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”Ponder” volgens Van Dale:

Vereniging Hendrick de Keyser

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

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

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

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

Dan bestaat de mogelijkheid dit huis voor het
nageslacht te bewaren door het te schenken
aan Vereniging Hendrick de Keyser.
Vereniging Hendrick de Keyser heeft als doel het
behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen en hun interieur. Zij doet dit sinds
1918 door verwerving van bijzondere monumenten, die na restauratie worden verhuurd. Eenmaal
verworven huizen worden nooit meer verkocht.
Het bezit van de Vereniging omvat 394 huizen,
waaronder diverse topstukken van architectuur
met een onvervangbare waarde. De Vereniging
telt ongeveer 4.000 leden. Natuurlijk is het ook
mogelijk om de ‘monumentenzorg’ te steunen
door financiële schenkingen of erflatingen aan
Vereniging Hendrick de Keyser (vrijgesteld van
schenkings- en successierechten).

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: NL41 INGB 0000 5547 04
Redactie:
W. Bosse, notaris te Amsterdam
B. Duinkerken, rechtshistoricus, oud-notaris te
’s-Gravenhage
Daan Meijer, conservator Notariële Stichting
V.A.E.M. Meijers, notaris te Den Haag, docent
Universiteit Leiden
Redactiesecretaris:
Inés M. van Gasselt

Toegang tot de
cultuurhistorische collectie
van de Stichting
Een belangrijk deel van de cultuurhistorische collectie van de Stichting tot Bevordering der Notariële
Wetenschap is ook online te bewonderen.
Surf naar de vernieuwde homepage www.notariele
stichting.nl en klik op het blok Catalogus collectie. Met de zoekfunctie kunt u vele schatten van de
Stichting bewonderen!
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Werning & Kooij te Soest en Het Concertgebouw
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Aan dit nummer werkten mee:
Guus Boelens, universitair docent Universiteit Leiden en
kandidaat-notaris
Niels Graaf, historicus en freelance journalist
Caspar van Heel, rechtshistoricus, van 1974 tot 2006
werkzaam als provinciaal archiefinspecteur in Overijssel
Pauline van den Heuvel, projectleider Notariële archieven Stadsarchief Amsterdam
Daan Meijer, conservator Notariële Stichting
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Prof. dr. A.H.N. Stollenwerck, voorzitter Notariële
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aan de Vrije Universiteit, Raadsheer Hof Den Haag
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Op de cover van Ponder 39:
Gekleurde houtsnede uit ca. 1850 van een veiling bij opbod.
De veilingmeester trapt af: “Attention!... nous arrivons aux objets d’art.”
(Collectie Posch ondergebracht bij de Stichting tot Bevordering der
Notariële Wetenschap)

Raamdecoratie uit ca. 1965:
Verba volant scripta manent;
woorden vervliegen, het geschrevene blijft.
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Ten Geleide

Paul Scholten

H

Erflater van de Amsterdamse school
Wat voor beeld toont de jurist van zichzelf aan de buitenwereld? Als iemand met het Burgerlijk Wetboek in de binnenzak? Als iemand die de theorie tot in de puntjes beheerst of juist filosofeert over
de vraag wat recht zou moeten zijn? Of is een échte jurist iemand die zijn werk in dienst stelt van
de maatschappij? Het kan allemaal. Er zijn meerdere personae – Latijn voor maskers – waardoor
het recht wordt bestudeerd. Toch is het zeldzaam als een jurist meer dan één masker draagt. De
Amsterdamse hoogleraar Paul Scholten (1875-1946) was zo’n geweldenaar. Zijn naam echoot tot
de dag van vandaag door in het pantheon van de Nederlandse rechtswetenschap.

Het is al weer een half jaar geleden dat
ik mij voor het laatst tot u heb gericht.
Er is in de tussenliggende tijd veel
gebeurd bij de Stichting. Het trieste
nieuws overheerst helaas. De Stichting
heeft twee keer een gevoelig verlies geleden.
Op woensdag 28 januari overleed onze
oud voorzitter prof. mr. dr. Piet Hein
Gerver, meer dan 25 jaar was hij bestuurslid van de Stichting. In 1974 werd
hij in het bestuur gekozen; en twee jaar
later werd hij secretaris. In 1986 volgde zijn verkiezing tot voorzitter. Onder zijn leiding ontwikkelde de Stichting zich verder en werd de daardoor
noodzakelijke verhuizing naar de Van
Eeghenstraat gerealiseerd, alsmede de
ontwikkeling van een postacademisch
onderwijsprogramma. Bij zijn afscheid
in 2001 als voorzitter kon hij trots terugkijken op de grote stappen, die de
Stichting had gemaakt. Piet Hein is 72
jaar oud geworden. Hiernaast publiceren wij de rede, die zijn vriend en collega Lei Schroeder tijdens de afscheidsbijeenkomst hield.
Op woensdag 18 maart overleed onverwachts onze medewerker dr. Ruud
van den Berg. Sinds december 2011
was Ruud werkzaam bij de Stichting
tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Zijn werk was het ontsluiten
van de antiquarische bibliotheek, één
van de verborgen schatten van de Notariële Stichting. Ruud begon als vrijwilliger en was sinds 2014 in dienst bij
de Stichting. Zijn kennis en deskundigheid waren van groot belang voor
de ontsluiting en catalogisering van
de oudste boeken, die de Stichting in
haar bezit heeft. Ruud is maar 45 jaar
oud geworden. Op pagina 6 staat een
In Memoriam, opgesteld door Daan
Meijer, conservator van de Stichting.
De leden van het bestuur en de raad
van toezicht van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap
gedenken Piet Hein en Ruud met eerbied en in dankbaarheid. Onze gedachten zijn bij al hun naasten.
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Bijschrift

Nu de zomer aanbreekt buigt het bestuur zich verder over de toekomst van
de Stichting. Want helaas, die is niet
rooskleurig. Het bestuur constateert
dat de natuurlijke verbondenheid van
hen, die werkzaam zijn in het notariaat,
met de Stichting minder aanwezig is
dan tien, vijftien jaar geleden. Het aantal donateurs loopt terug alsmede de
bereidheid om de donatie te voldoen.
Dat is jammer, want de Stichting heeft
nog steeds grote waarde voor het notariaat. Zeker in een tijd dat de beroepsvereniging en universiteiten moeten
bezuinigen.
Natuurlijk is er het zeer gewaardeerde postacademisch onderwijs, dat alleen toegankelijk is voor donateurs. En
ik wijs op onze bibliotheek, die steeds
unieker wordt omdat andere kenniscentra juist hun bibliotheek reorganiseren (lees: beperken). Ook als u niet in
Amsterdam woonachtig of werkzaam
bent kunt u gebruik maken van de
bibliotheek. De student-assistenten helpen u graag. Een mailtje naar info@
notarielestichting.nl is voldoende om
de gewenste literatuur of verwijzingen
te ontvangen. Ik wijs op onze collectie,
zo treffend beschreven in De notaris in
woord en beeld, die laat zien hoe het Nederlandse notariaat zich in de loop van
de eeuwen ontwikkelde. Ik noem onze

bijzondere hoogleraren, die samen met
de reguliere universitaire opleiders van
groot belang zijn voor de kwaliteit van
de (kandidaat-)notarissen van morgen
Ik wijs op onze inspanningen bij de
voor de notariële praktijk zo belangrijke publicaties in de serie Ars Notariatus en het WPNR. De Stichting hoopt
daarmee ook een bijdrage te leveren
aan belangrijke maatschappelijk discussies in en over het notariaat.
Deze maand ontvangt u het donatieverzoek van de Stichting. Ik wil u met
klem vragen niet te aarzelen om aan
de Stichting te doneren. Het unieke en
onafhankelijke karakter van Stichting
tot Bevordering der Notariële Wetenschap kan niet zonder uw steun en u
steunt in wezen uzelf.
Namens mijn medebestuursleden, de
conservator en alle medewerkers van
de Stichting wens ik u en de uwen een
mooie zomer. Wellicht dat we u in het
najaar van 2015 op de Stichting mogen
begroeten of via het vermelde e-mailadres verder op weg kunnen helpen! U
bent altijd van harte welkom.
Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck
voorzitter

H

Heel voorspoedig begon Scholtens juridische
loopbaan echter niet. Liever had hij letteren
gestudeerd, een mengeling van Nederlands
en geschiedenis. De smaak had hij echter
snel te pakken. In 1899, op vierentwintigjarige leeftijd, studeerde en promoveerde hij
cum laude af op de ‘schadevergoeding buiten overeenkomst en onrechtmatige daad’
aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens dook hij de praktijk in. Als advocaat en rechter-plaatsvervanger maakte hij
snel naam. De academie verloor hij niet uit
het oog. Op 31-jarige leeftijd verving hij tijdelijk zijn zieke promotor J.F. Houwing als
lector burgerlijk recht aan de Universiteit
van Amsterdam. Dit beviel beide partijen
zo goed dat hij al een jaar later, in 1907, de
vrijgekomen leerstoel Romeins recht besteeg.
Drie jaar later promoveerde hij naar het prestigieuze professoraat in het burgerlijk recht.
De rechtsgeschiedenis liet hij echter niet los.
In 1914 deed hij het hoogleraarschap in het
oud vaderlands recht en de encyclopedie van
het recht ‘erbij’. Daarmee ging zijn academische loopbaan in sneltreinvaart van start. De
rechtsfilosofie volgde in 1927, maar toen was
zijn ster al tot grote hoogte gestegen. In 1932
werd Scholten, bij het 300-honderdjarig bestaan van de UvA, zelfs gekozen tot rector
magnificus. Tijdens zijn afscheidscollege verkondigde hij met voldoening: ‘Ik wil nu aan
het eind zeggen, dat ik niet dankbaar genoeg
kan zijn, dat recht mijn ‘vak’, hoogleraar mijn
‘baan’ is geweest.’
Juridische klassieker
Deze zelfanalyse was terecht. Bijna veertig jaar lang bewoog Scholten zich met succes in het Amsterdamse academische milieu.
Het gewissel tussen de personae van rechtshistoricus, privatist en filosoof scherpte zijn
perspectief. Hij integreerde de uiteenlopende

Paul Scholten, getekend door Bernard van Vlijmen in 1925
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rechtsgebieden tot een synthese, een visie. Deze blik resulteerde uiteindelijk in 1931 in het monumentale Algemeen Deel
van de Asser-serie. Vooral het eerste hoofdstuk is een klassiek stuk en niet alleen omdat het meer dan tweederde van
het boek vult.
‘De methode van het privaatrecht’ is beroemd vanwege de
daarin geformuleerde rechtsvindingstheorie. Het was een
pleidooi voor een open benadering van het recht, voorbij
de tekst van de wet. Het ging er om historie en doel na te
speuren, de regel toe te passen in het geheel van rechtsbeginselen en rechtvaardigheidsopvattingen. De feiten van het
geval mochten daarbij niet worden veronachtzaamd. Geen
enkele interpretatiemethode ging zodoende voor de ander.
Deze visie betekende een grote voorsprong voorwaarts in de
Nederlandse rechtstheorie. Scholtens Algemeen Deel is in zekere zin ook de eerste systematische behandeling van de moderne, twintigste-eeuwse methodologie. Hij liep vooruit op
Dworkins in de jaren ’70 geventileerde theorie. Niet onverdienstelijk, voor een jurist die liever letteren had gestudeerd.
Rechtshistoricus
De cultuur-historische belangstelling van Scholten is echter van grote vormende waarde geweest voor het Algemeen
Deel. Zijn professoraat in het Romeinse recht versterkte die

invalshoek. Dat betekent niet dat hij een groot romanist was.
Scholtens publicaties op dit gebied stellen weinig voor. Daar
was hij ook zelfbewust over in zijn afscheidscollege: ‘Het
was in het Romeinsche recht, waarvan ik maar een bitter
beetje wist, zoo weinig, dat ik bij ieder examen het benauwende gevoel had, dat ik zelf niets meer wist dan ik van den
candidaat vroeg’.
Toch schatte Scholten ook het Romeinse recht op waarde. In
zijn oratie ‘De waarde van het Romeinsche Recht’ uit 1907
stelde hij dat als er één ding is te prijzen aan de Romeinen,
het wel is, ‘dat zij, juist zij met hun verfijnde techniek in die
techniek niet het einddoel zagen.’ Terecht volgens Scholten:
‘wat helpt ons immers de schoonste begripsvorming als ’t
recht zelf wordt verwaarloosd?’ Juridische beschouwingen
konden volgens hem niet zonder een blik op het heden en
verleden. Rechtsnormen zijn historisch bepaald, zij staan
niet boven of buiten de tijd. Op die manier hebben de humaniora, met de historiserende invalshoek, een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandse rechtswetenschap.
Rechtsfilosoof
Maar wat was dan dat recht? Voor Scholten was dat het eindproduct van de christelijke leer. Cees Maris, emeritus hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam,
stelde in een bundel over de actualiteit van Paul Scholten
dat het misschien het beste is deze theoretische erfenis af te
stoten naar de Vrije Universiteit. Al te snel moeten we echter
niet over die christelijke ondertoon heenlezen. Hoewel het
niet de kern is van zijn denken, vallen Scholtens juridische
beschouwingen er niet los van te begrijpen.
Grofweg komt zijn these op het volgende neer. Geen rationele overwegingen, maar geloofsinspiratie is de sleutel tot
elk (juist) juridisch oordeel. Waar concrete rechtsregels gefundeerd zijn in de beginselen van de samenleving, die weer
rusten op de moraal, worden vanuit de goddelijke geboden
de richtlijnen voor de moraal gedefinieerd. Recht en levensbeschouwing kunnen kortom niet zonder elkaar. Scholten
formuleert het in zijn artikel ‘Het recht van het recht’ als
volgt: “Wie meent rechts- en levensopvatting te kunnen
scheiden, schaadt beide, hij vervalscht zijn rechtsovertuiging, omdat hij het teruggrijpen op de hoogste waarde stelselmatig vermijdt.’
Met theorie om de theorie had Scholten dan ook weinig.
Recht moest aan een behoefte beantwoorden en geplaatst
worden tegen een brede achtergrond. ‘Het normatieve laat
zich uit het recht niet verdrijven, stuur het de voordeur uit,
het komt achter weer binnen.’ Beroemd is zijn stelling over
het huwelijksrecht. Volgens Scholten was dat geen recht omdat het indruist tegen het ‘gemeenschapsbeginsel’: ‘de mens
zal niet scheiden wat god verbonden heeft’. Inmiddels zal hij
daar anders naar hebben gekeken. Met de dood van God is
er immers weinig over van dit beginsel.

Cover van Recht en liefde
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Amsterdam
Eén van de rechtsfilosofische geschriften waarin Scholten ingaat op
de voortdurende evolutie in het recht
is het werkje Recht en liefde. Geschreven in het oorlogsjaar 1917 stelde hij
de vraag of de handhaving van het
recht wel onvoorwaardelijk geldt.
Was de Eerste Wereldoorlog niet
het beste bewijs tot welke verschrikkingen deze opstelling kan leiden?
Rechtshandhaving, met alle daarin vervatte gevaren, zag hij daarom
slechts als bittere noodzaak.
Op een bevrijding van die noodzaak
bleef Scholten zijn hele leven hopen.
‘Eens moeten wij het recht te boven
komen. Dan blijft enkel de liefde.’
En als Scholten ergens liefde voor
voelde, was het wel zijn stad. In zijn
afscheidscollege bekende hij het volgende: ‘Amsterdam, de stad, is mij
ongeloofelijk lief. En ik wil u nog
één keer hetzelfde zeggen: dat Amsterdam toch eigenlijk is, zoals een
ouder dichter het gezegd heeft, ‘het
hart van Nederland, het hart, waarin het leven van het Nederlandsche
volk het sterkste klopt’.
Met dit stukje poëzie komen we toch
weer bij de rechtenstudent die liever
letteren had gestudeerd. Zonder resultaat is Scholtens studie echter niet
geweest. Zijn naam is misschien vergeten, maar de door hem ingezette open benadering van het
recht leeft in de wandelgangen van de juridische faculteiten
voort. Over de betiteling is Scholten ongetwijfeld tevreden:
‘Amsterdamse school’.

Paul Scholten in 1932

Niels Graaf

Literatuur en verder lezen
E. Lissenberg (e.a), De actualiteit van Paul Scholten (Nijmegen 1996); E.M. Meijers, ‘Herdenking van Paul Scholten’, Jaarboek
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1947-1948, p. 199-215; Paul Scholten, Verzamelde Geschriften
van wijlen Prof. Mr. Paul Scholten (Zwolle 1949); T.J.M. Slootweg, A. Ellian, & C.E. Smith (Red), Recht, beslissing en geweten. Beschouwingen naar aanleiding van Paul Scholten (Deventer 2010); Piet de Rooy (e.a.), Een brandpunt van geleerdheid in de Hoofdstad. De
Universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten (Amsterdam 1992).
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Reparatiewet Vormerkung
‘Met trucje stonden kopers in de kou’
Weinig consumenten en bedrijven realiseren zich hoe riskant het is als zij
hun koopakte niet laten inschrijven bij het Kadaster. Deze Vormerkung beschermt tegen aanspraken van derden, zeker nu een nieuwe wet een sluiproute dicht. Sander Steneker, hoofddocent aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen, wijdt er in maart een cursus aan.

D

Dat de aankoop van een huis op de
koper kan afketsen, is bij het publiek
wel bekend. Elke consument kent het
veelgebruikte voorbehoud van financiering: krijgt de koper de banken
niet mee, dan gaat de koop niet door.
Maar dat het ook aan de kant van de
verkoper mis kan gaan, daarvan zijn
veel consumenten zich volgens Steneker niet bewust. Nadat de koopakte is
getekend kan de verkoper failliet gaan,
hij kan het huis nog aan een ander verkopen of een schuldeiser legt beslag op
de woning. Dat laatste komt het meeste voor, aldus Steneker. Als een schuldeiser erachter komt dat er sprake is
van verkoop, ziet hij zijn kans schoon
om de druk op te voeren. ‘Een huis
is vooral in deze situatie een aantrekkelijk object. Bij gewoon beslag moet
de schuldeiser zelf een vonnis van een
rechter regelen en een openbare veiling
organiseren. Dat is veel heisa. Maar is
het huis verkocht, dan heeft hij al een
voet tussen de deur.’
Het zal wel loslopen
Vormerkung moet bescherming bieden. Zodra de koopakte is ingeschreven bij het Kadaster heeft een tussentijds beslag op het huis of een
faillissement van de verkoper geen gevolgen voor het doorgaan van de levering vrij van hypotheken en beslagen.
Dat gaat zes maanden op. Helaas wordt
deze inschrijving in veel gevallen echter achterwege gelaten. En dat geldt
niet alleen voor consumenten, maar
even goed voor bedrijven die kantoren of andere bedrijfspanden kopen.
Steneker: ‘De koop gaat meestal via de
makelaar. De notaris wordt er dan pas
bij betrokken als er moet worden gele-

verd. Dan kan het te laat zijn. Je wilt die
hele periode beschermd zijn.’ Waarom
mensen er vanaf zien? Volgens Steneker is dat vooral onwetendheid, al kunnen de extra kosten ook een rol spelen.
‘Men denkt: het zal wel loslopen. Op
dit vlak worden kopers echt te weinig
geadviseerd.’

voorheen die overwaarde nog onderhands tussen koper en
verkoper worden geregeld om de schuldeiser de loef af te
steken, dat kan met deze wet niet langer. Volgens Steneker
een tamelijk theoretische kwestie. ‘Een notaris zal zo’n betaling onder de tafel normaal gesproken niet toestaan.’
Praktische consequenties
Voor de notaris heeft de nieuwe wet wel wat voeten in aarde.
Hij wordt geconfronteerd met een automatisch beslag zonder dat de deurwaarder is langs geweest en zal een verklaring
derdenbeslag moeten afleggen, evenals de koper. Tijdens de
cursus op 10 maart gaat Steneker in op de praktische consequenties van de nieuwe wetgeving. Op welk moment moet
de notaris deze verklaring precies afleggen? Wat moet daarin
staan? En hoe adviseer je cliënten over deze zaken? Daarnaast gaat Steneker in op de situatie die kan ontstaan als er
geen Vormerkung is geweest. Wat is dan de beste aanpak als
de verkoper failliet gaat of het pand verkoopt aan een ander,
of als een schuldeiser beslag legt?
Voorlopig heeft de notaris vaak weinig invloed op wel of
geen Vormerkung. Mocht hij in de toekomst vaker bij de
koop worden betrokken, dan kan hij zelf de koper aansporen zich te beschermen met Vormerkung.
Lizanne Schipper

Sluiproute
Als kopers al voor Vormerkung kiezen,
dan kon het tot voor kort nog steeds
mis lopen. Schuldeisers hadden namelijk een sluiproute ontdekt, waardoor
ze toch nog hun slag konden slaan.
Dan legden zij een derdenbeslag onder de koper, dus op zijn verplichting
om de koopsom te betalen. Gevolg:
de koper kon niet meer aan de notaris
betalen en de levering ging niet door.
De laatste jaren is een dergelijk geval
twee keer aan de Hoge Raad voorgelegd, maar zonder succes. Steneker:
‘Terwijl dit toch een idiote situatie is,
waartegen Vormerkung nu juist moet
beschermen. Het is een trucje waarmee
de koper in de kou staat. Maar de Hoge
Raad zei tot twee keer toe: niets aan te
doen, zo is het geregeld in de wet.’
Gelukkig is er nu een reparatiewet opgesteld. Per 1 januari dit jaar is deze
maas in de wet gedicht. Een beslag
onder de koper leggen kan nog steeds,
maar de koper mag dan toch gewoon
de koopsom aan de notaris betalen
en het huis kan worden geleverd. De
schuldeiser is zijn beslag op het huis
dan niet kwijt: dat verschuift automatisch naar het geld dat de notaris onder
zich heeft. Wel kan hij alleen aanspraak
maken op eventuele overwaarde, want
de betalingen aan de hypotheekverstrekker en de fiscus gaan voor. Kon

Sander Steneker

Programma postacademisch onderwijs tot en met juni 2016
Bij het ter perse gaan van deze Ponder staan onderstaande lezingen al vast. Deze lezingen vinden plaats in het gebouw van de Stichting, Van Eeghenstraat 222 te Amsterdam. In principe duren de cursussen drie uur.
Komende tijd zullen nog meer cursussen aan het programma worden toegevoegd! Het overzicht van de lezingencyclus met daarbij
uitgebreide titelbeschrijving, datum, nadere toelichting en overzicht erkende PO-studiepunten. staat in de brochure, die aan donateurs
en belangstellenden wordt toegezonden. Ook staat op de website: www.notarielestichting.nl een compleet overzicht.
Soms geeft de actualiteit aanleiding om een extra cursus te organiseren. Donateurs en belangstellenden worden daarover geïnformeerd via Facebook en de nieuwsbrief van de Stichting. Nog geen nieuwsbrief? Een mail naar info@notarielestichting.nl is voldoende!
Opgave voor één of meer cursussen kan via de website of via inschrijfkaart bij de brochure.
Donderdag 18 februari 2016 13.30-17.00 uur Prof. dr. B.G. van Zadelhoff
					
Donderdag 10 maart 2016 13.30-17.00 uur Mr. dr. A. Steneker
Donderdag 17 maart 2016 13.30-17.00 uur Mr. dr. G.G.B. Boelens
Donderdag 14 april 2016
13.30-17.00 uur Mr. L.H. Rammeloo en
				
prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd
Donderdag 16 juni 2016
13.30-17.00 uur Prof. mr. W.D. Kolkman
Donderdag 23 juni 2016
13.30-17.00 uur Mr. S.H. Heijning en
				
mr. D.J. Maasland

Actualiteiten betreffende vastgoed,
btw en overdrachtsbelasting
Vormerkung en transportproblemen
Het legaat als estate planningsinstrument
Beroepsaansprakelijkheid
Vereffening van nalatenschappen
Verordening Europese erfopvolging

Openbare verkoping van diverse huizen te Zuidbroek, Groningen (1918)
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Alle Amsterdamse Akten

Bernard Haitinks
legendarische Mahler

Kunnen 30.000 protocollen worden ontsloten?
In een recent artikel zijn de Notariële Archieven in het algemeen de Mother of all Archives genoemd. Het Archief
van de Amsterdamse Notarissen (1578-1915) is dan zonder twijfel de moeder van alle Nederlandse notariële archieven te noemen. De omvang is immens – zo’n 3,5 kilometer in totaal – en er is werkelijk alles in te vinden over
de stad en haar wereldwijde netwerken: testamenten en huwelijkse voorwaarden van invloedrijke en minder invloedrijke Amsterdammers, handelscontracten voor het ontdekken van nieuwe werelden, scheepsverklaringen
met bloemrijke details van schipbreuken en kapingen maar ook lang begraven gegevens over slaventransporten,
overdracht van onroerend goed tot Rembrandts, pro deo attestaties met ooggetuigenverslagen van ordinaire
straatruzies en alle andere vormen van maatschappelijk ongepast gedrag, Het ligt allemaal verborgen binnen
deze goudmijn.

A
Marco Borggreve

Archiefonderzoek heeft in al die jaren maar een fractie van de schatten blootgelegd. Het vinden van de
juiste gegevens in de vaak zeer dikke banden is lastiger dan spelden in hooibergen. Veel meer aanknopingspunten dan een jaartal en de naam van een notaris zijn er meestal niet. Los daarvan is het van belang
de eeuwenoude banden te conserveren en digitaliseren om ze te behoeden voor fysiek verval. Na jarenlange ervaring met crowdsourcing en grootschalige
digitalisering vindt het Stadsarchief Amsterdam de
tijd rijp om het archief tot op akteniveau toegankelijk
te maken, zodat de inhoud 24 uur per dag en 7 dagen
per week wereldwijd bereikbaar wordt.

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

De Proeftuin
In de zomer van 2015 is het Stadsarchief Amsterdam
gestart met het verkennen van de mogelijkheden binnen een online proefomgeving, ‘Proeftuin Notarieel’
gedoopt. In de Proeftuin zijn enthousiaste vrijwilligers begonnen met het indexeren van de notariële
akten. Zij kregen een ‘eigen’ notarieel protocol op
het scherm dat zij van begin tot eind doorwerkten.
Hierbij zijn onder meer begin en eind van de akte, het
type akte (gebaseerd op de rechtshandeling), datering
en de in de akte voorkomende persoonsnamen ingevoerd. Het doel van de proeftuin was om de meest
bruikbare, meest efficiënte én de leukste manier te
vinden om een dergelijk monsterproject haalbaar te
maken. Zonder gezamenlijke inzet zou het immers
honderden jaren duren voordat de kilometers notariële akten zouden zijn doorgeploegd! De eerste cijfers
geven vertrouwen in de noodzakelijke zevenmijlsstappen: de proefperiode van krap drie maanden, met
een beperkte testgroep, leverde al 13.205 akten op
met daarin 67.092 persoonsnamen!
Pagina uit het protocol van notaris Pieter van Perssen, 1632.
Zien we hier de notaris zelf afgebeeld?

januari 2016
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Onder de vrijwilligers bevonden zich zowel
specialisten als mensen die over geen enkele
voorkennis beschikten. Zonder uitzondering
werden zij gevangen door hun spannende ontdekkingen in de notariële archieven. Zij wenden aan de meest onmogelijke handschriften
van de notarisklerken, en ontwikkelden zich tot
specialisten van een bepaalde notaris en zijn
clientèle. Deelnemers stuitten op grote namen,
beroemde schilderijen of, zoals verrassend vaak
gebeurt in crowdsourcingsprojecten, op eigen
voorouders.

Sommige notarissen lieten hun minuutakten op kostbare wijze inbinden

Grote plannen voor 2016
De Proeftuin Notarieel is inmiddels afgesloten
en de resultaten worden geëvalueerd. We kunnen alvast wereldkundig maken dat we het aandurven! In 2016 werken we toe naar een groot
project, waarbij ook studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht
worden betrokken. Om het project ook financieel mogelijk te maken worden zoveel mogelijk fondsen gezocht – alleen al het digitaliseren
kost immers miljoenen. Daarnaast wordt het
archief voorgedragen voor een plaats in het Memory of the World Register van de Unesco, een lijst
met documentair erfgoed dat van exceptioneel
belang wordt geacht voor de wereldgeschiedenis. Bij honorering zal onze Mother of All Archives zich dan in het goede gezelschap bevinden van onder meer de dagboeken van Anne
Frank en het archief van de VOC.

HET ARCHIEF IN CIJFERS
Het Archief van de Amsterdamse Notarissen (15781915) wordt sinds 1656 bewaard in een afgesloten
kamer op het stadhuis en is sinds 1915 onder de
hoede van het Stadsarchief Amsterdam. Indexering
op akteniveau betekent een historische goudmijn
voor de geschiedschrijving van Amsterdam maar
zorgt ook voor nieuwe mogelijkheden op het gebied
van rechtshistorisch onderzoek en onderzoek naar
de geschiedenis van het notariaat.
Omvang: 			3,5 kilometer
Aantal protocollen: 		

30.000

Aantal kasten: 			

760

Aantal planken:			3.600
Totaal aantal akten (schatting):
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Detail akten van notaris
Simon van Sevenhoven,
werkzaam tussen 1681 en 1705

Pauline van den Heuvel

Het signet van de notaris (36)

Limburg

De Nederlandse provincie Limburg is een zeer kunstmatig project, dat pas in 1814 en 1839 haar
huidige omvang kreeg. Vóór 1794
was dit gebied een lappendeken
van hertogdommen, heerlijkheden en het prins-bisdom Luik,
soms zelfs in tweeherigheid. Maar
in de tijd dat notarissen signetten
gebruikten was dat een kerkelijke
aangelegenheid, en behoorde dit
gebied grotendeels tot het bisdom
Luik. We hebben eerder gezien
dat in Luik het notariaat vroeger
van start ging en strakker georganiseerd was. Dat is ook merkbaar in de oude bisschopsstad
Maastricht. Volgens prof. Nève
was Rogier de allereerste in (het
huidige) Nederland werkzame
notaris. Als pauselijk notaris beLambertus de Trajecto
zegelde hij in 1277 een oorkonde
dictus de Sancto Hylario
namens twee getuigen, die niet
over een eigen zegel beschikten1.
Zijn signet is niet overgeleverd.
Het oudste wel bewaarde signet in Maastricht wordt afgebeeld in de dissertatie van prof. Gehlen over het notariaat
in het tweeherige Maastricht 2: van Lambertus de Trajecto
dictus de Sancto Hylario, van wie in 1292 en 1301 drie akten

bewaard zijn. Hij was keizerlijk
notaris. Zijn signet is een soort
vierkant waarbij de zijranden
naar het midden verplaatst zijn,
waaronder een schelpmotief, alles op een lange hals, bekroond
met een kruis.
Net als elders komt het notariaat ook vroeg voor bij belangrijke kerkelijke instellingen,
Daarvan waren in Limburg voldoende aanwezig. Nemen we de
abdij van Thorn, opgericht in
992, later een stift voor hoogadelijke vrouwen, met een abdis
als rijksvorstin. In 1370 maakte
Amelius Gobbelini de Eyk op
verzoek van de decana een akte
op in de abdijkerk. Hij was Luiks
geestelijke en keizerlijk notaris.
Amelius Gobbelini de Eyk
Zijn signet toont boven een podium van drie treden een vierkant enigszins vergelijkbaar met
het vierkant van Lambertus, maar binnen een rand van vier
bladen en vier doornen en om het vierkant zijn vóórnaam Ame-li-us. Ook in de onderste trede van het podium staat zijn
naam, voorafgegaan door de S van signum.
Caspar van Heel

10.000.000
Depot met de notariële protocollen bij het Stadsarchief Amsterdam

12

In een volgend nummer van Ponder zullen wij berichten over
de ontwikkelingen rondom het Archief van de Amsterdamse
Notarissen en hoe u daarbij kunt helpen.

1) P.L. Nève, De dertiende-eeuwse schepenoorkonden van Maastricht en Sint-Pieter (Maastricht 2012) p. xxxviii.
2) A.Fl. Gehlen, Het notariaat in het tweeherig Maastricht (Assen 1981) pp. 48, 276, 285.

januari 2016

13

Ars Notariatus
Het legaat, de wisselwerking
tussen civiel en fiscaal recht
ISBN 9789013 133868
ISBN 9789013 133875 (E-book)

D

Ars Notariatus: 161
Aantal pagina’s: 626
Verschijningsdatum: 1 december 2015

Ars Notariatus
Uitleg van notariële akten
Op 5 juni 2014 vond in Paushuize te Utrecht het symposium ‘Uitleg van notariële akten’ plaats. Dit boek bevat de op
schrift gestelde voordrachten van bijna alle sprekers, alsmede een extra bijdrage over uitleg van notariële akten.
Over de uitleg van notariële akten was nog niet eerder een symposium georganiseerd of een bundel in de serie Ars
Notariatus verschenen. Aan de uitleg van notariële akten als zodanig is in de literatuur tot dusverre weinig aandacht
besteed.
Redactie:
Deel:
ISBN:
Datum verschijning:
Aantal pagina’s:
Prijs:

prof. mr. drs. J W.A. Biemans, prof. mr. W.D. Kolkman, prof. mr. L.C.A. Verstappen.
160
9789013133356
17 september 2015
148
€ 35,- (incl. btw)

De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst
Deze uitgave in de serie Ars Notariatus staat in het teken van het Symposium Personenvennootschappen, dat op
23 april 2015 werd gehouden in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden op basis van een samenwerking
tussen de Universiteit Leiden en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Het centrale thema betrof de
personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst.
Auteurs:
Deel:
ISBN:
Datum verschijning:
Aantal pagina’s:
Prijs:

prof. mr. W.G. Huijgen, mr. dr. V.A.E.M. Meijers, mr. Chr.M. Stokkermans, mr. dr. A.J.S.M.
Tervoort, mr. drs. I.S. Wuisman, prof. mr. D.F.M.M. Zaman.
159
9789013133370
17 september 2015
88
€ 30,- (incl. btw)

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

De aanleiding voor mij om een promotieonderzoek aan het legaat te wijden is dat ik – werkzaam als (parttime)
kandidaat-notaris in Delft – in de familierechtpraktijk constateerde dat in
zogeheten flexibele testamenten een
prominente rol is weggelegd voor het
legaat, met exotische termen als het ‘afvullegaat’ en het ‘handmatige ventiellegaat’.
Door middel van een legaat kent de
erflater in zijn testament aan iemand
een vorderingsrecht toe. Meestal dient
het legaat een zuiver civielrechtelijk
doel: de erflater wil een geldbedrag
of een bepaald goed aan de legataris
doen toekomen. Het legaat leent zich
bij uitstek voor het creëren van allerlei
fiscaal ingegeven structuren, zoals het
proberen een optimale spreiding van
de erfrechtelijke verkrijgingen over de
verkrijgers te bewerkstelligen zodat
erfbelasting bespaard wordt. Zo kan in
een testament een legaat aan een kleinkind zijn opgenomen ter grootte van
het ten tijde van het overlijden van de
erflater voor een kleinkind vrijgestelde
bedrag in de Successiewet 1956. Ook
valt te denken aan een legaat aan de
langstlevende echtgenoot van de goederen van de nalatenschap die hij kiest
(een keuzelegaat) of aan een legaat (van
een geldbedrag) dat gedeeltelijk aanvaard kan worden.
In de fiscaal-notariële praktijk ontwikkelde testamentvormen waarin het legaat een centrale rol speelt, wordt onder andere gebruik gemaakt van de
civielrechtelijke mogelijkheid om een
niet in de nalatenschap aanwezig geldbedrag of niet tot de nalatenschap behorende goederen te legateren, zoals
bij zogeheten ik-opa-testamenten en
turbotestamenten. De mogelijkheid
dat het legaat van een niet tot de nalatenschap behorend bepaald goed effect

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.

sorteert, is onlosmakelijk verbonden
met de in de wet opgenomen definitie
van een legaat, zijnde dat met een legaat door de erflater enkel een vorderingsrecht wordt toegekend.
Aangezien fiscaal ingegeven toepassingen van een legaat altijd vragen oproepen omtrent de civielrechtelijke grenzen van de mogelijkheden van deze
uiterste wilsbeschikking, is een substantieel deel van het onderzoek gewijd
aan het civiele recht. Te denken valt bijvoorbeeld aan de voor de praktijk relevante vraag of de wettelijke verdeling
zich laat combineren met een legaat
aan de langstlevende echtgenoot. Ik
heb beoogd om de kracht van het onderzoek te laten schuilen in de synthese van de civielrechtelijke en de successierechtelijke benadering van vragen
rondom het legaat. Fiscaal ingegeven
structuren (waarbij gebruik wordt gemaakt van een legaat) kunnen civielrechtelijke vragen oproepen. De beantwoording van deze vragen brengt
naar mijn mening niet alleen het fiscale, maar ook het civiele recht verder.
Mijn proefschrift geeft eerst een overzicht van de rechtsfiguren legaat en testamentaire last, waarbij (ook) de ontwikkeling van die rechtsfiguren onder
het Romeinse recht, onder het Burgerlijk Wetboek 1838 en onder de voorloper van de Successiewet 1956 besproken wordt. In het onderzoek wordt
vervolgens nagegaan wat de civielrechtelijke grenzen aan de mogelijkheden
van het legaat zijn met het oog op de in
de fiscaal-notariële praktijk gehanteerde structuren, alsmede wat de betekenis is van dergelijke structuren onder
het regime van de in 2010 vernieuwde
Successiewet. Op basis daarvan concludeer ik onder meer dat artikel 10
van de Successiewet resulteert in een
‘overkill’ aan heffing van erfbelasting

en stel ik voor
om een nieuw
artikel 10a Successiewet te maken waarin de
toepasselijkheid
van artikel 10
SW wordt geregeld als de erflater op grond van
een testament
mr. dr. G.G.B. Boelens te midden van zijn
van een naast
paranimfen Willem van den Aardweg
familielid eigen
(links) en Joris Hermeling
vermogen heeft
omgezet in (fictief) vruchtgebruik. Tevens bepleit ik om in de Successiewet aftrek toe te staan van de met
de uitvoering van een onpersoonlijke
testamentaire last verband houdende
kosten mits de lastverplichting door
de erflater is geconcretiseerd en door
de lastbezwaarde aangetoond kan worden wat de uitvoering van de last heeft
gekost. Te denken valt aan de lastverplichting om binnen een jaar een bronzen standbeeld van de erflater met een
waarde van 50.000 euro op te richten
in het Van der Werffpark te Leiden.
Op 17 maart 2016 zal ik voor de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap onderwijs verzorgen over het
legaat als estate planningsinstrument.
Tijdens deze middag zal ik een overzicht geven van de estate planningstoepassingen van het legaat. Onder
meer het legaat van andermans zaken,
het legaat ten laste van de huwelijksgemeenschap, het (keuze)legaat tegen inbreng en het legaat aan een erfgenaam
komen aan bod, alsmede de fiscale behandeling van zogeheten afvullegaten,
turbolegaten, ik-opa-legaten, handmatige ventiellegaten en voorwaardelijke
afstandslegaten.
Guus Boelens
januari 2016

15

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

www.nwk.nl

