
Het is feest 

Verslag van het jubileumcongres 150 jaar WPNR:  ‘Recht vooruit’,  gehouden op 23 januari 
2020 in het Muntgebouw te Utrecht. 

Het 150-jarig bestaan van het blad dat u nu onder ogen heeft is niet onopgemerkt gebleven. Heel 
2019 hebben in het WPNR artikelen in de serie 150 jaar WPNR gestaan. In iedere aflevering werd 
teruggekeken op toonaangevende bijdragen die in 150 jaargangen zijn verschenen. En waarschijnlijk 
heeft de huidige redactie nog genoeg stof voor een tweede jaargang 150 jaar WPNR. Daarvoor is niet 
gekozen. Het jubileum is afgesloten met het jubileumcongres WPNR: recht vooruit. Veertien sprekers 
en één gesprekleider nemen de deelnemers elk op een eigen manier mee naar de nabije toekomst. 
En of alle sprekers eenzelfde toekomst voor ogen staat? Dat blijft ongewis. De inhoud en aanpak van 
de sprekers is divers. Er is weinig te vergelijken. Duidelijk is wel dat de notaris ook zeker in 2030 een 
rol zal hebben in het rechtsverkeer. En dat is goed nieuws voor alle zwartkijkers, die menen dat de 
digitalisering van de samenleving en artificiële intelligentie de notaris op het zijspoor zullen zetten.  

Zou in 1870 ook zo indringend over de toekomst van het vak zijn nagedacht? Biedt de inhoud van de 
eerste jaargangen visionaire artikelen? Nee, dat zeker niet. Wie de eerste jaargangen doorneemt ziet 
bovenal praktische bijdragen en gerechtelijke uitspraken. Op 2 januari 1870 verschijnt het eerste 
nummer van het WPNR. Dan is de naam nog Weekblad voor Notaris-Ambt en Registratie. 
Privaatrecht wordt pas in 1898 aan de titel toegevoegd. Het blad wordt uitgegeven voor rekening van 
de Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland. Redacteur is J.P. Sprenger van Eyk. Hij 
vormt niet alleen de redactie. Hij is ook verantwoordelijk voor de abonnementen, advertentiebeleid, 
de ingezonden brievenrubriek en hij schrijft waarschijnlijk alle artikelen, die niet ondertekend zijn.  

Terug naar het jubileumcongres van 23 januari. De opening is aan prof. mr. P. Vlas, voorzitter van de 
redactie van het WPNR. Hij geeft aan dat het notariaat voor veel uitdagingen staat: zo snel als de 
digitalisering oprukt, zo snel zal de notaris zich daaraan moeten aanpassen. Tegelijkertijd spreekt hij 
zijn zorg uit voor de controlezucht, die het notariaat tegenwoordig behoorlijk belast. De ‘controlitis’ 
zal in de toekomst ook niet afnemen. De roep om eenvoudiger taalgebruik in de officiële stukken 
wordt door Vlas niet omarmd. Hij volgt de lijn van zijn voorganger Paul Scholten, van wie boven de 
Oudemanhuispoort, het voormalige juridische bolwerk van de UvA, het volgende citaat te lezen is: 
“Wie hetzelfde anders zegt, zegt iets anders”. In zijn betoog gaat Vlas ook verder met de uitdagingen 
van nu voor het notariaat: het klimaat, de kloof tussen arm en rijk en wellicht de uitbreiding van het 
rechtsterritorium. Want welk recht geldt er in de ruimte? De Amerikaanse astronaut Anne McClain 
wordt onder meer beschuldigd van het hacken van de bankgegevens van haar echtgenote vanuit 
ruimtestation ISS1. Komt het tot een veroordeling dan is dit het eerste misdrijf dat gepleegd is in de 
ruimte. Het jubileumcongres heeft verder de ruimtelijke dimensie onbesproken gelaten. Wellicht dat 
het opgepakt wordt als Elon Musk de vluchten naar Mars gaat organiseren. De verschillende sprekers 
zijn dichter bij huis gebleven om de toekomst te spreken.  

De sprekers, die wellicht het dichtst bij onze tijd zitten zijn prof. mr. F.W.J.M. Schols (Radboud 
Universiteit, University of Curaçao en ScholsBurgerhartSchols) en mr. dr. N.V.C.E. Bauduin (FBN 
juristen). Zij hebben het WPNR van 9 januari 1870 ter hand genomen en lezen daarin over 
olografische en geheime testamenten2. De auteur is onbekend, maar waarschijnlijk zal het de reeds 
eerder genoemde Sprenger van Eyk zijn. Schols en Bauduin pakken het onderwerp uit deze bijdrage 
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aan om met de zaal in discussie te treden. Tegenwoordig is de onderhandse uiterste wil (door de 
sprekers als depottestament aangeduid) geregeld in artikel 4:95 BW. Dat zo’n depottestament 
eigenlijk nauwelijks in de praktijk voorkomt blijkt uit een korte inventarisatie onder de aanwezigen. 
Eigenlijk geeft ook geen van de aanwezige (kandidaat-)notarissen aan de cliënten de optie van het 
depottestament. Wie bij de notaris langskomt voor een testament krijgt geen keuze tussen de 
notariële akte en de aan een notaris in bewaring gegeven onderhandse akte. Terwijl, zo stelt Schols, 
het depottestament juist een goed argument is in de discussie over het monopolie van het 
notarisambt. Tevens laat de keuze goed zien wat de toegevoegde waarde is van de notaris. De cliënt 
heeft de mogelijkheid om zelf zijn testament op te stellen. In theorie heeft de notaris geen taak, 
maar in de praktijk blijkt door de kennis van zaken toch de meerwaarde van diezelfde notaris. De 
notaris treedt dan op als adviseur. De cliënt maakt gebruik van de notariële kennis, niet omdat het 
moet, maar omdat het kan3. Heeft het depottestament dan eigenlijk nog wel een plaats in de 
toekomst? Zo’n 55% van de aanwezigen kiest voor behoud van het depottestament in de wet. De 
onbekendheid van dit type testamenten is geen reden tot afschaffing. 

Op het gebied van de erfbelasting spreken prof.mr. I.J.F.A. van Vijfeijken (Tilburg University) en mr. 
J.L.D.J. Maasland (Loyens&Loeff). Met twee stellingen geven zij voer voor discussie voor het 
eventueel wijzigen van de Successiewet in de nabije toekomst. De eerste stelling luidt: Een ieder 
dient de vrijheid te hebben om iemand aan te wijzen die voor de heffing van erfbelasting als zijn of 
haar partner wordt behandeld, ook indien er geen sprake is van een affectieve relatie tussen de 
desbetreffende personen. Vaak gaat dat in zulke gevallen om degene, die als mantelzorger van de 
overledene is opgetreden. De meeste aanwezigen in de zaal vinden de stelling echter een brug te ver. 
Het publiek wijst op de mogelijkheid om een notarieel samenlevingscontract te sluiten of een 
geregistreerd partnerschap aan te gaan. De tweede stelling luidt: voor de partner in de zin van artikel 
1a Successiewet 1956 (zoals dit thans luidt) dient een algehele vrijstelling van schenk- en erfbelasting 
te gelden. Hierover is meer discussie. Gesteld wordt dat de hoogte van de vrijstelling zodanig is het 
overgrote deel van de partners geen erfbelasting hoeft te betalen. Voor hen, die toch erfbelasting 
dienen te betalen zijn de financiële gevolgen wel te overzien. En, zo wordt ook aangedragen vanuit 
de zaal, de overheid heeft inkomsten nodig. Daartegenin wordt gebracht, dat over het erfdeel reeds 
belasting is betaald. De meerderheid van de aanwezigen kiest niet voor een algehele vrijstelling voor 
de partner.  

Wat in het ene land nog toekomstmuziek is, is in het andere land reeds realiteit. Daarvoor zijn 
erenotaris en emeritus hoogleraar aan de KU Leuven prof. L. Weyts en zijn dochter mr. V. Weijts, 
notaris te Brussel,  naar Utrecht gekomen. Zij geven een inkijkje bij het gedigitaliseerde notariaat van 
onze zuiderburen: Tradition in motion. Het Belgische notariaat staat voor dezelfde uitdagingen als 
het Nederlandse. Professor Weyts ziet een hoopvolle toekomst: de hoeveelheid beschikbare 
informatie blijft groeien, maar de technologie kan in zijn ogen nooit een ‘gevoel van recht’ kweken. 
De notaris blijft een bruggenbouwer. Blockchaintechnologie en smart contracts zullen hulpmiddelen 
blijven, maar bieden wel extra zekerheden. Notaris Weyts biedt een blik in de activiteiten van de 
moderne Belgische notaris. De digitale wereld heeft een ferme stap gezet. Met startmybusiness en 
biddit kunnen notarissen en cliënten op een vlotte wijze hun zaken doen. Het forum 
startmybusiness.be is er voor aspirant-ondernemers in België. Het richt niet automatisch een B.V. op, 
maar het biedt de mogelijkheid om de gegevens die nodig zijn voor de oprichting op een vlotte 
manier door te geven aan een notaris. Men ziet de notaris als het goed is pas bij het ondertekenen 
van de oprichtingsakte. Via biddit.be kan sinds mei 2018 de Belgische huizenkoper online bieden op 
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vastgoed. Als een huis online te koop staat is voor dat huis geen fysieke zitdag meer mogelijk. Tijdens 
de online-veiling wordt de prijs in ‘real time’ bepaald. Alle bieders en de notaris, die centraal staat in 
het systeem, hebben zicht op alle biedingen. Ook zijn Belgische notarissen betrokken bij de lancering 
van een elektronisch aandelenregister. De digitalisering leidt dus onder meer tot minder fysiek 
contact tussen notaris en cliënt, maar ook tot minder fouten en minder mogelijkheden tot fraude. 

Allengs verschuift de aandacht van het congres naar iets verder in de tijd. Prof. mr. B.F. Assink 
(Erasmus Universiteit Rotterdam en advocaat-generaal bij de Hoge Raad) en mr. dr. P.P. de Vries 
(Houthoff) bespreken samen de rol van de notaris in het moderne ondernemingsrecht. Op stapel 
staat de digitale BV, zoals die wellicht op 1 augustus 2021 in werking zal treden. Het is een gevolg van 
een Europese richtlijn, die op 11 juli 2019 is gepubliceerd. Omdat de rol van de notaris bij de 
oprichting volgens de richtlijn niet wordt vereist, heeft de Nederlandse overheid aangegeven dat 
men zoveel mogelijk bij bestaande wetgeving zal blijven. Dat betekent dat de digitale oprichting van 
bv’s in Nederland zal plaatsvinden via een digitale notariële akte. Een consequentie van dit alles zal 
ook leiden tot de inzet van een videoconferentie, digitale identificatie en digitale ondertekening. De 
rol van de notaris zal in dit proces met name die van poortwachter zijn. Daarnaast verwachten beide 
sprekers wel dat de notaris bij het proces betrokken is als adviseur en als beschermer van de 
rechtszekerheid en rechtmatigheid. De vraag overheerst of het zal lukken de Europese richtlijn op tijd 
in te voeren. 

Een groot maatschappelijk vraagstuk is nu al en in de komende jaren nog veel meer het onderwerp, 
dat besproken wordt door prof. mr. L.C.A. Verstappen (Rijksuniversiteit Groningen en Hekkelman) en 
prof. mr. F.J. Vonck (Vrije Universiteit Amsterdam en Loyens&Loeff): vastgoed en verduurzaming. In 
een tweegesprek wordt ingegaan op de mogelijkheden voor VvE’s om appartementscomplexen in 
Nederland te verduurzamen. De overheid zet immers ambitieus in op de energietransitie. En 
klimaatveranderingen behoren tot het gesprek van de dag. VvE’s kunnen dus niet achterwege blijven. 
Maar voor beide hoogleraren is duidelijk dat wet- en regelgeving achterlopen. In het 
Modelreglement VVE van 2017 wordt eigenlijk nauwelijks rekening gehouden met verduurzaming. 
Het oplaadpunt voor elektrisch voortgedreven voertuigen is aan het reglement toegevoegd, maar dat 
is eigenlijk het enige. Het woord duurzaam zelf is niet terug te vinden in het reglement van 2017. 
Tegelijkertijd kan besluitvorming binnen de VvE traag verlopen. Hoe kan de verduurzaming dan wel 
tot stand worden gebracht? Is het mogelijk dat verduurzamingsprocessen worden ingezet zonder 
meerderheid in de VvE? Of moeten de duurzaamheidsprocessen onder dwang van de overheid 
worden opgestart? Beide scenario’s zijn wellicht niet wenselijk, maar enige dwang of sturing zal toch 
nodig zijn. Een ander probleem is de financiering van de verduurzaming van vastgoed. Meerdere 
financieringsmogelijkheden zullen worden gecreëerd , die verduurzaming door de VvE mogelijk 
maken. Te denken valt aan door de overheid nog op te stellen regelgeving voor gebouwgebonden 
financiering, waarbij de financiering is gekoppeld aan het pand en niet aan de gebruiker. Wie een 
huis koopt verkrijgt daarmee ook de betalingsverplichting. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om 
verduurzaming te financieren met gunstige leningen, die deels door de private banken op de markt 
worden gezet en deels door overheidsfondsen. De notaris zal de komende jaren talloze VvE’s in 
Nederland terzijde moeten staan met advies en maatwerk op dit terrein. De wensen die de overheid 
op het gebied van energietransitie in allerlei beleidsmaatregelen neerlegt, zullen daarbij een 
belangrijke leidraad vormen. 

 

Mr. dr. C. Bruijsten (Bureau Vaktechniek van EY Belastingadviseurs) gaat in zijn referaat dieper in op 
de ontwikkelingen, die de ‘ law firm’ doormaakt. Ondersteund door de uitkomsten van het jaarlijks 
uitkomende Law Firms in Transition, een uitgave van het Amerikaanse onderzoeksbureau Altman 



Weil, stelt Bruijsten  de vraag of de PC het werk van de jurist zal overnemen. Hij geeft aan dat voor 
het oplossen van juridische problemen (oftewel rechtsvinding) de digitale wereld nog niet de jurist 
kan vervangen. Bij het proces rond het formuleren van een juridisch oordeel wordt een onderscheid 
gemaakt tussen heuristiek (het zoeken naar oplossingen) en legitimatie (het onderbouwen van 
oplossingen). Met dit proces van wikken en wegen kunnen computers vooralsnog moeilijk uit de 
voeten. Het ontbreekt bijvoorbeeld nog aan voldoende rechterlijke uitspraken. Maar met de 
voortschrijdende tijd zullen ongetwijfeld meer mogelijkheden geboden worden aan digitale 
rechtsvinding. 

 

De toekomst van het notariaat wordt duidelijk ingekleurd door prof. mr. E.P.M. Vermeulen (Tilburg 
University). Hij laat de aanwezigen kennismaken met de notaris anno 2030. Een groot deel van de 
praktijk is (nog steeds) gericht op het ondernemingsrecht. Maar het is niet de N.V. of B.V. die de 
meeste aandacht van de notaris vraagt. De decentrale autonome organisatie (DAO) is hot. De DAO 
kent een platte structuur, er is geen piramide waarlangs de hiërarchische structuren zich bewegen. 
De DAO wordt gerund door de zogenaamde smart contracts. En met blockchaintechnologie kunnen 
op veilige wijze financiële transacties worden doorgevoerd. Zonder menselijk ingrijpen zou een DAO 
kunnen functioneren. En meerdere DAO’s kunnen samen functioneren door het Internet of Things, 
het platforum waarop allerlei apparaten zelfstandig met andere apparaten kunnen communiceren. 
En toch is er een rol voor de notaris in 2030. Zo zal de notaris (samen met de productontwikkelaars) 
checken of een product op de markt kan worden gebracht. En van de notaris zal ook worden 
verwacht dat er een controle op de nieuwe techniek zal plaatsvinden. Er blijven ethische vragen voor 
de notaris bestaan. Kunnen bepaalde verbindingen in de door de techniek beheerste maatschappij 
worden gelegd? Wordt het gat tussen de regels en de technologie niet te groot? Naast alle kennis die 
een jurist op de universiteit opdoet zal in 2030 steeds vaker een beroep moeten worden gedaan op 
niet juridische vaardigheden. Er blijven uitdagingen voor de notaris bestaan! 

 

Tot slot de toekomst van de jubilaris zelf, het WPNR. Veel wordt er tijdens het congres niet over 
gezegd: de boodschapper is per slot van rekening niet zo belangrijk als de boodschap zelf. KNB-
voorzitter mr. N. van Buitenen, die uitdrukkelijk laat blijken hoeveel waarde het WPNR heeft voor het 
Nederlandse notariaat, geeft op het eind van zijn felicitatie zijn toekomstbeeld van het blad: dezelfde 
kwaliteit met een paar kleine wijzigingen in de opmaak. Realiteit is dat in de loop van 2020 alle 150 
jaargangen digitaal raadpleegbaar zullen zijn. Zo krijgt men een prachtig beeld van de ontwikkeling 
van het Nederlandse notariaat. En (her-)lees dan bijvoorbeeld het artikel Ontbindende voorwaarde 
of wanprestatie uit 19114 Tegenwoordig vergeten, maar dat is niet terecht, want dat artikel is (naar 
alle waarschijnlijkheid) het eerste dat door een vrouwelijke jurist voor het WPNR is geschreven. Nog 
één toekomstbeeld voor het WPNR geeft prof. mr. E.P.M. Vermeulen. In zijn visie van 2030 leest de 
(kandidaat-)notaris nog altijd het WPNR, maar zijn of haar oog zal wel vallen op de kleurenfoto’s. 

 

Drs. D.D.R. Meijer* 

* Conservator van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap 
(daanmeijer@notarielestichting.nl) 
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