanuit passie.
Je wilt vol gas vooruit.
Maar voor iedere startende
ondernemer zijn er ook
valkuilen. Hoe herken je deze?
En nog belangrijker: hoe voorkom
je dat je daar in valt?
Bijvoorbeeld door een reële
liquiditeitsbegroting waarin niet
alleen de aanschaf van inventaris en
briefpapier voorkomen, maar ook
de kosten voor softwarelicenties,
huur, verzekeringen en kredietfaciliteiten. Kortom; een goed
doortimmerd ondernemingsplan.
Met onze kennis van het notariaat
helpen we al ruim 35 jaar starters
op weg.
Vraag het starterspakket van
Niehoff Werning & Kooij aan,
zodat je snel ‘up and running’ bent.
Alvast succes!

www.nwk.nl

