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Schenken of nalaten aan een cultureel doel

Spui 6, Edam

Woont uw cliënt in een bijzonder 
monumentaal pand?
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 waarde-
volle huizen en hun interieur. Zij doet dit sinds
1918 door verwerving van bijzondere monumen-
ten, die na restauratie worden verhuurd. Eenmaal
verworven huizen worden nooit meer verkocht.
Het bezit van de Vereniging omvat 385 huizen,
waaronder diverse topstukken van architectuur
met een onvervangbare waarde. De Vereniging
telt ongeveer 3.500 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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Donateurs hebben toegang tot de on-
line cultuur historische catalogus van 
de Stichting. Surf naar www.notarie-
lestichting.nl. Klik vervolgens in de 
bovenste balk op Collectie en in het 
submenu op Cultuurhistorische  
catalogus. Log in met uw persoonlijk-
vijfcijferignummer en het wacht-
woord, te vinden op het adresetiket 
van de Ponderenvelop.

 Le notaire uit de Collectie Posch
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I
Ten Geleide
Een terugblik

In een jaar kan veel gebeuren! En dat hebben we gemerkt. Vo-
rige maand vierde de Stichting haar 60 jarig bestaan. Het lus-
trumcongres in de Pieterskerk was een groot succes. Bijna 200 
donateurs waren naar Leiden gekomen om uitgebreid geïnfor-
meerd te worden over de invloed van de Europese regelgeving 
op het Nederlandse notariaat. Veel dank aan de voortreffelijke 
inleiders: de hoogleraren Barbara Reinhartz, Paul Vlas – te-
vens AG bij de Hoge Raad der 
Nederlanden -, Wino van Veen 
en Hendrik Ploeger, die zich 
geheel belangeloos hebben in-
gezet voor de Stichting. Onze 
donateurs en relaties waren ook 
in Leiden om afscheid te nemen 
van Liesbeth van der Marck in 
haar functie van conservator 
van de Notariële Stichting. De 
getoonde huldeblijken waren 
meer dan terecht! Het is in be-
langrijke mate de verdienste van 
Liesbeth dat de Stichting tot 
zo’n grote bloei is gekomen. Ik 
noemde haar niet voor niets re-
gelmatig ‘miss Stichting’. Voor 
alle bestuurders van de Stichting – voor de voorzitters in het 
bijzonder – is zij in de loop van de jaren een grote steun ge-
weest. Tijdens het lustrumcongres en vooral tijdens de druk 
bezochte afscheidsreceptie werd haar belang voor de Stichting 
en voor het notariaat in het algemeen door velen met warme 
woorden en attenties benadrukt. Het is gelukkig nog geen de-
finitief afscheid. Liesbeth blijft namelijk bij de Stichting om 
samen met Marianne Eisma de cultuurhistorische collectie te 
ontsluiten en te beschrijven in een bestandscatalogus. Haar er-
varing en kennis kunnen dus nog steeds worden aangespro-
ken. Het lustrumcongres verliep qua organisatie overigens ook 
voortreffelijk dankzij onze nieuwe conservator Daan Meijer en 
zijn team.

Op 16 november jl. heeft de Stichting een bijzondere collectie 
verworven: de collectie Posch, een verzameling notariële pren-
ten, die door de Amsterdamse notarissen vader Niek en zoon 
Jan Posch zijn verzameld. Het bestuur van de Stichting is er 
trots op dat deze waardevolle collectie een plaats krijgt in de 
Van Eeghenstraat; en daarmee dus ook in bestandscatalogus 
van de cultuurhistorische collectie.

Het bestuur is ook verheugd dat de zeven bijzondere leerstoe-
len, die vanwege de Stichting aan diverse Nederlandse univer-
siteiten zijn gevestigd, een gewichtige functie vervullen in het 
notariële onderwijs. Sinds 1 november 2010 bekleedt prof. mr. 
W. Burgerhart vanwege de Stichting de bijzondere leerstoel Fis-
cale Aspecten van de notariële rechtspraktijk aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Deze maand heeft hij in het Academiegebouw daar 
zijn oratie gehouden. In oktober hebben we afscheid genomen 

van prof. mr. A.L.G.A. Stille als bijzonder hoogleraar Huwe-
lijksvermogens- en erfrecht aan de Universiteit van Amsterdam. 
Samenvattingen van de redes van beide hoogleraren staan ver-
derop in deze Ponder. In het komende nummer van Ponder hoop 
ik u nader te informeren over de opvolging van Guus Stille, die 
vanwege leeftijdsontslag met emeritaat is gegaan. 

Positieve ontwikkelingen bij de Stichting zijn voorts de toe-
nemende belangstelling voor het door de Stichting georgani-
seerde postacademisch onderwijs en de bibliotheek. Door het 
PAO-onderwijs blijven de notariële beroepsbeoefenaars (maar 
ook steeds meer advocaten en rechters) op de hoogte van rele-
vante wijzigingen in wetgeving, rechtspraak en opvattingen in 
de literatuur. Studenten (maar ook afgestudeerden!) waarderen 
de bibliotheek vanwege de uitgebreidheid, de rust en de service 
die door onze studenten-assistenten wordt gegeven. 

Een speciaal woord van dank richt ik tot slot aan de auteurs 
van de Stichtingsrubriek in het WPNR. Hun inzet en toewij-
ding om - naast hun dagelijkse werkzaamheden - artikelen te 
schrijven over gecompliceerde juridische casus wordt in hoge 
mate gewaardeerd.

Kortom de Stichting vervult een belangrijke rol in de notariële 
wereld. Die rol kan alleen vervuld worden door u, want met uw 
donatie steunt u de vele werkzaamheden, die de Stichting ont-
plooit. Namens mijn mede-bestuursleden dank ik u hartelijk 
voor uw (geldelijke) steun in het afgelopen jaar. Ook in 2012 
reken ik op u. U kunt natuurlijk op ons rekenen.

Ik wens u veel leesplezier met deze Ponder en maak van de gele-
genheid gebruik u en de uwen een voorspoedig en vruchtbaar, 
maar vooral gezond 2012 toe te wensen.

A.H.N. Stollenwerck
voorzitter

Hamer die vroeger werd gebruikt bij het notarieel examen
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DDe prent waar onze aandacht dit keer naar uitgaat, is gemaakt 
naar de eerste van een serie van acht gravures die in 1735 naar 
de schilderijen van William Hogarth werd uitgegeven. Die is in 
de collectie van de Stichting beland omdat de levensloop van 
een losbol die in deze ‘A rake’s progress’ genaamde serie wordt 
verbeeld, aanvangt met een erfenis. Die gaat naar de jonge man 
die centraal op de prent staat, maar waar het de Stichting na-
tuurlijk vooral om te doen was, was de man schuin achter hem 
die in de overhoop gehaalde woonkamer annex kantoor tussen 
de te voorschijn gehaal-
de papieren en geopen-
de kasten en kisten met 
een ganzenveer op de 
bovenlip en nog andere 
binnen handbereik aan 
een tafeltje zit.
Notarissen identifice-
ren zich meteen met 
deze boedelbeschrijver 
en barsten in lachen uit 
wanneer zij zien hoe hij 
de erfgenaam scherp in 
de gaten houdt om ach-
ter diens rug een greep 
in de geldzak te doen 
die met opgerolde ran-
den open op zijn tafel-
tje staat. 
Hogarth schopte graag 
tegen de gevestigde 
orde aan en even ont-
luisterend als het beeld 
van deze figuur maakt 
hij dat van de erflater. 
Hij is de goudweger op 
het schoorsteenstuk die 
geld uitspaart door zich 
ook binnenshuis te hul-
len in de jas die nog aan 
de deur hangt, en de muts die nog op de schoorsteenmantel ligt. 
Nu hij dood is, draagt zijn stokoude dienstbode weer brand-
hout aan en komen de goudstukken die hij als een echte vrek 
had opgepot, door een ferme tik op de plafondplint van de-
gene die het vertrek in de rouw zet, zelfs over zijn portret heen  
rollen.
Eenzelfde karaktermoord als op deze twee werd gepleegd, viel 
ook de erfgenaam ten deel. Die ontdoet zich onder het laten 
aanmeten van een nieuw pak van het meisje dat hij heeft be-
zwangerd door haar moeder een grijpstuiver toe te stoppen. 
Dat nieuwe pak moet doorgaan voor een rouwkostuum maar 
mij lijkt het geknipt voor het leven dat zich in de volgende 
voorstellingen ontrolt. Daarin gaat de erfgenaam als wanabe 

aristocraat eerst aan de slag met een scherm-, een dans- en een 
muziekmeester en gaat zich dan te buiten aan een goktafel in 
een bordeel. Deze laatste bezigheid neemt de overhand want 
daarna wordt hij eerst uit de brand geholpen door het spaar-
geld van zijn vroegere liefje en dan door een huwelijk met een 
oude vrouw. Al dit gemarchandeer brengt echter geen soulaas. 
Hij eindigt in een gekkenhuis waar hij zelf een eind aan zijn 
leven maakt.
Met deze karikaturale voorstelling van zaken had Hogarth veel 

succes. Natuurlijk niet bij de aristocraten en rijke zakenlieden 
met wier soms buitensporige levenswijze hij de spot dreef, 
maar wel bij het publiek dat, net als hij, nog een appeltje met 
deze kringen te schillen had. Het gezin Hogarth bracht jaren 
in het armenhuis door als gevolg van de loze beloften die van-
daaruit aan de vader waren gedaan. In deze beschuldigingen 
werden vertrouwenspersonen als de boedelbeschrijver niet 
meegenomen maar ook in hen zal Hogarth, gezien de greep in 
de buidel, niet veel fiducie hebben gehad.

Marianne Eisma

Verlijden, verleed, verleden
Een gouden greep?

Notarissen identificeren zich meteen met deze boedelbeschrijver 
en barsten in lachen uit
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OOp 16 november 2011 is 
aan het bestuur van de 
Notariële Stichting een 
zeer waardevolle collectie 
overgedragen: de Collectie 
Posch. Het betreft een ver-
zameling van 150 prenten, 
die door de Amsterdamse 
notarissen N.M. Posch en 
mr. J.C. Posch over een 
periode van meer dan 50 
jaar is verzameld. De basis 
van de collectie is gelegd 
door Niek Posch, notaris 
te Amsterdam vanaf 1943 
tot en met 1977. Hij is on-
vermoeibaar op zoek ge-
weest naar de bijzondere 
prenten, waarin het no-
tariaat een rol speelt. Jan 
Posch (notaris tot 1998) 
volgde zijn vader op als 
notaris en heeft deze col-
lectie met enige prenten uitgebreid. De verzameling heeft al-
tijd gehangen op het notariskantoor van vader en zoon. Eerst 
op het kantoor aan de Stadhouderskade; later na fusies aan de 
Lairessestraat, de Peter van Anrooystraat en tenslotte de Apol-
lolaan. Jan Posch overleed in 2007. Zijn erfgenamen hebben 
onlangs besloten om de verzameling te schenken aan de Stich-
ting. 

Het bestuur van de Nota-
riele Stichting is natuur-
lijk zeer verheugd over dit 
royale gebaar. Op 16 no-
vember is de schenkings-
akte ten overstaan van 
notaris Rien Meppelink 
getekend. De prenten 
worden nu geconserveerd, 
ontsloten en beschreven.

En natuurlijk zullen de 
prenten te zijner tijd te 
zien zijn op de website 
van de Stichting en in de 
bestandscatalogus, waar 
kunsthistorica Marianne 
Eisma en oud-conser-
vator Liesbeth van der 
Marck nu intensief mee 
bezig zijn.

Het bestuur van de Nota-
riële Stichting is trots dat de Collectie Posch onderdak heeft 
gekregen aan de Van Eeghenstraat en dankt de familie Posch 
voor deze waardevolle gift.

Daan Meijer

De Collectie Posch

Van links naar rechts Anneke Posch-Holthies, weduwe van Jan 
Posch, Lennart en Nicole Posch, kinderen van Jan en

kleinkinderen van Niek Posch, Olivier Spier en Wessel Bosse, 
respectievelijk penningmeester en secretaris van de  

Notariële Stichting, en notaris Rien Meppelink.

De schilderijenliefhebbers in de veilingzaal van gebouw 
Bouillon te Parijs, houtgravure uit 1862 van Charles Maurand 

naar Honoré Daumier

De vrouw die zich verschuilt achter de van haar hoofd 
afhangende mantel, wil graag ontvangen maar het  

testament waarin zij wordt vernoemd, zit nog in de zak 
aan de wand waarin de notaris het heeft opgeborgen, 

anonieme kopergravure uit omstreeks 1600
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Het signet van de notaris (28)
Noord-Holland

Het Notarieel woordenboek
Xenografie

Niet alleen in de grote 
abdijen, maar ook in de 
Hollandse steden waren 
al vroeg notarissen werk-
zaam. De eerste Noord-
hollandse stad waar nota-
rissen actief werden was 
Haarlem, 1342, korte tijd 
later gevolgd door Alk-
maar, 1347. Johannes dic-
tus Meyensone beet het 
spits af in Haarlem. Hij was 
afkomstig uit Vlaanderen, 
geestelijke van het bisdom 
Terwaan. Hij maakte ook 
akten op in Warmond. In 
Haarlem had de heer van 
Waterland zijn testament 
zelf opgesteld en daarna 
“den tabellioen”, de nota-
ris er bij geroepen om het 
testament rechtsgeldig te 
maken. Zijn signet is een 
kruis met in de top en aan 
de armen hartvormige fi-
guren en door de kruising 
twee diagonaal gekruiste 
lijnen.

In Alkmaar heeft in het midden 
van de 15e eeuw ene Jan Huygen als  
notaris gewerkt, hij deed dat onder 
zijn latijnse naam Johannes Hugo-
nis. Hij kwam als Utrechts clericus 
mogelijk uit Alkmaar. Zijn signet 
lijkt op een spiegel boven een po-
dium van drie treden en bekroond 
met een klein kruis. In de spiegel 
zien we een klaver vier waarbin-
nen een gotische I en in de voet: 
s[ignum] Jo[hannis] Hug[onis].
In de grote stad Amsterdam, toen 
nog kleiner dan de beide andere ste-
den, is Johannes uter Spyc de vroeg-
ste notaris. Ook hij was geestelijke 
van het bisdom Utrecht en evenals 
de beide anderen keizerlijk notaris. 
Hij had in Parijs artes en leges gestudeerd en was pastoor van 
Weesp. Hij voerde een zes-puntige ster op een podium van vier 
geblokte treden en binnen de ster zijn initiaal I met daar om-
heen de toenaam s p i i c gedrapeerd. De sterpunten lijken te 
bloeien, zelfs de onderste punt waarop de ster steunt heeft twee 
kleine blaadjes.
Is het niet opvallend dat alle drie Noordhollandse notarissen in 
deze aflevering Jan heetten ?

Caspar van Heel

Met de letter X heb ik geworsteld en 
het is dus niet verwonderlijk, dat die als 
voorlaatste in dit rubriekje aan de orde 
komt. Van Dale bood tenslotte uitkomst 
met het woord xenografie. Dit betekent, 
zo leert ons De Dikke, de kennis van de  
geschreven vreemde talen en daarmee 
kan een link worden gelegd met ons oude 
notariaat. Die kennis is in vroegere fases 
van zijn geschiedenis van groot belang geweest. Het betreft 
hier twee talen, het Latijn en het Frans.

De periode dat het Latijn de lingua franca was van de klerikale 
notarissen sla ik over. Mij gaat het om de openbare notarissen 
die na deze ambtgenoten werkzaam waren. De taal waarvan zij 
zich in hun akten bedienden was weliswaar de landstaal, maar 
die was heel lang doorspekt met (juridische) Latijnse woorden 
en uitdrukkingen. Dit betekent dat notarissen met deze taal 
vertrouwd waren. Over de mate waarin dat het geval was, is 
weinig met zekerheid te zeggen. Van de aspiranten die in de 
zestiende en zeventiende eeuw zich onderwierpen aan het exa-
men dat hen het notarisambt moest opleveren, is alleen bekend 

dat zij ‘voldoende’ kennis van het Latijn 
moesten hebben, anders werden ze weer 
naar huis gestuurd.

Tussen 1810 en 1813, als Nederland een 
onderdeel van het Franse keizerrijk vormt, 
is de eis een vreemde geschreven taal te 
kennen heel wat dwingender. De wet-
geving was in de Franse taal gesteld en per 

1 januari 1813 werd bovendien gedecreteerd dat alle publieke 
bescheiden ook in die taal moesten worden geschreven. Geen 
wonder dat dezelfde oekaze bepaalde dat niemand tot rechter 
zou kunnen worden benoemd, die niet het Frans machtig was; 
‘’il en sera de même pour les places de notaire’, zo besluit de  
betreffende verordening. Helaas, hoe het notariaat hierop rea-
geerde is onbekend. Het Frans was dan wel de voertaal van de 
hogere standen, maar we weten dat de notarissen daar niet toe 
behoorden. Ze zullen het dus niet altijd even gemakkelijk met 
die nieuwe taalvoorschriften hebben gehad.

Ben Duinkerken

Johannes dictus Meyensone

Johannes uter Spyc

Johannes Hugonis
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Lustrumcongres 
                 25 november 2011
Europa, Pitloprijs en Liesbeth van der Marck

Voorzitter van de Stichting, prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, 
opende het congres, waar ca 200 donateurs op af kwamen. 
Vier hoogleraren spraken over het Internationaal Privaatrecht 
en hun vakgebied: prof. mr. B.E. Reinhartz (IPR-Huwelijks-
vermogensrecht), prof. mr. P. Vlas (IPR-Erfrecht), prof. mr. 
W.J.M. van Veen (IPR-Ondernemingsrecht) en prof. mr. H.D. 
Ploeger (IPR-Onroerendgoedrecht). De bijdragen zijn op de 
website van de Stichting na te lezen.

Pitloprijs 2011
Aan het eind van het congres 
werd de Pitloprijs uitgereikt. De 
prijs is voor de beste “notariële” 
scriptie van het academische jaar 
2010/2011. Een scriptie met een 
onderwerp dat vooral voor de no-
tariële praktijk maar ook voor de 
notariële wetenschap van belang 
is en die ten minste met het cijfer 
acht (8) is beoordeeld. De Pitlo-
prijs wordt toegekend door Stich-
ting Pitlofonds. Het doel van het 
Pitlo Fonds is de behartiging van 
de wetenschappelijke belangen 
van het notariaat, die van dezelf-
de ambtsdragers en aanstaande 
ambtsdragers inbegrepen, een 
en ander in de ruimste zin des 
woords en in het bijzonder in die 
opzichten, waarin door andere 
instellingen niet pleegt te wor-
den voorzien. Binnen het kader 
van deze doelomschrijving heeft 
het bestuur van het Pitlo Fonds 
besloten een jaarlijkse geldprijs 
van € 5.000,- in te stellen voor de 
beste “notariële” scriptie van dat 
jaar. In 2010 ontving Madelon 
Burghout (Universiteit Utrecht) 
de prijs voor de scriptie Naming 
and shaming in het notariële tuchtrecht. 
Inmiddels is deze scriptie uitge-
komen als deel 148 in de serie Ars 
Notariatus. 

Ook voor de Pitloprijs 2011 is contact gezocht met de zes Ne-
derlandse universiteiten waar Notarieel Recht wordt onder-
wezen: Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Am-
sterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Radboud 
Universiteit Nijmegen en Rijksuniversiteit Groningen. Aan de 
kernhoogleraren Notarieel Recht van deze zes is gevraagd om 
de beste notariële scripties van het studiejaar 2010/2011 in te 
sturen. Het Pitlo Fonds daarop ontving 13 scripties. De jury 
onder leiding van mevr. prof. mr. B.E. Reinhartz (UvA) heeft 
de scripties beoordeeld.
Winnaar van de Pitloprijs 2011 is Olav Klaver, Universiteit Lei-
den, voor zijn scriptie: Gegarandeerde kwaliteit? De toepassing van 
het depositogarantiestelsel op de Notariële kwaliteitsrekening.

Dit jaar bestaat de Stichting tot Bevordering der Notariële  
Wetenschap 60 jaar. En ieder lustrum organiseert de Stichting 
een congres. Dit keer is het congres gehouden op vrijdag 25  
november in de Pieterskerk te Leiden. Het onderwerp: Interna-
tionaal Privaatrecht en het notariaat, de regelgeving die van-
uit “Brussel” op het Nederlandse notariaat afkomt. 

prof. mr. H.D. Ploeger

prof. mr. B.E. Reinhartz

prof. mr. P. Vlas

prof. mr. W.J.M. van Veen
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Afscheid Liesbeth van der Marck
En tot slot stond de Notariële Stichting stil bij het afscheid van 
Liesbeth van der Marck als conservator van de Stichting. Fons 
Stollenwerck ging uitgebreid in op de bijna 30 jaar dat Lies-
beth deze functie bekleedde. Een lange periode, waarin veel 
gebeurd is voor de Stichting. En zonder Liesbeth was heel veel 
niet tot stand gekomen: het postacademisch onderwijs, de pro-
fessionalisering van de bibliotheek, de automatisering, de ont-
sluiting van de cultuurhistorische collectie, enz. De voorzitter 
bedankte Liesbeth uitgebreid voor haar werk en haar toewij-
ding. Hij prees zich gelukkig dat Liesbeth de komende tijd zich 
blijft inzetten voor de Stichting. Samen met Marianne Eisma 
zal zij zorgdragen voor de ontsluiting van de cultuurhistori-
sche collectie. Met een powerpointpresentatie nam Liesbeth 
afscheid van de Stichting. Nog een keer nam zij de donateurs 
mee naar de Herengracht, waar ooit de Stichting was gevestigd. 
En zij vertelde uitgebreid over de tijd, dat de Stichting de kapel 
aan de Van Eeghenstraat verwierf. Uit handen van Fons Stol-
lenwerck nam zij een Cuvée Elisabeth in ontvangst. Een topwijn, 
die haar naam draagt, die zeer lange tijd goed blijft en die bij 
alle gerechten uitstekend is te drinken.

Daan Meijer

Olav Klaver geflankeerd door Barbara Reinhartz 
en Fons Stollenwerck

Afscheidsspeech Liesbeth van der Marck

Fons Stollenwerck overhandigt Liesbeth 
een Cuvée Elisabeth

Ca. 200 bezoekers in de Pieterskerk te Leiden
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De private express trust 
en de legitieme portie

ISBN 978 90 13 06446 9
Ars Notariatus deel 146, XVII + 239 pag.

Op initiatief van de Stichting is de serie Ars Notariatus in 1952 
opgezet en aanvankelijk in eigen beheer uitgegeven. Thans  
verzorgt Kluwer Juridische Uitgevers de serie in samenwerking 
met de Stichting. Een abonnement op de gehele serie is mogelijk 
en levert een korting op van 20%.

De redactie van Ponder vraagt auteurs van recente Ars  
Notariatusdelen te beschrijven hoe hun boek is ontstaan, wat de 
opzet ervan is. 

Ars Notariatus

E.R. Roelofs

TTijdens mijn studie notarieel recht en fiscaal recht aan de Uni-
versiteit Utrecht, nog niet zo lang geleden, volgde ik het vak 
‘Anglo Amerikaanse Trust’, gedoceerd door prof. dr. F. Sonne-
veldt. Bij de meeste juristen zorgt het begrip ‘trust’ niet direct 
voor een feest der herkenning. Voordat ik het vak volgde, was 
ook voor mij de trust een rechtsfiguur die met veel mystiek was 
omgeven.
De ‘trust’ is de rechtsverhouding die in het leven wordt geroe-
pen door de insteller van een trust, settlor genaamd, die ver-
mogensbestanddelen overdraagt aan een daartoe benoemde 
beheerder, de trustee, ten behoeve van één of meerdere begun-
stigden, de beneficiaries. De trustee zal na de instelling de in de 
trust ingebrachte vermogensbestanddelen beheren ten behoe-
ve van de beneficiaries.
De trust, een rechtsverhouding zonder rechtspersoonlijkheid, 
vindt zijn oorsprong in het Anglo-Amerikaanse recht. De 
meeste common-law jurisdicties kennen de rechtsfiguur van de 
trust, de meeste civil-law jurisdicties kennen de trust niet. Ook 
het Nederlandse recht kent de rechtsfiguur van de trust niet, al 
lijkt de Nederlandse wetgever binnenkort met een wetsvoorstel 
voor een trustachtige figuur te komen. De afwezigheid van de 
trust in het Nederlandse recht belemmert niet dat de Neder-
landse rechtsbeoefenaar in aanraking kan komen met trusts. 
Het Haags Trustverdrag 1985, waar Nederland partij bij is, en 
de Wet conflictenrecht trust, waarvan de bepalingen vanaf 1 
januari 2012 zullen zijn opgenomen in Boek 10 BW, zijn rechts-
bronnen die de Nederlandse rechtsbeoefenaar in dezen op dit 
moment ter beschikking staan. Op basis hiervan worden de 
meeste express trusts, trusts ingesteld door middel van een 
rechtshandeling, in Nederland erkend.
De trust is moeilijk in te passen in het Nederlandse fiscale sys-
teem. Deze moeilijke inpassing komt voort uit het feit dat het 
trustvermogen moeilijk is toe te rekenen aan hetzij de settlor, 
hetzij de trustee, hetzij de beneficiaries, waardoor een heffings-
vacuüm op het gebied van de heffing van inkomstenbelasting, 
schenkbelasting en erfbelasting kan ontstaan.
Niet alleen is de trust moeilijk inpasbaar in het Nederlandse 
fiscale systeem, ook in het Nederlandse civiele recht is de trust 
moeilijk in te passen. In het kader van de inpassing van de trust 
in het Nederlandse erfrecht komt bijvoorbeeld de vraag op of 
de instelling van een trust en de overdracht van vermogens-
bestanddelen van de settlor aan de trustee zou kunnen leiden 
tot verkleining van de legitimaire massa van de nalatenschap 
van de settlor en dientengevolge tot verkleining van de legitie-

me porties van de legitimarissen van de settlor. Die vraag kan 
spelen wanneer de erflater een trust heeft ingesteld en dwin-
gende regels van Nederlands erfrecht, waaronder begrepen 
de regels omtrent de legitieme portie, van toepassing zijn op 
de vererving van zijn nalatenschap. Naar aanleiding van deze 
kwestie besloot ik mijn scriptie te schrijven over de trust en 
de legitieme portie. Omdat aan de instelling van een trust niet 
zelden fiscale motieven kleven, besteedde ik tevens aandacht 
aan de fiscale aspecten van de trust. De scriptie werd in 2007 
bekroond met de Françoisprijs van de Nederlandse Vereniging 
voor Internationaal Recht (thans: Koninklijke Nederlandse 
Vereniging voor Internationaal Recht).
De scriptie is de basis geweest voor 
het boek ‘De private express trust 
en de legitieme portie, Civielrech-
telijke en fiscaalrechtelijke aspec-
ten’. De basis van de scriptie heb ik 
aanzienlijk uitgebreid. Tevens heb ik 
aandacht besteed aan de wijzigingen 
per 1 januari 2010 in de Wet Inkom-
stenbelasting 2001 en de Successie-
wet 1956, met name de wijzigingen 
die zien op de invoering van het 
nieuwe begrip ‘Afgezonderd Particu-
lier Vermogen’ (APV). Met de rege-
ling omtrent APV’s heeft de wetge-
ver getracht het heffingsvacuüm bij 
bepaalde trusts zo veel als mogelijk 
te voorkomen. In het boek wordt 
duidelijk dat met de wijzigingen in 
de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 de 
fiscale behandeling van bepaalde trusts is verhelderd, maar dat 
ook nog de nodige vragen van fiscale aard kunnen rijzen bij 
de trust. Bovendien kan de trust, ook na 1 januari 2010, nog 
steeds gebruikt worden als instrument in het kader van estate 
planning. 
In de zomer van 2011 is het boek ‘De private express trust en 
de legitieme portie, Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspec-
ten’ verschenen als nummer 146 in de serie Ars Notariatus. 
Het boek is zowel bedoeld voor de praktijkjurist die met trusts 
wordt geconfronteerd, als voor de wetenschapper die zich in 
dit rechtsgebied wil bekwamen.

E.R. Roelofs
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Twee eeuwen het 
                  Haagse Venduehuis

Op 13 mei 1811 vormde een Haags koffiehuis het  
decor voor een bijeenkomst van 69 notarissen uit Den 
Haag en omstreken. Na de inlijving van de Republiek 
der Nederlanden bij Frankrijk zagen zij zich genood-
zaakt om nieuwe regels op te stellen voor het veilen 
van roerende en onroerende goederen. Nota bene in 
“Het Parlement van Engeland” (what’s in a name) 
werd deze vergadering gehouden. Op 19 september 
van datzelfde jaar werd een Commissie Verkopen  
ingesteld met de opdracht de oprichting van een  
venduhuis voor te bereiden en te zoeken naar een 
vaste locatie waar de notarissen als toezichthouders 
bij de veilingen zouden optreden. In het Haagse Hof-
kwartier werd het pand aan de Nobelstraat 5 gehuurd 
en op woensdag 22 januari 1822 werd hier de eerste 
veiling gehouden.

De korte geschiedenis van het veilinghuis is niet com-
pleet zonder het vermelden van een wel zeer bijzon-
der wapenfeit. Omstreeks 1860 werd een schilderij 
geveild met het portret van meisje; het haar verstopt 
onder een blauwe doek en in haar oor een opvallende 
pareloorbel. Voor enkele guldens en een paar centen 
aan opgeld verwisselde dit portretje van eigenaar.  
Heden ten dage is het schilderij hét beeldmerk van 
museum Het Mauritshuis en wereldberoemd.  

Het Haagse Venduehuis 
anno 2011 is een modern 
veilinghuis dat met haar tijd mee-
gaat. Zo werd in mei van dit jaar 
het live online bieden mogelijk ge-
maakt. Daardoor kunnen belang-
stellenden via internet de veiling 
volgen, thuis vanuit de luie stoel,  
tijdens een korte pauze op kantoor 
of waar ook ter wereld. Geïnteres-
seerden kunnen desgewenst ook 
direct meebieden. Als eerste Ne-
derlandse veilinghuis heeft het Ven-
duehuis deze service in haar dien-
stenpakket opgenomen.

In 2012 wordt het 200-jarig bestaan 
gevierd met een reeks aan activitei-
ten. Van harte nodigen wij u uit om 
met regelmaat onze website te raad-
plegen. www.venduehuis.com
Niet alleen voor veilingdata, kijkda-
gen en voor de online catalogi maar 
ook voor andere culturele evene-
menten die in het lustrumjaar zullen 
gaan plaatsvinden. Twee van deze 
evenementen zullen voor de lezers 

van Ponder met name interessant zijn. Ten eerste de tentoon-
stelling, die vanaf mei 2012 in het Haags Historisch Museum 
is te zien; en ten tweede de publicatie, waarin de geschiedenis 
van het Venduehuis wordt beschreven. Aan dit boekwerk, dat 
rijk geïllustreerd zal zijn, wordt onder meer gewerkt door Ben 
Duinkerken. Het Venduehuis der Notarissen te ’s-Gravenhage 
blijft zich vernieuwen en ziet de toekomst met vertrouwen te-
gemoet.

Philomeen P.M. van ’t Hooft

Portretbuste van Paul Claudel als jonge Romein door 
Camille Claudel (1864-1943). De sculptuur werd verkocht in 

de Voorjaarsveiling in mei 2011 voor € 31.590,00.
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OMijn en dijn in het huwelijk
Op 21 oktober jl. hield prof. mr. A.L.G.A. Stille zijn afscheids-
rede als bijzonder hoogleraar Huwelijksvermogens- en erfrecht 
aan de Universiteit van Amsterdam met Mijn en dijn in het huwe-
lijk. Een Europese oplossing ook voor Nederland?

Het familierecht is een van de meest traditionele, maar ook 
springlevende onderdelen van het recht, ook al lijkt dat in de 
publiciteit soms anders te zijn. Wijzigingen in dat rechtsgebied 
zijn moeilijk tot stand te brengen. Dat hangt nauw samen met 
de – nog steeds bestaande en breed gedragen vaak eeuwen-
oude – gewoonten in het familierecht. Dat geldt ook voor de 
vermogens- of goederenrechtelijke gevolgen van het huwelijk. 
De huwelijksvermogensstelsels in de verschillende landen ver-
schillen onderling en soms gelden binnen één en hetzelfde land 
zelfs verschillende stelsels. Van enige eenheid van regelgeving 
is nauwelijks of geen sprake. 

Wanneer twee mensen van verschillende nationaliteit met el-
kaar in het huwelijk treden, dan doen zich de navolgende ver-
schillende problemen voor:
1. door het recht van welk land worden de vermogensrechte-

lijke gevolgen van dat huwelijk geregeld (het toepasselijke 
recht)? 

2. Globaal gesproken kunnen als toepasselijke rechtsstelsels 
daarvoor in aanmerking komen (i) het door partijen geko-
zen recht; (ii) het recht van de ene echtgenoot; (iii) het recht 
van de andere echtgenoot; (iv) het recht van de plaats van 
de huwelijkssluiting; (v) het recht van de (eerste) gezamen-
lijke (gewone) verblijf- of de gezamenlijke woonplaats van 
de echtgenoten;

3. hoe luidt dat toepasselijke recht?
4. welke zijn de gevolgen van de regelgeving van land A voor 

het huwelijksvermogensstelsel van land B, als de echtge-
noten (waarop het huwelijksvermogensrecht van land B 
toepasselijk is) in land A goederen verwerven of schulden 
maken?

In de praktijk levert de be-
antwoording van deze vra-
gen nogal wat moeilijkhe-
den op. Aan een oplossing 
van de eerste vraag – welk 
huwelijksvermogensrecht is 

toepasselijk – wordt binnen de EU gewerkt. Het resultaat is nu 
nog beperkt tot het Voorstel voor een Verordening betreffende 
de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de ver-
mogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschap-
pen, COM 2011/127. Wanneer die in werking zal treden is op 
dit moment nog niet te zeggen. Voorlopig zullen we het nog 
moeten doen met de verschillende nationale ipr-regelingen.
Beantwoording van de tweede en de derde vraag – wat is de 
inhoud van het toepasselijke recht en wat zijn de gevolgen 
daarvan in een ander land – is ten dele al in een vergevorderd 
stadium. En omdat daarover in Nederland – waar het lijkt dat 
in de wetenschap nog slechts het Engels als vreemde taal mag 
worden gebruikt – nauwelijks iets bekend is, is dat het onder-
werp van de afscheidsrede. Wat is het geval? Tussen de Bonds-
republiek Duitsland en de Franse Republiek is op 4 februari 
2010 te Parijs tot stand gekomen een Overeenkomst tussen de 
Bondsrepubliek en de Franse Republiek over het huwelijksver-
mogensstelsel van het keuzedeelgenootschap.
Die Overeenkomst vindt haar wortels in het zogeheten Ely-
séeverdrag tussen beide genoemde landen dat op 22 januari 
1963 door Bondskanselier Adenauer en President De Gaulle 
werd ondertekend. Bij gelegenheid van de veertigste verjaardag 
van die ondertekening werd op 22 januari 2003 door Bonds-

kanselier Schröder en President Chirac 
een gemeenschappelijke verklaring uit-
gegeven, waarin – onder meer – de wens 
werd uitgesproken het Duitse en Franse 
familierecht met elkaar in overeenstem-
ming te brengen. En die wens heeft tot 
resultaat de hiervoor genoemde Over-
eenkomst van 4 februari 2010. 

De Overeenkomst geeft de mogelijk-
heid aan (aanstaande) echtgenoten te 
kiezen voor het stelsel van het keuze-
deelgenootschap, als eenmaal vaststaat 
dat het toepasselijke recht (zie vraag 1) 
het Duitse of het Franse is. Dat keuze-
deelgenootschap komt er – heel in het 

Bijzondere Leerstoelen 
In de academische wereld zijn vanwege de Stichting tot Bevor-
dering der Notariële Wetenschap zeven bijzondere leerstoelen 
gevestigd. Daarmee maakt de Stichting zich hard voor de in-
standhouding van universitair onderwijs in de aan het notariaat 
verbonden vakken. Dit najaar nam Guus Stille afscheid als bij-
zonder hoogleraar en hield Wouter Burgerhart zijn oratie. 
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kort – op neer dat er geen gemeenschap van goederen tussen 
de echtgenoten ontstaat, maar dat aan het einde van het stelsel 
(meestal bij overlijden van één der echtgenoten of bij echtschei-
ding) de waarde van de goederen van beide echtgenoten bij 
elkaar wordt opgeteld, de schulden van ieder hunner daarvan 
wordt afgetrokken en dat het resultaat tussen beiden wordt ver-
deeld. Daarmee lijkt het op de Nederlandse gemeenschap van 
goederen, met dit verschil dat de goederen en schulden van 
de echtgenoten niet gemeenschappelijk worden, maar dat dit 
slechts rekenkundig geschiedt (en daarmee kunnen de vragen 
2 en 3 worden beantwoord).

Tot slot wordt een antwoord gegeven op de vraag of – gelet 
op de ook in Nederland en voor Nederlanders zich hier voor-
doende problemen – ook Nederland tot die Overeenkomst zou 
moeten toetreden? En dat staat dan nog los van de eveneens 
in de rede aan de orde gestelde mogelijkheid om – voordat Ne-
derland zou zijn toegetreden tot die Overeenkomst – het stelsel 
wordt gekozen bij huwelijkse voorwaarden. 

Zou Nederland kiezen voor toetreding tot de Overeenkomst, 
dan is daarmee weer een stap gezet op het pad van de aanpas-
sing van het familierecht binnen Europa. En zo’n stap is een 
zeer wenselijke.

Guus Stille

Als je begrijpt wat ik bedoel
Op dinsdag 13 december jongstleden hield prof.mr. Wou-
ter Burgerhart zijn oratie in de Aula van de Rijksuniversiteit  
Groningen. Zijn openbare college werd aangekondigd met 
de titel Als je begrijpt wat ik bedoel. De omschrijving van de  
Groningse leerstoel luidt: Fiscale aspecten van de notariële 
rechtspraktijk. Het onderwijs en het onderzoek dat bij de ge-
geven leeropdracht hoort zal vanwege het notariële karakter 
zowel civiel- als fiscaalrechtelijk van inhoud zijn. De interactie 
tussen deze beide rechtsgebieden stond dan ook centraal in de 
oratie. De ontwikkeling van het recht als systeem laat al decen-
nia lang een toename van het aantal rechtsgebieden zien, met 

specialisatie en terreinspecifieke, juri-
dische kennis en deskundigheid als ge-
volg. Deze specialisatie leidt eveneens 
tot divergentie in de begripsvorming. 
Ieder rechtsgebied ontwikkelt als het 
ware een eigen jargon, waarbij het kan 
zijn dat dezelfde begrippen een ver-
schillende inhoud hebben of krijgen.
Aan de hand van verschillende voor-
beelden is in de oratie aangetoond dat 
het gebruik van civielrechtelijke be-
grippen in het fiscale recht tot systema-

tische vragen en/of problemen kan leiden. Dat is niet slechts 
het geval bij de civielrechtelijk georiënteerde belastingen zoals 
de overdrachts- en de schenk- en erfbelasting, maar bijvoor-
beeld ook bij de inkomstenbelasting. De bedoelde ‘fricties’ 
worden niet altijd, dan wel te laat onderkend, of nopen tot soms  
reparaties in bijvoorbeeld wetgeving. Het omgekeerde, te weten 
het toepassen van fiscaal recht binnen civielrechtelijke structu-
ren, komt aanmerkelijk minder voor. Zo is in het Burgerlijk 
Wetboek geen artikel te vinden waarin een verwijzing naar 
een fiscaal artikel en/of begrip plaatsvindt. In overeenkomsten 
zien we dat wel, bijvoorbeeld in huwelijkse voorwaarden, maar 
dat gebeurt niet altijd even geslaagd. Overigens laat bijvoor-
beeld het Belgisch Burgerlijk Wetboek zien dat het niet onmo-
gelijk is om in civielrechtelijke wetgeving fiscale begrippen te 
integreren. De moeizame communicatie over en weer tussen 
beide rechtsgebieden kan aan verschillende oorzaken worden 
toegeschreven. Een daarvan is zonder meer de hiervoor be-
doelde divergentie en het feit dat een afnemend aantal juristen 
de taal van meerdere rechtsgebieden spreekt. In weerwil van 
de hiervoor bedoelde compartimentering van het recht wordt 
de roep op multi- en interdisciplinaire rechtsbeoefening, bij-
voorbeeld als het om juridisch onderzoek of opleidingen gaat, 
echter alsmaar vaker gehoord. Publiekrecht en privaatrecht 

zouden vaker moeten 
samenwerken. Daarvoor 
lijkt het op zijn minst 
genomen wenselijk dat 
juristen meerdere juri-
dische talen begrijpen 
en misschien ook wel 
moeten kunnen spreken. 
De basis daarvoor dient 
te worden gelegd in het 
onderwijs. De door de 
Stichting tot Bevorde-
ring der Notariële We-
tenschap in Groningen 
ingestelde leerstoel biedt 
de mogelijkheden voor 
multi- en interdiscipli-
nair juridisch onderwijs 
en onderzoek.

Wouter Burgerhart

Zeven leerstoelen vanwege de Stichting

Drie leerstoelen zijn gevestigd aan de Universiteit van Amsterdam met de volgende leeropdrachten 
en bezetters:
•  Notariële wetenschap en daarmee samenhangende rechtsbeoefening, prof. mr. B.C.M. 
 (Boudewijn) Waaijer
• Huwelijksvermogens- en erfrecht, vacant 
•  Geschiedenis van het notariaat, prof. dr. C.M. (Kees) Cappon

Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam zijn twee leerstoelen gevestigd:
•  Privaatrechtelijke aspecten van het onroerend goed, inclusief de hypothecaire en kadastrale boek-

houding, prof. mr. H.D. (Hendrik) Ploeger
• Estate Planning, prof. mr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck

Aan de Rijksuniversiteit Groningen is een leerstoel gevestigd:
•  Fiscale aspecten van de notariële praktijk, prof. mr. W. (Wouter) Burgerhart

En ook een leerstoel is gevestigd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als leeropdracht: 
•  Deontologie en de geschiedenis van het notariaat, prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. (Sebastiaan) Roes
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Postacademisch onderwijs
Eerste halfjaar 2012

Komend voorjaar verzorgt de Stich-
ting postacademisch onderwijs. De 
cursussen worden veelal gegeven op 
donderdagen van 13.30 uur tot 17.00 
uur. 

Een greep uit de onderwerpen zijn:

• Huwelijksvermogensrecht en faillissement
• Actualiteiten erfrecht
• Opfriscursus Personenvennootschappen
• De Notariswet
• Nieuwe Huwelijksvermogensrecht

• Facetten van ongehuwd samenwonen
•  De uitbreiding van de defiscalisering in de Wet IB 

2001 en de verplichtingen van de executeur
• Statuten van de 21e eeuw

Het complete overzicht van de lezingencyclus komend  
voorjaar staat in bijgaande brochure en op de website: www.
notarielestichting.nl. Opgave voor één of meer cursussen kan 
via de website of via bijgevoegde inschrijfkaart. 
 
Suggesties voor het postacademisch onderwijs? Mail naar 
info@notarielestichting.nl!

Nieuw in de Collectie
In het vorige nummer van 
Ponder besteedde Marianne 
Eisma uitgebreid aandacht 
aan de verzameling ex libris-
sen van de Stichting. Hierop 
kwamen meerdere aardige  
reacties; zo ook van prof. 
mr. M.J.A. van Mourik, 
emeritus hoogleraar aan 
de Radboud Universiteit  
Nijmegen. Hij stuurde zijn 
ex libris op. Het is een prach-
tige aanvulling op de reeds 
aanwezige collectie.

Donateurs en vrienden van 
de Notariële Stichting heb-
ben het afgelopen halfjaar 
de Stichting bedacht met di-
verse giften. Oud-notarissen 
uit het hele land ruimden 

hun bibliotheek op. Zij schonken belangrijke 
boeken en tijdschriften uit de 19e en 20e eeuw 
aan de Stichting. Deze zullen worden opgeno-
men in de bibliotheek. 
In de kelder van een notariskantoor te Eind-
hoven vond een donateur een opmerkelijk 
document: het notulenboek van de Afdeling 
Noord-Brabant-Zeeland van de Broederschap 
van Candidaat Notarissen in Nederland en zijn 
Koloniën 1940/1948. Vanwege het belang van 
het document heeft de donateur gevraagd of de 
Notariële Stichting zorg wil dragen van het be-
houd van het notulenboek. Dat is een taak, die 
de Stichting met alle plezier op zich neemt. Het 
bestuur van de Stichting is bijzonder verheugd 
over de vele schenkingen en dankt de gulle  
gevers.

De Stichting op Facebook en Linkedin
De Stichting is sinds kort actief op diverse  
sociale media. Zowel op Facebook als Linkedin 
is een account aangemaakt. Donateurs worden 
uitgenodigd om te linken met de Conservator 
Notariële Stichting en/of vrienden te worden 
met de Stichting tot Bevordering der Notariële 
Wetenschap. Informatie over postacademisch 
onderwijs, het lustrumcongres en bijzondere 
leerstoelen zal ook via deze media worden ver-
spreid.

Vakantie
De Stichting is gesloten vanaf 24 december 
2011 tot en met 2 januari 2012.

Daan Meijer

Imponderabilia 



 Van de vijf jaarclubgenoten die u spontaan in herin-
nering schieten, is er minstens één die zijn financiële 
zaken regelde bij Niehoff Werning & Kooij. 

Logisch, want Niehoff Werning & Kooij is een onaf-
hankelijke bemiddelaar die volledig is gespecialiseerd 
in ondermeer verzekeringen die zijn toegespitst op het 
notariaat. Ongeacht of het gaat om arbeidsongeschikt-
heid, beroepsaansprakelijkheid, pensioen of personeel. 
We kennen uw beroep en weten waar de valkuilen 
zitten. 

Als u wilt weten wat onze specialisatie voor u kan 
betekenen, kunt u natuurlijk wat jaarclubgenoten bel-
len. Maar het is nog efficiënter als u 033-4641340 belt 
voor een vrijblijvende afspraak.

Kijk ook op www.nwk.nl

Hoe dan ook, 
samen met Niehoff Werning & Kooij.
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