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Vereniging Hendrick de Keyser

Schenken of nalaten aan een cultureel doel

Huis Hildebrand
te Blaricum
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E-mail info@hendrickdekeyser.nl
ABN-AMRO 41.18.40.207
ING 48718

Herengracht 172
1016 BP Amsterdam
Telefoon 020 521 06 30

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 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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Surf naar www.notarielestichting.nl. 
Klik vervolgens in de bovenste balk op  
Collectie en in het submenu op Cultuur
historische catalogus. Log in met uw  
persoonlijkvijfcijferignummer en het 
wachtwoord, te vinden op het adres etiket 
van de Ponderenvelop.

Donateurs hebben toegang tot de online
                                  cultuur historische catalogus van de Stichting 



C  O  L  O  F  O  N

Ponder:
Halfjaarlijks mededelingenblad van de Stichting tot 
Bevordering der Notariële Wetenschap,  
Van Eeghenstraat 222, 1071 GM Amsterdam
Telefoon: 020 675 6479
E-mail algemeen: info@notarielestichting.nl
E-mail redactiesecretaris:
 inesvangasselt@notarielestichting.nl
Website: www.notarielestichting.nl
ING-rekeningnummer: 554704

Redactie:
W. Bosse, notaris te Amsterdam
B. Duinkerken, rechtshistoricus, oud-notaris te 
Den Haag 
Marianne Eisma, kunsthistorica
Daan Meijer, conservator Notariële Stichting 
V.A.E.M. Meijers, notaris te Den Haag, docent RUL

Redactiesecretaris:
Inés M. van Gasselt

Lay-out/productie:
FVM’Design, Francien van Maasdijk

Foto’s:
omslag : Anne Roos
pag. 2, 3, 4, 5, 15 : Anne Roos
pag. 6 : Ingrid Bleeker
pag. 8, 9  : Museum Flehite/Ep de Ruiter
pag. 11 : Herbert van de Sluis
pag. 13 : Pia Lokin
pag. 15 : Peter Lowie

De publicatie is mede mogelijk gemaakt door:
Vereniging Hendrick de Keyser te Amsterdam, 
Kluwer Juridische Uitgevers te Deventer, Niehoff 
Werning & Kooij te Soest

Aan dit nummer werkten mee:
Ingrid Bleeker, toezichthouder, coördinator Notariaat 
algemeen, oud-notaris
Albert Boersma, lid van de collectiecommissie van de 
Oudheidkundige Vereniging Flehite
Marianne Eisma, kunsthistorica
Caspar van Heel, rechtshistoricus, van 1974 tot 2006 
werkzaam als provinciaal archiefinspecteur in Overijssel
Mevr. mr. P.A.M. Lokin, Junior onderzoeker Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen
Daan Meijer, conservator Notariële Stichting
Prof. mr. S. Perrick, bijzonder hoogleraar Bijzondere 
Onderwerpen Notarieel Recht aan de Universiteit van 
Amsterdam
Lizanne Schipper, freelance journalist
Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, voorzitter Notariële 
Stichting, oud-notaris, bijzonder hoogleraar Vrije Universi-
teit Amsterdam, Raadsheer Hof Den Haag

ISSN: 1385-7428

”Ponder” volgens Van Dale:

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

Ten Geleide  4 A.H.N. Stollenwerck

 
Verlijden, verleed, verleden  5 Marianne Eisma

Een arkebusklus

De nieuwe rol van het 
Bureau Financieel Toezicht   6 Ingrid Bleeker 
vanaf 1 januari 2013

Portret van een 
thuiswerkende mede-notaris    8 Albert Boersma

PAO nader toegelicht   10 Lizanne Schipper

Actuele vastgoedkennis geeft notaris voorsprong

Ars Notariatus  13 Pia Lokin

Grensoverschrijdende erfopvolging

Het signet van de notaris (30)  14 Caspar van Heel

Imponderabilia  15 Daan Meijer

Inhoud

Op de cover van Ponder 33: 
Notice to quit, 
or a will of her own.

Engelse ets 18001825, 
vervaardiger onbekend.

Een jonge vrouw laat haar 
oude, zieke echtgenoot een 
voor haar gunstig testament 
opstellen terwijl haar  
minnaar stiekem toekijkt.

december 2012 3



D
Ten Geleide
Zo kan het ook !

De Stichting onderhoudt al vele jaren 
lang warme betrekkingen met buiten-
landse notariële organisaties. In het 
bijzonder met de Duitse collegae is er 
regelmatig contact over en weer. Van 
29 augustus tot 1 september 2012 or-
ganiseerde de Bundesnotarkammer 
in Keulen de 28e Deutscher Notar-
tag. Als voorzitter van het bestuur van 
de Stichting was ik uitgenodigd als 
Ehrengast. Het was een aangenaam 
weerzien met vele buitenlandse no-
tarissen, hoogleraren en leden van de 
rechterlijke en wetgevende macht. Alle 
Europese landen van het continent wa-
ren vertegenwoordigd. Het program-
ma voorzag in een Fachprogramm en in 
een Rahmenprogramm, beide voortreffe-
lijk van inhoud. Het Rahmenprogramm 
bood de mogelijkheid op informele en 
plezierige wijze te spreken met de ver-
tegenwoordigers van de diverse bui-
tenlandse zusterinstellingen. Letterlijk 
werd in die gesprekken meermalen ge-
zegd, dat men het onbegrijpelijk vindt 
hoe de Nederlandse overheid omgaat 
met het notariaat. “Het lijkt wel of 
ze geen oog meer heeft voor rechts-
zekerheid en rechtsbescherming”. 
Het “slechte Nederlandse voorbeeld” 
sterkt onze buitenlandse vrienden in 
hun standpunt, dat men niet de weg op 
moet zoals in Nederland. Dat het Duit-
se notariaat daarbij aanzienlijke steun 
vindt bij de Duitse overheid bleek bij 
de opening van het congres op 30 au-
gustus 2012 uit de Grussworte van Bun-
desministerin der Justiz Sabine Leu-
theusser-Schnarrenberger en Thomas 
Kutschaty, Minister für Justiz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen. Beide mi-
nisters benadrukten het belang van het 
notariaat voor de rechtszekerheid en 
rechtsbescherming (Verbraucherschutz ). 
De Bundesministerin bedankte in een 
overvolle congreszaal het Duitse nota-
riaat voor de constructieve samenwer-
king op het gebied van de totstandko-
ming van wetgeving, in het bijzonder 
ten behoeve van de rechtsbescherming 
en rechtszekerheid. De relatie tussen 
notariaat en wetgever is in Duitsland 
een van wederzijds respect en met oog 
voor elkaars positie met betrekking tot 

rechtszekerheid en rechtsbescherming. 
In de middag sprak Staatssekretärin dr. 
Birgit Grundmann van het Bundes-
ministerium der Justiz over de positie 
van de notaris als Organ der vorsorgenden 
Rechtspflege. Zij deelde de aanwezigen 
ook mee dat zij samen met haar Franse 
ambtgenoot hun ambtgenoten in Tu-
nesië zou gaan bezoeken om te waar-
borgen dat dat land het Latijnse nota-
riaat – zoals in Duitsland en Frankrijk 
– zou krijgen. Zo hadden ze ook de 
neue Länder bezocht, waar men nu ook 
het Latijnse notariaat had.
De Festvortrag werd die dag gehouden 
door prof. dr. dr. Udo Di Fabio, rech-
ter in het Bundesverfassungsgericht. 
In een briljante rede analyseerde de 
spreker de ontwikkeling van de positie 
van de (Duitse) notaris gedurende een 
periode van 500 jaar vanaf de Reichs-
notariatsordnung, die keizer Maximilian 
I in 1512 had ingesteld. Een ontwik-
keling met als resultaat de notaris als 
belangrijk onderdeel van de vorsorgen-
den Rechtspflege. Di Fabio schetste in 
een vlammend betoog het belang van 
rechtszekerheid en rechtsbescherming, 
die te belangrijk zijn om te mogen wor-
den onderworpen aan de marktwer-
king.
Warm en langdurig applaus klonk na 
zijn voordracht en eveneens na de toe-
spraken van de ministers en de staats-
secretaris. Iedereen in de zaal wist waar 
het in de kern om ging. Geen gepreek 
voor eigen parochie (of eigen porte-
monnee), maar het waarborgen van be-
langrijke rechtsbeginselen die door de 
marktwerking in het gedrang zullen 
komen en in welke borging de nota-
ris een belangrijke rol heeft. Dat neemt 
niet weg dat “rechtszekerheid iets mag 
kosten”, zoals een Duitse wetgevings-
ambtenaar (Ministerialrat) in de wan-
delgangen opmerkte. Het is de staat die 
de beginselen van rechtszekerheid en 
van rechtsbescherming moet waarbor-
gen en het is ondermeer de notaris die 
als een soort vooruitgeschoven post 
van de rechter mede deze Grundfreihei-
ten moet beschermen. 
Op vrijdag 31 augustus stonden Aktu-

elle Probleme des Grundstücksvertragsrechts 
en Europäisierung des Vertragsrecht op het 
programma. Interessante toespraken 
door en forumdiscussie met notarissen 
die tevens hoogleraar zijn en rechters 
van Bundesgerichtshof. 
Het Fachprogramm werd die middag af-
gesloten met het thema: de betekenis 
van de notaris voor de ontwikkeling 
van de Europese rechtscultuur. Een 
van de sprekers was prof. dr Paul Nève, 
die op boeiende wijze een indringen-
de inkijk gaf in de ontwikkeling van 
het Nederlandse notariaat. Het huidi-
ge pers pectief voor het Nederlandse 
notariaat vanwege de marktwerking 
bleek in de ogen van de diverse spre-
kers een perspectief waar maar ver van 
moest worden gebleven. Hoofdschud-
dend vroeg men zich af waarom wij 
in Nederland de verworvenheden van 
het Latijnse notariaat hebben laten ver-
worden tot marktprodukten.
Na de gemeinsamer Ausklang im Herzen 
Köln werd het congres officieel geslo-
ten.

Tijdens het congres was er de tentoon-
stelling te bezichtigen Das Bild des No-
tariats seit der Frühen Neuzeit. Een ten-
toonstelling met prenten, schilderijen, 
documenten akten en andere notariële 
voorwerpen, uit de rijke historie van 
het notariaat en samengesteld door 
prof. dr. Mathias Schmoeckel en zijn 
medewerkers van de universiteit van 
Bonn. Een aantal van de tentoonge-
stelde prenten etc. was afkomstig uit 
de cultuurhistorische collectie van de 
Stichting.

Ik maak van de gelegenheid gebruik u 
en uwen mede namens mijn medebe-
stuursleden, de conservator, de redac-
tie van de Ponder en de medewerkers 
van de Stichting fijne feestdagen, een 
goede jaarwisseling en een voorspoe-
dig 2013 te wensen, maar vooral een 
goede gezondheid. Ik wens u veel lees-
plezier met deze Ponder.

Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck
voorzitter

Eikenhouten bureauset
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WWat is dit! Dat was de grote vraag toen 
ik een prent uit de onlangs verwor-
ven collectie Posch onder ogen kreeg. 
Nou ja, het is een ets, dat was duidelijk, 
en ook een notariële want in de inte-
rieurscène erop zit een man aan tafel 
te schrijven en het woord Notaire komt 
voor in de tekst eronder. Maar wat de 
afbeelding en de decoratieve elemen-
ten eromheen voorstellen en wat de 
teksten daar weer in en om te beteke-
nen hebben, geen idee!
Op onderzoek uit en daarbij bleek al 
snel dat de prent ook voorkomt in een 
Engelse collectie van tradecards. Deze 
adreskaarten zoals ze hier worden ge-
noemd, werden vanaf het begin van 
de 17de eeuw door ondernemers ge-
bruikt om hun handelswaar of exper-
tise onder de aandacht van het publiek 
te brengen. Zij hanteerden daarvoor 
een min of meer vaste formule van een 
tekst met hun naam, adres en aanbod 
en een toepasselijke afbeelding. De na-
men en adressen op deze 
prent zijn merendeels 
verwerkt in de ornamen-
ten om de voorstelling 
waarbij het adres steeds 
slechts ‘A Paris’ luidt. 
Vlak boven de voorstel-
ling staan die van Mayer, 
op de daarboven door 
engeltjes opgehouden 
linten die van Jean en 
Alexandre Masson, op 
de trechtervormige ele-
menten links- en rechts-
onder die van Druart en 
Nanty en op het schild-
je midden onder die van 
Choderlot.
Dat meerdere onderne-
mers zich op één adres-
kaart bekend maken, is 
ongewoon en dat is het 
al helemaal wanneer hun 
aanbod ontbreekt. Wel 
wordt in het gedicht-
je onder de voorstel-
ling melding gemaakt 
van een nijverheid, de 

‘Arquebuzerie’. De arkebusen die daarin 
werden vervaardigd, zijn de later kara-
bijnen genoemde korte geweren die in 
de 17de eeuw prachtig werden versierd. 
En dat is ook wat de decoratieve ele-
menten laten zien, midden boven en 
links- en rechtsonder de decoratie op 
niet direct herkenbare onderdelen van 
het schiettuig en links- en rechtsboven 
die op de wel herkenbare lonthanen 
waarbij de teksten daarin, DE NEVF 
MAISONS en DES DEUX MAI-
SONS, mogelijk fabrieksnamen zijn.
Toch maakt deze prent geen reclame 
voor deze fabrieken. In het gedicht-
je onder de voorstelling verhaalt Ja-
not hoe hij uit eigen vrije wil in de leer 
wordt gedaan en door de notaris aan 
de kundigste man van de wijk wordt 
toevertrouwd maar dat hij hoewel de 
kunst van het arkebusmaken zonder 
miserie is, toch enthousiaster zou zijn 
bij het onthouden en begrijpen van het 
vak, als men hem dat van President 

zou willen laten leren. Met deze ambi-
tie legt hij een link naar het gilde dat 
onder meer regelde wat de voorstelling 
laat zien, het aannemen van een leer-
ling. De notaris maakt het contract op, 
de vader of voogd heeft het leergeld 
op tafel uitgeteld, de leermeester komt 
juist binnen en de jongen staat met een 
pak onder zijn arm, waarschijnlijk zijn 
bewassing, klaar om met hem mee te 
gaan.
Daarmee is deze prent geen adreskaart 
in de strikte zin van het woord. Hij 
werft geen klanten voor een onderne-
mer maar leerlingen voor een bedrijfs-
tak. En dat betekent dat deze aanwinst 
mede door zijn vroege datering – in de 
Engelse collectie zit die in een manus-
cript van omstreeks 1626 – een zeer bij-
zondere is.

Marianne Eisma

Verlijden, verleed, verleden
Een arkebusklus

december 2012 5



HHet integrale toezicht op het notariaat 
houdt in dat het toezicht door het BFT 
wordt uitgebreid met het toezicht op 
de kwaliteit en integriteit van het no-
tariaat. Het BFT neemt de toezicht-
taak over van de huidige Kamers van 
toezicht. De huidige (19) Kamers van 
toezicht gaan over in vier Kamers voor 
het notariaat, te weten in Amsterdam, 
Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en ’s-
Hertogenbosch. De Kamers voor het 
notariaat gaan zich (voornamelijk) be-
zighouden met tuchtrechtspraak. Het 

toezicht op het notariaat komt geheel 
in handen van het BFT. Het integrale 
toezicht zal niet alleen van toepassing 
zijn voor de notaris, maar ook voor de 
kandidaat-notaris en de (eveneens per 
1 januari 2013 te introduceren) toege-
voegd notaris. Waar in dit artikel wordt 
gesproken over notaris, wordt tevens 
gerefereerd aan de kandidaat- en toe-
gevoegd notaris.

Met de uitbreiding van de werkzaam-
heden voor het BFT verandert er niets 

aan het maatschappelijke doel 
van het toezicht. Het BFT houdt 
vanuit zijn wettelijke taak onaf-
hankelijk toezicht op de nale-
ving door de notaris van de wet- 
en regelgeving. Daarmee draagt 
het BFT bij aan de rechtszeker-
heid, het beschermen van de col-
lectieve financiële belangen van 
de gebruikers van notarisdien-
sten en de integriteit van het fi-
nanciële stelsel in Nederland. Ui-
teraard is ook het notariaat zelf 
gediend met goed toezicht. Risi-
covol handelen door een notaris 
is niet alleen schadelijk voor de 
notaris zelf en zijn cliënten, maar 
kan het vertrouwen in de hele 
beroepsgroep aantasten. Het no-
tariaat als geheel kan alleen func-
tioneren indien de maatschap-

pij vertrouwen heeft in het notariaat. 
Het is van belang dat het toezicht op 
het notariaat effectief, efficiënt en pre-
ventief is. Om dit te bereiken zal het 
BFT gebruik maken van risicogericht 
toezicht. Dit betekent dat de notaris-
sen waar de grootste financiële, inte-
griteits- en kwaliteitsrisico’s worden 
gesignaleerd, het meest intensief in het 
toezicht zullen worden betrokken. 

Toetskader
Het BFT moet kunnen vaststellen of 
het handelen van de notaris afwijkt (in 
negatieve zin) van de geldende nor-
men. Deze normen worden niet vast-
gesteld door het BFT maar worden 
bepaald door de notariële wet- en re-
gelgeving, Ministeriële regelingen en 
de tuchtrechtjurisprudentie. 
Het is dus noodzakelijk dat het BFT 
goed in kaart heeft wat de geldende 
normen zijn (voor BFT: het toetska-
der). Er is een uitgebreide en zorg-
vuldige inventarisatie gemaakt van de 
geldende regelgeving en aan de hand 
daarvan zijn werkprogramma’s ge-
maakt voor kwaliteit en integriteit 
(naast de bestaande werkprogramma’s 
voor het financiële en Wwft toezicht). 

Bij verschillende notarissen hebben pi-
lots plaatsgevonden waarin de diverse 
werkprogramma’s voor kwaliteit en in-
tegriteit succesvol zijn getest. 
Ten behoeve van een preventieve wer-
king van het toezicht, is het van belang 
dat het BFT tijdig over signalen kan 
beschikken over de mogelijke risico’s 
bij de diverse notarissen. Zo mogelijk 
moeten problemen voorkomen wor-
den. Een goede informatiepositie van 
het BFT is daarvoor noodzakelijk. Er 

De nieuwe rol van 
  het Bureau Financieel Toezicht
vanaf 1 januari 2013

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is ontstaan op 1 oktober 1999 bij de inwerking-

treding van de nieuwe Wet op het Notarisambt (Wna) als opvolger van het in 1933 bij 

Koninklijk Besluit in het leven geroepen Centraal Bureau van Bijstand (CBB). Het CBB 

had tot taak om bijstand te leveren aan de Kamers van toezicht bij het uitoefenen van 

het toezicht op de boekhouding van notarissen. Vanaf 1 oktober 1999 bezit het BFT 

rechtspersoonlijkheid en is het BFT verantwoordelijk voor het financiële toezicht op 

notarissen en deurwaarders. Daarnaast oefent het BFT toezicht uit op de naleving van 

de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zowel door 

notarissen als diverse andere juridische beroepsgroepen. Met de wijziging van de Wna 

per 1 januari 2013 verandert het toezicht op het notariaat en zal ook de rol van het 

BFT wijzigen. Het BFT krijgt met ingang van 1 januari 2013 het integrale toezicht op 

het notariaat.

Ingrid Bleeker
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wordt, ook al onder de huidige Wna, in-
formatie ingewonnen bij de notarissen 
zelf: periodiek worden door de notaris-
sen financiële gegevens aangeleverd. 
Daarnaast wordt in de nieuwe Wna de 
notarissen de plicht opgelegd tot het 
doen van een melding aan het BFT in-
dien er zich gebeurtenissen voordoen 
die aanmerkelijke nadelige gevolgen 
kunnen hebben voor de financiële posi-
tie van de notaris. Gedacht kan worden 
aan wijzigingen in de organisatievorm 
(uiteenvallen van een samenwerkings-
verband), ernstige betalingsachter-
standen of bijzondere persoonlijke 
omstandigheden van de notaris (zoals 
langdurige ziekte). Ook kunnen exter-
ne bronnen worden geraadpleegd. Een 
vanzelfsprekende bron is het nieuwe 
basisregister voor het notariaat (BRN). 
In het nieuwe register is, bijvoorbeeld, 
na te gaan of aan een notaris tucht-
maatregelen zijn opgelegd. Informatie 
van de KNB, Belastingdienst en het 
Kadaster kan eveneens relevant zijn. 
Met diverse externe partijen zullen 
convenanten worden gesloten over de 
uitwisseling van informatie. 

Bevoegdheden BFT
Op de taak tot het verrichten van het 
toezicht zal vanaf 1 januari 2013 titel 
5.2 van de Algemene Wet Bestuurs-
recht (Awb) van toepassing zijn. Op 
grond hiervan kunnen toezichthou-
ders van het BFT informatie bij de no-
taris opvragen en gegevens inzien. De 
notaris is verplicht hieraan zijn mede-
werking te verlenen. De notaris is ten 
opzichte van de toezichthouders niet 
gehouden aan zijn geheimhoudings-
plicht. Daarmee vervalt het verscho-
ningsrecht van de notaris en kan de 
notaris geen medewerking weigeren 
aan het toezicht. Dezelfde doorbre-
king van de notariële geheimhoudings-
plicht geldt ten aanzien van de audito-
ren van de KNB, de Kamers voor het 
notariaat en het Hof Amsterdam. Deze 
doorbreking van de notariële geheim-
houdingsplicht geldt eveneens voor het 
toezicht op de Wwft. Van de verkregen 
informatie van de notaris en de externe 
bronnen zal mogelijk een risico-gericht 
onderzoek bij de notaris worden inge-
steld. 
Het BFT kan verschillende soorten on-
derzoeken uitvoeren. Afhankelijk van 
de gesignaleerde risico’s kan men in-
formatie inwinnen via een vragenbrief 
of telefoongesprek, een bedrijfsbezoek 

brengen (bij voorbeeld bij een starten-
de notaris), een algemeen onderzoek 
(eens in de zeven tot acht jaar) of een 
thematisch onderzoek instellen. Ook 
kan een bijzonder onderzoek worden 
ingesteld naar aanleiding van meerde-
re, bijzondere signalen over mogelijke 
misstanden.

Het toezicht door het BFT wordt uit-
geoefend door accountants en juristen 
met ervaring met het notariaat opge-
daan bij uitgevoerde (bijzondere) on-
derzoeken of eigen notariële praktijk-
ervaring als (kandidaat-) notaris.

Handhavingsbeleid 
Op basis van het ter plaatse op het no-
tariskantoor getoetste risicosignaal en 
als duidelijk is of een norm is over-
schreden, en zo ja, welke norm, zal de 
slotfase van het toezicht volgen. Het 
BFT staat voor het dilemma om bij 
mogelijke normschendingen het juiste 
en proportionele handhavingsmiddel 
in te zetten. Aan de ene kant moet een 
toezichthouder tijdig en stevig ingrij-
pen, aan de andere kant past ook een 
zekere terughoudendheid. Het BFT 
heeft verschillende handhavingsmid-
delen ter beschikking:

• Normoverdragend gesprek
  Vanuit een geconstateerde normo-

verschrijding kan een zogenaamde 
pre-tuchtrechtelijke toezichtactiviteit 
volgen. De nadruk bij een pre-
tuchrechtelijke toezichtactiviteit ligt 
in het voorkomen van (grotere) pro-
blemen (preventie). Hierbij kan in 
de eerste plaats gedacht worden aan 
een normoverdragend gesprek waar-
in diverse verbeterafspraken worden 
gemaakt. Deze gesprekken kunnen 
vergeleken worden met de huidige 
voorzittersgesprekken die nu worden 
gevoerd met de voorzitters van de 
Kamers van toezicht.

• Boete en dwangsom
  Bij overtreding van voorschriften 

met betrekking tot administratieve 
aangelegenheden kan het BFT met 
de boete- en dwangsombevoegdheid 
(maximaal € 7.600) corrigerend op-
treden zonder dat een tuchtrechte-
lijke procedure noodzakelijk is. De 
voorgestelde boete- en dwangsom-
bevoegdheid verhoogt de effecti-
viteit van het toezicht en voorkomt 
tijdrovende en belastende tuchtrech-
telijke procedures. 

• Tuchtklacht
  Uiteraard is het voor het BFT moge-

lijk om een tuchtklacht in te dienen 
bij de Kamers voor het notariaat.

Verhouding met de KNB
De KNB draagt bij aan het notariële 
normenkader via door haar vastgestel-
de nadere regelgeving (verordeningen, 
regelementen en dergelijke). Daarnaast 
houdt de KNB zich bezig met de in-
tercollegiale kwaliteitstoetsingen (peer 
reviews). Zowel de intercollegiale kwa-
liteitstoetsing van de KNB, als het toe-
zicht van het BFT richten zich op de 
kwaliteit en integriteit. De kwaliteits-
toetsing van de KNB richt zich ech-
ter op de bevordering van de kwaliteit. 
Het BFT richt zich op onafhankelijk 
toezicht met betrekking tot de nale-
ving van de Wna, de bijbehorende re-
gelgeving en de Wwft. Het karakter 
van de bezoeken door de KNB en het 
BFT zal daarom verschillen. 
De KNB en het BFT hebben een con-
venant gesloten over de samenwerking, 
het delen van informatie en het afstem-
men van de verschillende activiteiten. 

Conclusie
Het BFT is niet alléén verantwoorde-
lijk voor een goed functionerend en in-
teger notariaat. De notaris blijft als eer-
ste verantwoordelijk voor een adequate 
uitvoering van de werkzaamheden. In 
die uitvoering wordt de notaris onder-
steund door de KNB. Daar waar het 
BFT toezicht zal moeten houden, zijn 
alleen de Kamers voor het notariaat 
bevoegd tot het opleggen van tucht-
rechtelijke sancties. Bij het nastreven 
van het gezamenlijke belang vullen de 
individuele notaris, de KNB, het BFT 
en de Kamers voor het notariaat elkaar 
dus aan. Het integrale toezicht op het 
notariaat wordt risicogericht, rekening 
houdend met de door de wetgever aan 
het BFT opgedragen taak: effectief, ef-
ficiënt en preventief toezicht. Een hel-
der toetskader, een goede informatie-
positie en duidelijk handhavingsbeleid 
zijn daarbij leidend. Dat alles ten be-
hoeve van het gemeenschappelijke be-
lang: een goed functionerend en inte-
ger notariaat.

Ingrid Bleeker
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V
Portret van een 
        thuiswerkende mede-notaris 

Van de Amersfoortse schilder Thomas 
Jansz. van Veenendaell zijn slechts vier 
werken bekend, allemaal portretten. 
Drie daarvan zijn in het bezit van par-
ticulieren. Het vierde portret heb ik na 
een jarenlange speuractie weten te tra-
ceren op Corfu. In 2011 heeft de Oud-
heidkundige Vereniging Flehite het 
portret weten te verwerven met behulp 
van het Van Hoorn-Kosterfonds en 
mede dankzij de inzet van de Amers-
foortse notaris Aart Veldhuizen. Een 
lacune in de collectie ‘Amersfoortse 
School 17e eeuw’ is hiermee opgevuld. 
Bijzonder is dat het om een Amers-
foortse regent gaat die zich thuis in 
zijn functie als mede-notaris heeft la-
ten portretteren. 

Op het schilderij zien we een mede-
notaris en regent voor een kast. Zijn 
haardracht is halflang en een dun snor-
retje siert zijn bovenlip. Hij is gekleed 
in een Japonse rok. Dat is een comfor-
tabel (huis)gewaad waarin ook bezoek 
kon worden ontvangen. Linksboven 
is een wapenschild afgebeeld met zes 
rode Franse lelies op een grijs veld en 
in het midden een hoorn aan een rood 
lint. De kast op de achtergrond is een 
zogenoemde notarisloketkast. Deze 
heeft een groot aantal smalle vakjes 
waarin akten worden bewaard. Enke-
le akten zijn voorzien van grote zegels, 
tekenen bij uitstek van betrouwbaar-
heid. Een zegel waarborgde immers 
de echtheid van een document en was 
daarmee het handelsmerk van onder 

meer de notaris. Bovenop de kast ligt 
een opgeslagen boek met protocollen 
uit de Kleyne Rolle (geschillen met een 
boete tot 25 gulden), waarin civiele 
rechtspraak werd opgeschreven. In zijn 
rechterhand heeft de man een ganzen-
veer. Rechts van zijn linkerhand zijn de 
contouren van een inktpot zichtbaar. 
In zijn linkerhand heeft hij een docu-
ment met daarop de volgende tekst: Eij 
/ & / Gerritz / Ged~e / geren. Vol-
gens Dick van Wageningen van Ar-
chief Eemland zou dit kunnen duiden 
op: Eij = afkorting van Eijser/ & = 
ende / Ged~e= Gedaagde /geren = 
niet duidelijk, kan gerenommeerd be-
tekenen. De geportretteerde kijkt even 
op van zijn werk. Het schilderij is niet 
gedateerd, maar te situeren in het der-
de kwart van de zeventiende eeuw. De 
Japonse rok was namelijk in de mode 
vanaf circa 1660. 

Willem van Hoorn
Wie is deze mede-notaris dan wel? 
Waarschijnlijk is het een portret van 
Willem van Hoorn, zoon van de ge-
goede burger Jacob van Hoorn (lid van 
de raad, schepen,). Willem van Hoorn 
(vermoedelijk gedoopt op 21 juli 1618 
in Amersfoort) was vanaf 1654 ‘eerste 
clerc ter secretari’ in Amersfoort. In 
1673 verdiende hij daarmee 130 gulden 
per jaar. Bij het opmaken van zijn tes-
tament werd Van Hoorn mede-notaris 
genoemd.
Vermoedelijk was het wapen met de 
hoorn en de Franse lelies ook het fa-
miliewapen van de familie Van Hoorn. 

Thuiswerker
Aangezien Van Hoorn zijn Japonse 
rok draagt is het aan te nemen dat hij 
zich thuis heeft laten afbeelden. Het 
kwam vaker voor dat ambtenaren werk 
mee naar huis namen. Dit vermoeden 
wordt verder ondersteund door de vol-
gende opvallende gebeurtenis. Uit een 

notitie van burgemeester van Henrick 
van Schayck in het resolutieboek van 
1678 blijkt dat een aantal boeken, char-
ters en papieren van het stadsbestuur 
uit het water gevist waren. Ze waren 
afkomstig uit het huis van de in 1677 
overleden Van Hoorn. Diens weduwe 
Petronella van Ommeren verklaarde 
dat dit niet het gevolg was van kwa-
de trouw, maar dat de stukken waar-
schijnlijk weggegooid waren bij het 
schoonmaken door ‘onnozelheid’. Dat 
betekende toen ‘onkunde’ en om die 
reden is ze door het stadsbestuur hier-
voor vrijgesproken.

Notaris?
En Van Hoorn werd dus mede-notaris 
genoemd. Was hij dan ook notaris? Tij-
dens de Republiek was er geen sprake 
van een benoeming tot notaris, maar 
van een vergunning om het notariaat 
uit te oefenen. Vergunningen werden 
verleend door de Staten. De aspirant-
notaris wendde zich in een verzoek-
schrift tot de Staten van Utrecht of 
hun gedeputeerden om toelating. Het 
rekest aan de Staten moest vergezeld 
zijn van een aanbevelingsbrief, een 
‘bewijs van goed gedrag’ dat afkomstig 
was van het bestuur van zijn woon-
plaats. Daarop volgde zijn creatie tot 
notaris waarna het examen werd afge-
legd en de admissie volgde door het Hof 
van Utrecht. Willem van Hoorn deed 
zijn verzoek tot creatie op 19 juni 1668; 
de eed legde hij af op 3 december 1668. 

Museum Flehite te Amersfoort is een aanwinst rijker. De Oudheidkundige Vereniging 

Flehite wist een uniek schilderij van Thomas Jansz. van Veenendaell aan te kopen. 

Albert Boersma legt uit waarom dit 17e-eeuwse werk zo bijzonder is.

Handtekening Willem van Hoorn

Etiket Collectie Goudstikker
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Maar de nieuwe notaris heeft óók nog het consent nodig 
van zijn voorgenomen plaats van vestiging. Dat Van Hoorn 
ook daadwerkelijk de praktijk heeft uitgeoefend is niet waar-
schijnlijk. Zijn naam ontbreekt in het Register der Protocollen 
van F.L. Hartong (Rotterdam 1916). Wat zijn weduwe ook in 
haar onnozelheid heeft misdaan, notariële akten heeft ze dus 
niet in de gracht kunnen gooien. En die ontbreken dan ook 
in de opsomming van het boze stadsbestuur.
Als Van Hoorn al een thuiswerker was, dan blijkbaar eerder 
als stadssecretaris of mede-notaris dan als notaris. Maar wat 
deed die toch specifiek notariële loketkast dan op de achter-
grond van het schilderij? We kunnen toch niet aannemen dat 
die met inhoud en al voorgoed onder water is verdwenen … 
Opdracht van de geportretteerde?

Thomas Jansz. van Veenendaell
De schilder (wiens naam ook wel met één ‘l’ wordt geschre-
ven)werd geboren omstreeks 1630. Hij was de enige zoon 
van Jan Remmertszoon en Aelbertge Jacobsdochter. Rem-
mertszoon kwam naar Amersfoort om daar als kleermaker 
de kost te verdienen. Daarnaast was hij ‘tapper’. Zijn drukbe-
zochte tapperij bevond zich in het voorhuis van zijn woning 
in de Valkestraat. Zoon Thomas bleek al jong een verdien-
stelijk tekenaar en werd door zijn ouders in de leer gedaan bij 
een meesterschilder. Wie dat was, valt niet meer te achterha-
len. Wat wél bekend is: één van Van Veenendaells latere leer-
lingen was Caspar/Jasper van Wittel, die in Italië beroemd 
werd met zijn stadsgezichten. Samen met onder anderen 
Matthias Withoos, werd Van Veenendaell in 1647 opgeno-

men in het Sint-Lucasgilde. Hij zou het schoppen tot gilde-
meester in 1667. In 1655 trouwde Thomas met Suzanne Pac-
kou in Soest. Tijdens de Franse bezetting van Amersfoort 
(1672-1673) kreeg de schilder opdracht van het stadsbestuur 
om enkele schilderijtjes te vervaardigen voor gouverneur 
Murat, die zijn intrek had genomen in een huis aan de Zuids-
ingel. Hij kreeg er zeventien gulden voor. Van Veenendaell 
overleed na 1673. Het precieze sterfjaar is niet bekend. 

Albert Boersma

Het schilderij is te zien in Museum Flehite, Westsingel 50, 3811 BC 
Amersfoort. Geopend dinsdag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur; gesloten 
op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag.
.

Het schilderij vóór restauratie

Notitieboekje Goudstikker

De Collectie Goudstikker
Achter op het spieraam van het schilderij is een etiket 
‘Collectie Goudstikker’ bevestigd. Dat sluit aan bij een ver
melding in het zogenoemde ‘zwarte boekje’, de inventaris 
van schilderijen die de Joodse kunsthandelaar Jacques 
Goudstikker op zijn vlucht voor de Duitsers in mei 1940 
bij zich droeg. Het overgrote deel van deze schilderij
en werd op 13 juli 1940 verkocht aan Reichsmarschall 
Hermann Göring en een klein deel aan de in Nederland 
woonachtige Duitse zakenman Alois Miedl. Goudstikker 
kocht het schilderij van Van Veenendaell bij kunsthandel 
Paul Bottenwieser in Berlijn voor 100 gulden. Dit blijkt 
uit het zwarte boekje waarin als inkoopprijs g.s.s. staat 
vermeld. De geheime inkoopformule was ‘Got[t] helf uns’, 
waarbij elke letter een cijfer vertegenwoordigt:
  
 

Zoals te zien op de afbeelding van het zwarte boekje 
dacht Goudstikker dat het ging om een portret geschil
derd door Adriaen van de Velde. In 1945 werd dit werk 
met enkele andere werken ‘gewoon’ aan de weduwe 
Goudstikker teruggegeven. Niet lang daarna verkocht zij 
het schilderij op een veiling. Deze informatie was bij de 
advocaat van de erven Goudstikker bekend. Dat beteken
de dat de erven het schilderij niet zouden gaan claimen 
en dat de weg vrij was voor verwerving door de Oudheid
kundige Vereniging Flehite. 
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Niet alleen consumenten, ook notarissen zuchten onder de belabberde woningmarkt. 
In deze concurrerende omgeving kunnen zij zich onderscheiden met een hoog kennis-
niveau. Professor Steven Bartels zorgt op 7 maart 2013 voor de munitie, in een cursus 
over de vele juridische vraagstukken die bij de koop van vastgoed kunnen opduiken.

Actuele vastgoedkennis 
          geeft notaris voorsprong
Postacademisch onderwijs over de juridische ins & outs van aankoop vastgoed

DDe inkt van de handtekening onder de 
voorlopige koopakte is nog niet droog, 
of de huizenverkoper ontkurkt de cham-
pagne. Dat lijkt voorbarig. De koper 
heeft immers nog drie dagen om van ge-
dachten te veranderen? ‘Dat gaat niet al-
tijd op’, zegt Steven Bartels, hoogleraar 
Burgerlijk Recht aan de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen. ‘Over de toepassing 
van deze regel rijzen in de praktijk veel 
vragen.’ Zo kan de bedenktijd ontbreken 
als dezelfde partijen eerder al een koop-
contract hebben gesloten, maar de koop 
toen is ontbonden. Als zij binnen zes 
maanden opnieuw zaken doen, kan de 
koper geen aanspraak meer maken op de 
bedenktijd. ‘Maar ook daar kunnen weer 
haken en ogen aan zitten’, waarschuwt 

Bartels. ‘Wat als de koper bij die eerde-
re transactie alleen handelde, en het huis 
nu samen met zijn partner wil kopen? Of 
misschien dat je nu niet alleen het huis, 
maar ook een lap grond en een schuur 
erbij wilt kopen? Krijg je dan toch weer 
drie dagen bedenktijd?’

In de praktijk kan de juiste interpretatie 
van deze regels het verschil maken tus-
sen een soepel verlopende transactie of 
een wirwar van misverstanden. Bartels 
geeft in zijn cursus voor de Notariële 
Stichting volgend voorjaar een duidelijk 
richtsnoer hoe te handelen bij dergelijke 
vraagstukken. De cursus is gebaseerd 
op het recent verschenen standaardwerk 
Vastgoedtransacties: koop van Bartels en 

Programma postacademisch onderwijs voorjaar 2013

7 februari 2013 Mr. P.H.N. Quist Wet bestuur en toezicht
14 februari 2013 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck Actualiteiten personen- en familierecht 
   (exclusief huwelijksvermogensrecht)
28 februari 2013 Prof. mr. J.S.L.A.W.B. Roes Actualiteiten Wet op het notarisambt en notariële regelgeving, 
   incl. notarieel tuchtrecht
7 maart 2013 Prof. mr. S.E. Bartels Koop van vastgoed
14 maart 2013 Mr. S.A.M. de WijkersloothLhoëst 
  en mr. E. Roelofs  Civielrechtelijke en fiscale aspecten van de trust
21 maart 2013 Wordt nader bekend gemaakt
18 april 2013 Mr. R.L.M.C. Janssen en R. Koger RA FM  Bedrijfsopvolging in de inkomstenbelasting
25 april 2013 Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck  Vereffening van een nalatenschap
16 mei 2013 Mr. W. Bosse en prof. mr. G.T.K. Meussen  Flex BV: invloed op statuten en fiscale aspecten
30 mei 2013 Mr. P. Wanders  Voetangels en klemmen in de notariële beroepsaansprakelijkheid
13 juni 2013 Mr. dr. E. Ebben  Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht
20 juni 2013 Prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA  Accountancy aspecten van de Flex BV
 
De lezingen vinden plaats in het gebouw van de Stichting, Van Eeghenstraat 222 te Amsterdam. Alleen de lezing van mr. dr. E. Ebben 
zal online worden gegeven (zie p. 11). De lezingen beginnen om 13.30 en zijn om 17.00 uur afgelopen. 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 inschrijfkaart. 

PAO NADER TOEGELICHT
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emeritus-hoogleraar Hans Heyman.
Voor de notaris is het essentieel om zijn 
kennis up-to-date te houden, stelt Bar-
tels. ‘Om klanten te beschermen, moet 
de notaris zich bewust zijn van alle ri-
sico’s. Oók van risico’s die nog niet aan 
de orde zijn geweest in de rechtszaal, en 
waarover dus nog geen jurisprudentie is.’

Door de haperende woningmarkt is hui-
zenoverdracht voor veel notarissen niet 
langer de belangrijkste inkomstenbron. 
En het ziet er niet naar uit dat de nieuwe 
kabinetsplannen de markt zullen aanja-
gen, verzucht Bartels, die zich als recht-
geaard wetenschapper niet graag aan 
voorspellingen overgeeft. ‘Het afbou-
wen van de renteaftrek, de onderlinge af-
spraak van banken om de leencapaciteit 
terug te schroeven én de hogere kosten 
voor starters leiden gezamenlijk tot een 
patstelling. Hoef je je huis niet te verko-
pen, dan doe je het niet. Moet je verko-
pen, dan zit je met een restschuld. Dit 
lijkt me nou niet dé impuls om de wo-
ningmarkt weer op gang te brengen. Wat 
wel? Ik denk dat we het even moeten uit-
zitten.’ In ieder geval is Bartels blij dat 
er nu knopen zijn doorgehakt. ‘Als jurist 
heb ik aan weinig zo’n hekel als aan on-
duidelijke regels die telkens weer worden 
‘verduidelijkt’ of aangepast.’
Hoewel de slappe markt tot minder in-
komsten leidt, is actuele kennis van de 
vastgoedwetgeving toch belangrijk. Juist 
nu. ‘Tijdens een crisis neemt de concur-
rentie tussen notarissen toe. Extra reden 
om je te onderscheiden op kwaliteit’, zegt 
Bartels. 

De diensten van de notaris worden bij 

de koop van vast-
goed lang niet altijd 
ingeroepen. Maar 
voor de afwikkeling 
van de overeenkomst 
moet hij volgens 
Bartels wel weten 
of de koopovereen-
komst deugt. Boven-
dien zijn er natuur-
lijk gevallen waarbij 
de notaris wel wordt 
betrokken bij de tot-
standkoming van de 
koop. En laten dat nu 
net situaties zijn die 
zich tijdens een eco-
nomische crisis ge-
regelder voordoen. 
Zoals Vormerkung, 
waarbij het vastgoed 
– meestal een be-
drijfspand – direct na 
koop al in het kadas-
trale register wordt 
opgenomen. Zo is de 
koper in de periode 
tussen koop en leve-
ring beschermd 
tegen zaken als 
het faillissement 
van de verkoper. Ook executieverko-
pen komen in dit klimaat vaker voor, 
en bieden de notaris kans op extra busi-
ness. Bartels: ‘Er gaat veel gebeuren op 
het gebied van veilingen. Veel nieuw-
bouwprojecten klappen, projectontwik-
kelaars gaan failliet. Banken zijn steeds 
vaker gedwongen om gebruik te maken 
van hun hypotheekrechten. En de execu-
tie gebeurt doorgaans via een openbare 

veiling.’ De notaris die actuele juridische 
kennis over - onder meer - het koop-
proces paraat heeft, zal dan al gauw een 
streepje voor hebben.

Lizanne Schipper

11

Professor Steven Bartels

Webinar: Onderwijs op afstand 
Dit voorjaar biedt de Stichting onderwijs op afstand. Mr. dr. E. Ebben, docent 
aan de Vrije Universiteit, mediator en fiscaal/juridisch adviseur bij scheiding, 
zal onderwijs verzorgen over Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht, dat door 
de donateurs vanaf kantoor of thuis gevolgd kan worden. In samenwerking met 
Law At Web verzorgt Ebben exclusief voor donateurs van de Notariële Stich
ting het webinar Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht. U volgt dit PAO vanaf 
kantoor of thuis achter uw pc. U ontvangt ruim voor aanvang inlogcodes en 
gebruiksaanwijzing. U hoeft dus niet naar de Stichting te komen. Het onderwijs 
komt bij u! Wel de kwaliteit, niet de reistijd. Alvast weten hoe een webinar in zijn 
werk gaat? Doe een proefsessie bij http://www.lawatweb.nl/

PAO NADER TOEGELICHT

Nieuw
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Privaatrechtelijke aspecten van 
onroerend goed, deel 120
Prof. mr. A.A. van Velten  
ISBN 9789013103113   
812 pagina’s, 4e druk 2012 
€ 89,50 (incl. btw), abt. korting 20% 
 
In deze geactualiseerde en uitgebreide vierde druk van dit    
handboek worden de nieuwste ontwikkelingen van het privaat-      
rechtelijk onroerendgoedrecht helder en beknopt toegelicht.

De meest recente rechtspraak en commentaren daarop worden 
behandeld, evenals de sedert de vorige druk verschenen           
publicaties en proefschriften.

Aandacht wordt besteed aan de laatste uitspraken van de Hoge 
Raad over de koop van vastgoed en de zogenaamde Vormerkung. 
Ook worden behandeld witwaspraktijken en de wetgeving       
teneinde deze te voorkomen, welke wetgeving voor de praktijk 
van groot belang gaat worden. 

Het hoofdstuk over de eigendom van kabels en leidingen is      
aangepast en uitgebreid naar aanleiding 
van de onlangs ingevoerde overgangs-
regeling, terwijl in het hoofdstuk over 
parkmanagement de nieuwste juris- 
prudentie op dit onderdeel is verwerkt.

 

Gelijkheid bevredigt, deel 149
Een korte kroniek van het Nederlandse notariaat

Ben Duinkerken 
ISBN 9789013103670 
388 pagina’s, 1e druk 2012 
€ 75,00 (incl. btw), abt. korting 20% 
 
De historie van het notariaat oninteressant? Gelijkheid bevredigt 
bewijst het tegendeel!  
 
Het is een grensverleggend werk dat weliswaar de institutionele 
geschiedenis niet vergeet, maar  waarin voor het eerst de nadruk 
ligt op de persoon van de notaris. Vanaf de dichtende Dioskoros, 
een Egyptische notaris uit de zesde eeuw, tot een malverserende 
Amsterdamse ambtgenote uit de vorige.

Ook de notaris in de literatuur krijgt aandacht. Zoals meester    
Pilorum uit Bredero’s Spaanse Brabander en notaris Witse uit    
Hildebrands Camera Obscura, om er een paar te noemen.  
 
Het boek is een compilatie van twee duizend jaar notariaats-   
geschiedenis, gelardeerd met anek-  
dotes en histoires intimes. En het is óók 
nog eens treffend (vaak in kleur) geïl-
lustreerd.

 

Ars Notariatus 

Meer informatie/bestellen  
www.kluwer.nl of neem contact op  
met onze afdeling klantcontacten  
via www.kluwer.nl/klantenservice  
 Prijswijzigingen voorbehouden

A4-2_07.indd   214 09-11-12   09:28
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De historie van het notariaat oninteressant? Gelijkheid bevredigt 
bewijst het tegendeel!  
 
Het is een grensverleggend werk dat weliswaar de institutionele 
geschiedenis niet vergeet, maar  waarin voor het eerst de nadruk 
ligt op de persoon van de notaris. Vanaf de dichtende Dioskoros, 
een Egyptische notaris uit de zesde eeuw, tot een malverserende 
Amsterdamse ambtgenote uit de vorige.

Ook de notaris in de literatuur krijgt aandacht. Zoals meester    
Pilorum uit Bredero’s Spaanse Brabander en notaris Witse uit    
Hildebrands Camera Obscura, om er een paar te noemen.  
 
Het boek is een compilatie van twee duizend jaar notariaats-   
geschiedenis, gelardeerd met anek-  
dotes en histoires intimes. En het is óók 
nog eens treffend (vaak in kleur) geïl-
lustreerd.
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Grensoverschrijdende erfopvolging
Behoud van nationale  

conflictenrechtelijke waarden in  
de nieuwe Europese regelgeving

ISBN: 9789013112528

Ars Notariatus deel 150, 352 pag.,
Verschijningsdatum: 24 december 2012

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 Notaria-
tusdelen te beschrijven hoe hun boek is ontstaan, wat de opzet 
ervan is. 

Ars Notariatus

VVoor iemand die in het dagelijkse leven 
absoluut niet houdt van conflicten, lijkt 
mijn keuze voor het onderwerp van dit 
boek wellicht verrassend: het erfrech-
telijke conflictenrecht, oftewel de re-
gels die het van toepassing zijnde recht 
aanwijzen op een grensoverschrijden-
de erfopvolging. Maar 
wat een verrijking heeft 
het onderzoek mij ge-
bracht: geheel con-
form het onderwerp 
van het boek, heb ik 
zelf een aantal lands-
grenzen overschreden 
en vriendschap mogen 
sluiten met mensen die 
mij hebben bijgestaan 
tijdens het vergaren van 
informatie. Ook heb ik 
speciaal voor dit onder-
zoek Zweeds geleerd, 
waardoor ik tevens toe-
gang heb gekregen tot 
de Zweedse cultuur.

Waarom een boek over 
grensoverschrijdende 
erfopvolging? Het aard-
se leven van steeds meer 
mensen speelt zich niet 
meer binnen een enke-
le landsgrens af. Men-
sen vestigen zich in een ander land dan 
waarvan ze de nationaliteit bezitten of 
verkrijgen goederen die in verschillen-
de landen zijn gelegen. Binnen de Eu-
ropese Unie wordt deze ontwikkeling 
gestimuleerd door de verwezenlijking 
van een vrij verkeer van personen en 
goederen. Na overlijden komt dan ook 
steeds vaker de vraag op, welk recht 
iemands erfopvolging beheerst. Mo-
menteel heeft ieder land een eigen ant-

woord op deze vraag, aangezien de re-
gels die het van toepassing zijnde recht 
bepalen, de conflictregels, in beginsel 
nationale regels betreffen. Hierdoor 
kunnen de verschillende landen die be-
trokken zijn bij eenzelfde erfopvolging 
verschillend toepasselijk recht aanwij-

zen met alle moeilijkheden van dien. 
Voor lidstaten van de Europese Unie 
gaat dit veranderen. Op 27 juli 2012 is 
de Verordening van het Europees Par-
lement en de Raad betreffende de be-
voegdheid, het toepasselijke recht, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen en authentieke akten op 
het gebied van erfopvolging, alsmede 
betreffende de instelling van een Eu-
ropese erfrechtverklaring (hierna: Erf-

rechtverordening) gepubliceerd. De 
Erfrechtverordening zal van toepas-
sing zijn op een erfopvolging van een 
erflater die op of na 17 augustus 2015 
zal zijn overleden. 

De Europese erfrechtelijke conflictre-
gels, waar het boek de 
nadruk op legt, heb-
ben in vergelijking 
met de nationale re-
gels eenzelfde taak te 
vervullen, namelijk het 
toepasselijke recht op 
een erfopvolging aan 
te wijzen. De vraag 
rijst of zij ook een-
zelfde grondslag heb-
ben en zo ja, welke 
deze grondslag is. Bij 
de opstelling van de 
Erfrechtverordening 
is rekening gehouden 
met de bestaande na-
tionale erfrechtelijke 
verwijzingssystemen 
van de lidstaten en hun 
traditie. In mijn boek 
worden de Europese 
erfrechtelijke conflict-
regels aan dit uitgangs-
punt getoetst.

De vragen die in het boek centraal 
staan en de zoektocht naar de juiste 
wijze om deze vragen te beantwoorden 
zijn eeuwen oud. Het erfrecht komt in 
de vroegste ipr-geschriften al veelvul-
dig aan bod. Dat is niet verbazingwek-
kend, aangezien het erfrecht betrek-
king heeft op familie en vermogen, 
twee onderdelen die ieders leven in de 
kern raken. Om deze reden zijn aller-
eerst klassieke methoden, die van be-
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lang zijn geweest voor de vorming van 
de verschillende nationale erfrechte-
lijke conflictregels, onderzocht. Deze 
methoden zijn gebaseerd op de leer van 
de statutisten, van Von Savigny en van 
Mancini. 

De drie nationale conflictsystemen die 
vervolgens in het boek aan bod komen, 
het Nederlandse, het Franse en het 
Zweedse systeem, zijn alle drie afkom-
stig uit lidstaten van de Europese Unie. 
Aandacht is geschonken aan het Haags 
verdrag inzake erfopvolging van 1989 
en het Scandinavisch verdrag inzake 
erfopvolging van 1934 (laatstelijk ge-
wijzigd in 2012). 

Aaneensluitend is het Europese erf-
rechtelijke verwijzingssysteem onder-
zocht. Het bijwonen van de Raadswerk-
groepen waarin werd onderhandeld 
over de tekst van de Erfrechtverorde-
ning op basis van het voorstel van de 
Europese Commissie hebben een es-

sentiële bijdrage geleverd aan dit on-
derzoek. In het bijzonder is er gekeken 
naar de grondslagen waarop de regels 
zijn gestoeld. Voor dat doel is het voor-
bereidend onderzoek naar en de toe-
lichting op de Erfrechtverordening on-
derzocht en het gehele unificatieproces 
belicht tot aan het moment waarop de 
Erfrechtverordening is vastgesteld.
De bespreking van de voorbereidende 
stukken van de Erfrechtverordening 
kan vergeleken worden met de parle-
mentaire geschiedenis van een wet, 
die een verklaring geeft voor de uit-
eindelijke wettelijke regels. Daarnaast 
geeft het inzicht in het Europese wet-
gevingsproces, dat vaak weinig trans-
parant lijkt. Hoewel de nadruk van het 
onderzoek ligt op de conflictregels, die 
de kern van de Erfrechtverordening 
vormen, wordt de Verordening in bre-
de zin besproken, aangezien het ook 
andere regels van internationaal pri-
vaatrecht bevat en daarnaast een Eu-
ropese verklaring van erfrecht introdu-

ceert, die naast nationale verklaringen 
zal gaan gelden.

De Europese conflictenrechtelijke 
waarden worden tenslotte in het licht 
van de rechtsvergelijkende nationa-
le stelsels geëvalueerd. Hierbij is aan-
dacht geschonken aan keuzes voor 
concrete conflictregels ter realisering 
van deze waarden. Daarnaast is stil ge-
staan bij nationale uitgangspunten die 
zullen verdwijnen onder het Europese 
erfrechtelijke verwijzingssysteem. 

Het boek hoopt een bijdrage te leve-
ren aan wetenschap en praktijk, zodat 
het voor hen, die geconfronteerd wor-
den met een grensoverschrijdende erf-
opvolging, een leidraad zal zijn bij het 
vinden van antwoorden, in het bijzon-
der op de vraag welk recht van toepas-
sing is op de in verschillende landen 
opengevallen nalatenschap. 

Pia Lokin

Het signet van de notaris (30)
Zuid-Holland 2

Ook al is het notariaat in Hol-
land begonnen bij de grote ab-
dijen en tot ontwikkeling geko-
men in de steden, toch werd het 
notariaat aangepast aan de eisen 
van de tijd in het dorp ’s-Gra-
venhage.
Keizer Maximiliaan gaf in 1512 
de Reichsnotariatsordnung. Zijn 
kleinzoon Karel V droeg als 
graaf van Holland en Zeeland 
in 1525 de examinering en ad-
missie van notarissen op aan het 
Hof van Holland, zetelend aan 
het Binnenhof. Voordien was 

het notariaat een exclusief-kerkelijke instelling. Daarna ont-
wikkelde het zich tot een wereldlijke instelling. Waar deze 
ontwikkeling te laat inzette, zoals in Oost-Nederland, ver-
dween het notariaat met de reformatie als ‘paapse stoutig-
heid’.
Tot de eerste notarissen geëxamineerd door het Hof van 
Holland behoorden Govert Symonsz. Walenburch en mr. 
Cornelius de Capelle. Zie voor hun signetten Ponder nrs. 11 
en 12.
In 1541 en 1545 werd de priester Jan Aertsz. toegelaten tot 
het notarisambt, eerst in Overschie, waar hij pastoor was, la-
ter in Asperen. In 1560 maakt Jan Aertss een testament op en 
gebruikt daarbij een stempel als signet, waarin hij een spreuk 

schrijft en daaron-
der zijn naam.
Vincent Fransz. van 
Wieringen, procu-
reur voor het Hof 
van Holland, werd 
op aanbeveling van 
Den Haag in 1546 
toegelaten tot het 
notariaat. Hij mag 
echter alleen akten 
passeren in dienst 
van provisor en de-
ken van Delfland, en testamenten en dergelijke. Hoewel het 
de bedoeling was het notariaat te seculariseren, werd ook 
het oude kerkelijke notariaat door het Hof van Holland ge-
regeld. Vincent werd uiteindelijk schepen van Den Haag en 
overleed in 1581. Zijn signet is een ster, wat overeenkomt 
met zijn familiewapen. Zijn spreuk Durum patientia vinces 
betekent zoiets als geduld overwint alles (met dank aan dr. 
Fons van Wieringen).
In 1806 verhief koning Lodewijk Napoleon Den Haag tot 
stad.

Literatuur: W. Heersink e.a., Register notariorum. De notarissen 
van het Hof van Holland 1525-1811, Den Haag 1999

Caspar van Heel

Jan Aertsz.

Vincent Fransz. van Wieringen
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Oratie Steven Perrick
Prof. mr. Steven Perrick is per 1 januari 
2012 benoemd tot hoogleraar op de leer
stoel Bijzondere onderwerpen Notarieel 
recht aan de faculteit der Rechtsgeleerd
heid van de Universiteit van Amsterdam. 

De leerstoel is ingesteld vanwege de 
Stichting tot bevordering der Notariële 
Wetenschap. Perrick heeft ruime prak
tijkervaring als advocaat en notaris in de 
ondernemingsrechtpraktijk. Als juridisch 

auteur heeft Perrick een duidelijk vermo
gensrechtelijk profiel, in het bijzonder be
paald door zijn bewerkingen van Asser/
Perrick 3V* 2011 (Gemeenschap) en As
ser/Perrick 4* 2009 (Erfrecht en schen

king). Op 19 oktober 2012 hield 
Steven Perrick zijn oratie in de 
Aula van de UvA: Het belang 
van het vermogensrecht voor 
de beoefenaar van het vennoot-
schapsrecht. Een onderwerp dat 
hem op het lijf is geschreven. 

Specialisatie is ook voor juris
ten onontbeerlijk. Daarbij dienen 
de grenzen van de specialisatie 
wel juist te worden aangebracht. 
Voor het kennen en hanteren 
van het vennootschapsrecht kan 
men zich niet beperken tot het 
in Boek 2 van het Burgerlijk Wet
boek neergelegde recht over de 
N.V. en de B.V. In de beoefening 
van die praktijk is kennis van het 
(algemene) vermogensrecht on
ontbeerlijk. Perrick onderbouwt 
in zijn oratie deze stelling vanuit 

een aantal invalshoeken:

i.  Regelingen van vermogensrechtelijke 
aard in het vennootschapsrecht;

ii.  Schakelbepalingen waardoor bepalin

gen uit het vermogensrecht ook in het 
vennootschapsrecht van toepassing zijn;

iii.  De rechtshandeling van toetreding als 
aandeelhouder;

iv.  Aandelen zijn goederen waarop het 
vermogensrecht van toepassing is; 

v.  Aansprakelijkheid van bestuurder of 
aandeelhouder op grond van onrecht
matige daad.

Elk van deze vijf invalshoeken worden tij
dens de oratie ondersteund door praktijk
gevallen, waarmee Perrick aantoont dat 
de beoefenaar van het vennootschaps
recht zich niet kan beperken tot Boek 
2 van het Burgerlijk Wetboek waarin de 
wetsbepalingen betreffende rechtsper
sonen, waaronder de N.V. en de B.V., zijn 
neergelegd. Dat zou onverantwoord zijn.

De gedrukte versie van de oratie van Per
rick zal in januari 2013 verschijnen bij 
Amsterdam University Press.

Tegelijk met Steven Perrick werd prof. mr. 
Willem Breemhaar op 1 januari 2012 be
noemd tot hoogleraar op de leerstoel Bij
zondere onderwerpen Notarieel recht Hij 
zal zijn oratie houden op 19 april 2013. 
Donateurs van de Stichting worden hier
over nog nader geïnformeerd.

Imponderabilia 

Steven Perrick

Volg de Stichting nu op Twitter
De Stichting is sinds kort actief op diver
se sociale media. Zowel op Facebook als 
Linkedin is een account aangemaakt. Do
nateurs worden uitgenodigd om te linken 
en/of vrienden te worden met de Conser
vator Notariële Stichting. Daarnaast wordt 
ook twitter ingezet om donateurs en be
langstellenden te informeren over onder
wijs, bibliotheek en schenkingen. 
Volg ons: @NotarieleSt en u weet het 
stichtingsnieuws als eerste!

Ontsluiting antiquarische bibliotheek
De Notariële Stichting bezit een uitgebreide 
bibliotheek. Een belangrijk en zeer bijzonder 
deel van deze bibliotheek is de antiquarische 
boekerij, met als alleroudste stuk een geiten
vel uit 1313, waarop een koopakte is vastge
legd van een landgoed in Fiesole, bij Floren
ce. De catalogus van deze verzameling is tot 
op heden niet online beschikbaar, maar daar 
wordt aan gewerkt! Sinds begin dit jaar is een 
aantal dagen per week dr. Ruud van den Berg 
bezig met het digitaal invoeren van de titels: 
een monnikenwerk. Hij heeft momenteel zijn 
handen vol aan de zeventiende en achttien
deeeuwse notarisboekjes in de collectie. De 
eerste titels zijn inmiddels in de online ca
talogus opgenomen. Wekelijks zal deze lijst 
worden uitgebreid. Geïnteresseerd of andere 
vragen over de bibliotheek? Mail naar info@
notarielestichting.nl of kom langs!

Vakantie
De Stichting is gesloten vanaf 24 decem
ber 2011 tot en met 4 januari 2012.

Daan Meijer

december 2012 15



 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 arbeidsongeschiktheid, 
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 bellen. 
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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