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23706 Wettelijke regeling van het notarisambt, mede
ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb.
20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart
1847, Stb. 12, houdende vaststelling van het
tarief betreffende het honorarium der notarissen
en verschotten (Wet op het notarisambt)

Nr. 3 MEMORIE VAIM TOELICHTING

' Zie themanummer «150 jaar Wet op het
Notarisambt», W.P.N.R. 1992, 6054, blz. 449
e.v.
2 Zie daarover mr. W. C. Treurniet, Het
notariaat nu en straks, R. M. Themis 1974, blz.
117e.v.

ALGEMEEN

Inleiding

De Wet op het Notarisambt van 1842 heeft de zelfs voor een wet
eerbiedwaardige leeftijd van 150 jaar bereikt.1 Het Burgerlijk Wetboek
heeft inmiddels in vernieuwde vorm en inhoud zijn intrede in de wereld
van het burgerlijke recht gedaan. Er is alle reden de wetgevende
inspanning te richten op vernieuwing van de slechts vier jaar jongere, met
de burgerrechtelijke wetgeving nauw verbonden Wet op het notarisambt.
Steunde het oude BW in sterke mate op de Code civil, de Wet op het
Notarisambt van 1842 is evenzeer doortrokken van de Franse geest van de
Loi contenant organisation du Notariat du 25 Ventöse, An XI, Bulletin des
lois no. 258 (1803). Zoals het nieuwe BW zich in belangrijke mate heeft
verwijderd van het oorspronkelijke Franse model, zo zal ook de nieuwe
wetgeving op het notarisambt zich moeten distantiëren van de
Ventöse-wet en haar opvolgster van 1842 om aansluiting te vinden bij de
sterk veranderde maatschappelijke situatie van de huidige tijd. Ook al
hebben veelvuldige wijzigingen en aanvullingen de Wet op het
Notarisambt tot op zekere hoogte bij de tijd gehouden, aan een ingrij–
pende herziening kan zij niet ontkomen.

Dat vernieuwing geboden is wordt al zeer geruime tijd onderkend, in de
eerste plaats door het notariaat zelf, dat in 1970 het initiatief heeft
genomen tot de instelling van een «structuurcommissie» onder voorzitter–
schap van prof. mr. E. A. A. Luijten met de opdracht de plaats van het
notariaat in de Nederlandse samenleving te bestuderen, zijn toekomst–
verwachtingen daarover te formuleren en rapport uit te brengen aan de
hoofdbesturen van de beide Notariële Broederschappen van destijds. In
1971 verdedigde mr. G. C. Kok te Leiden zijn proefschrift over het
Nederlandse notariaat, waarvan een 47 artikelen omvattend voorstel voor
een nieuwe Notariswet deel uitmaakt.2 In 1977 werd door de Commissie–
Luijten - opvolgster van de structuurcommissie van 1970 - een voorstel
voor een wettelijke regeling van een nederlandse orde van notarissen en
kandidaat-notarissen aan het bestuur van de Koninklijke Notariële
Broederschap (KNB) aangeboden. In hetzelfde jaar bracht een eveneens
door de Broederschappen ingestelde Commissie Van de Poll een rapport
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3 Onder de titel «Nu naar het jaar 2000». Zie
ook opstellen in verband met de nieuwe
Notariswet, prof. mr. W. M. Kleijn, prof. mr. E.
E. A. Luijten, prof. mr. A.G. Lubbers en prof.
mr. M.J.A. van Mourik.

uit met betrekking tot de problematiek betreffende de notaris–
rechtspersoon, de niet-protocolhoudende notaris, de substituut-notaris en
de associaties van notarissen. Ook deze commissie ontwierp een nieuwe
wet die, voorzien van amendementen door het hoofdbestuur van de KNB,
als «ontwerp Smalbraak» enige bekendheid verwierf.

In 1981 stelde het bestuur van de KNB een commissie in tot het
bestuderen van de verantwoordelijkheid van de notaris terzake van de
voorlichting van cliënten, de kennis van en medewerking aan mogelijk
laakbare praktijken en de plicht derden daarvan op de hoogte te brengen,
een en ander in verband met de lijdelijkheid en geheimhoudingsplicht van
de notaris. Deze «Commissie Verantwoordelijkheid Notaris» bracht in
1986 haar rapport uit. Ten slotte verscheen in 1988 een rapport van de
eveneens door de KNB ingestelde «Commissie Toekomstige Positie
Notariaat», betreffende de plaats van het notariaat in de markt van de
burgerrechtelijke en belastingrechtelijke dienstverlening.3

Al deze denkarbeid en bezinning op de eigen situatie in een verande–
rende maatschappij, resulterende in tal van vernieuwende ideeën,
voorstellen voor regelingen en op de ontwikkelingen naar de toekomst
gerichte rapporten, toont ten duidelijkste aan dat er zich sinds 1842
belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen hebben voorgedaan die hun
weerslag hebben op de uitoefening van de rechtspraktijk in het algemeen,
waaruit vooral ook voor het notariaat ingrijpende gevolgen voortvloeien.

De meest significante ontwikkelingen zijn de sterk toegenomen
complexiteit van de samenleving en de als gevolg daarvan eveneens sterk
toegenomen regeldichtheid en juridificatie van het maatschappelijk bestel.
Om aan deze situatie het hoofd te kunnen bieden is er een sterke behoefte
aan schaalvergroting, teneinde kantoororganisaties mogelijk te maken die
een zo volledig en veelzijdig mogelijke dienstverlening aan het publiek
aanbieden. Associaties van notarissen hebben hun intrede gedaan. In
twintig jaar tijds heeft dit verschijnsel een zodanige omvang aangenomen,
dat thans bijna de helft van het totale aantal notarissen in een associatie is
opgenomen. De associatie-problematiek heeft geleid tot de instelling in
1983 door de Staatssecretaris van Justitie van een werkgroep onder
voorzitterschap van mr. V. J. A. van Dijk, oud-president van de Utrechtse
rechtbank. Drie jaar later bracht deze werkgroep haar rapport uit. De
associatie-problemen houden nauw verband met het op de aanwijzing
van standplaatsen gebaseerde benoemingsstelsel van de Wet van 1842
dat de vrijheid van vestiging in vergaande mate beperkt. Dat
standplaatsenstelsel is het fundament van de organisatie van het notariaat
volgens de huidige wet. De gedachte dat dit stelsel aan ingrijpende
heroverweging toe was en ten slotte plaats zou moeten maken voor een
stelsel van vrije (vrijere) vestiging, heeft sterk bijgedragen tot de
beslissing dat de wet dan ook in haar geheel op de helling zou moeten.

De sterk vergrote vrijheid van vestiging is de meest fundamentele
vernieuwing die het thans aangeboden wetsvoorstel behelst. Daarnaast is
van groot belang de instelling van een openbaar lichaam met verorde–
nende bevoegdheid in de zin van artikel 134 Grondwet, de Koninklijke
notariële broederschap, als opvolgster van de particuliere belangen–
vereniging van thans, de Koninklijke Notariële Broederschap. De instelling
van een publiekrechtelijke beroepsorganisatie was reeds voorgesteld door
de Commissie-Luijten en in het ontwerp-Kok. De Advocatenwet gaf het
voorbeeld. De Wet op de registeraccountants van 1962 volgde in dit spoor.
Het kan dus geen verwondering wekken dat het thans aangeboden
wetsvoorstel deze gedachte heeft overgenomen.

Het notarisambt lijkt inderdaad bij uitstek geschikt voor zelfregulering
door de instelling van een publiekrechtelijk lichaam met verordenende
bevoegdheid. Er zijn immers tal van onderwerpen betreffende het bestuur
en de organisatie van het notariaat, de vorming en opleiding, de vakbe–
kwaamheid en de bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening en de
financiële integriteit, die de beroepsorganisatie zelf het beste kan regelen.
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Er is alle reden om vertrouwen te hebben, dat het notariaat bereid is en in
staat is, deze verantwoordelijke taak op zich te nemen en op het voor
medebestuur vereiste niveau uit te voeren. De toekenning van de staat
van publiekrechtelijk lichaam geeft uitdrukking aan dat vertrouwen en is,
naar het mij voorkomt, ook van wezenlijke betekenis voor een positieve en
aan de eisen van de tijd beantwoordende ontwikkeling in de toekomst van
de notariële ambtsuitoefening. De betrokkenheid van de centrale
overheid, in het bijzonder van de Minister van Justitie bij dit alles, wordt
gewaarborgd door het preventieve toezicht op de verordeningen, zoals
dat in het wetsvoorstel is neergelegd.

Bij een algehele herziening van een wet als thans wordt ondernomen
moet men zich in de eerste plaats afvragen of wetgeving inderdaad
noodzakelijk is en zo ja, welke doelen deze wetgeving dan moet
nastreven. Dat wetgeving tot regeling van het notarisambt niet kan
ontbreken vloeit voort uit de in de wet neergelegde positie van de notaris
als onpartijdige juridische deskundige, aan wie op tal van plaatsen de
uitsluitende bevoegdheid is toegekend tot het verlijden van akten die
voorwaarde zijn voor de rechtsgeldigheid van bepaalde rechtshande–
lingen en die een executoriale titel opleveren. Dergelijke wettelijke
bepalingen komen voor in het personenrecht, het erfrecht, het huwelijks–
vermogensrecht, het recht inzake transacties met betrekking tot onroerend
goed en het rechtspersonenrecht. De verantwoordelijkheid van de
wetgever voor een goede regeling van het notarisambt, waarin
waarborgen zijn neergelegd voor de deskundigheid, de betrouwbaarheid,
de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van deze functionaris aan wie
het verlenen van bijstand aan de rechtsgenoten en het handhaven van de
goede orde op deze terreinen van het burgerlijk recht is toevertrouwd, is
daarmee gegeven. Tevens is duidelijk wat de strekking van de wetgeving
moet zijn: het scheppen van een zo groot mogelijk zekerheid dat
notarissen de kwaliteiten in zich verenigen welke voor een goede
beroepsuitoefening en dienstverlening vereist zijn. Onbesproken gedrag,
vakbekwaamheid en ervaring, financiële onafhankelijkheid, nauwge–
zetheid, verantwoordelijkheidsgevoel, besef van de eer en het aanzien van
het ambt, al deze eisen worden aan de notaris gesteld en de wet moet
daartoe de grondslag geven en de voorwaarden scheppen dat aan die
eisen wordt voldaan. In het thans aangeboden wetsvoorstel is er naar
gestreefd aan al deze zaken de nodige aandacht te geven.

In februari 1991 is aan de Koninklijke Notariële Broederschap, de
voorzitters van de kamers van toezicht over de notarissen en de
kandidaat-notarissen en het Centraal Bureau voor Bijstand advies
gevraagd over een door mijn ministerie opgesteld voorontwerp met
toelichting voor de Notariswet. In september 1991 is het voorontwerp om
advies voorgelegd aan de Rijkscommissie voor de Archieven van de Raad
voor het cultuurbeheer, omdat daarin ook bepalingen voorkomen die voor
het archiefwezen van belang zijn.

In goed overleg met de KNB is dit voorstel nader uitgewerkt. Ook met
de opmerkingen van de voorzitters van de kamers van toezicht is zoveel
mogelijk rekening gehouden, wat vooral heeft geleid tot wijziging van
Titel VIII, Hettoezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen en de
tuchtrechtspraak.

In april 1992 is nog technisch commentaar van de KNB over het
voorontwerp Notariswet ontvangen. Daarna is het gehele voorontwerp in
samenwerking met de KNB volledig herzien. De regeling van de beroeps–
organisatie met verordenende bevoegdheid (Titel VIII) is meer in
overeenstemming gebracht met de huidige structuur van de KNB.

Ik spreek gaarne de hoop uit, dat het voorstel, zoals het er nu ligt,
beantwoordt aan de verwachtingen, met name die van de beroepsgroep
zelf, en dat het kan bijdragen tot vernieuwing en versterking van de
functie van het notariaat in het burgerlijke recht en in de samenleving.
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Voorts hoop ik dat het voorstel voldoende aanknopingspunten bevat voor
een goede ontwikkeling voor de toekomst en daartoe ook ruimte en
vrijheid biedt. Zou dat inderdaad het geval zijn, dan kan aan de nieuwe
wet een lang leven beschoren zijn, zoals ook de oude wet dat heeft
genoten.

Hierna zal worden stilgestaan bij de voornaamste onderwerpen van het
voorstel, de toegang tot het notarisambt, de benoeming, de vorming en
de opleiding, de uitoefening van het ambt, het financieel toezicht, de
bescherming van cliëntengelden, de waarneming, de tarieven, de
organisatie als openbaar lichaam en het tuchtrecht.

De toegang tot het notarisambt

De huidige wet is een uitvloeisel van opvattingen betreffende het
notarisambt die historisch zijn gegroeid met name in de landen waar de
code civil de burgerlijke wetgeving heeft beïnvloed. Dit zgn. «Latijnse
notariaat» kent het notarisambt als een openbaar ambt met een numerus
clausus, waarvan de beoefenaren bij koninklijk besluit worden benoemd
en aan wie een standplaats wordt aangewezen. De notaris is tezelfder tijd
de beoefenaar van een vrij beroep, die zijn inkomsten niet uit de
algemene middelen ontvangt maar uit de opbrengst van zijn dienstver–
lening en die daaruit ook de met zijn ambtsvervulling samenhangende
kosten bestrijdt. De benoeming is met wettelijke waarborgen omgeven,
met name betrekking hebbende op de vakbekwaamheid. De eer en het
aanzien van het ambt worden geschraagd door een tuchtrecht. Veel van
deze karakteristieken van het notarisambt worden in het wetsvoorstel
gecontinueerd. Op één punt wordt evenwel duidelijk gebroken met een
uitgangspunt van het traditionele Latijnse notariaat, namelijk op dat van
de toegang tot het notariaat, de vestiging. Het is goed alvorens op de
nieuwe regeling in te gaan, een korte beschrijving te geven van de situatie
zoals deze onder de huidige wet is gegroeid.

De standplaatsprocedure

De Wet op het Notarisambt verleent de bevoegdheid bij algemene
maatregel van bestuur het maximum aantal notarissen per arrondis–
sement vast te stellen, met dien verstande dat er een absoluut maximum
geldt van één notaris per vierduizend inwoners. Het maximum aantal
notarissen is vastgesteld bij besluit van 24 maart 1934, Stb. 120. Allengs is
in de praktijk een andere procedure ontwikkeld, waarbij niet alleen wordt
gelet op het aantal inwoners in een bepaalde plaats of regio waar een
standplaats moet worden gevestigd of eventueel zou moeten worden
opgeheven, maar waarbij ook andere factoren in de beschouwing worden
betrokken. Het initiatief tot het vestigen van een standplaats gaat in feite
uit van de KNB. De procedure verloopt in twee fasen.

Tijdens de eerste fase wordt een onderzoek ingesteld door de Centrale
Standplaatsen Commissie (CSC), welke destijds door de beide notariële
broederschappen is ingesteld. De CSC onderzoekt of er ruimte is voor een
nieuwe zelfstandige dan wel associatieve standplaats. Dit onderzoek
geschiedt aan de hand van criteria die zijn neergelegd in drie notities die
zijn gepubliceerd in WPNR 5754 van 28 september 1985 en die nadien zijn
gewijzigd (zie WPNR 5967 van 2 april 1988). Het betreft hier criteria voor
de vestiging van zelfstandige en associatieve standplaatsen, en voor de
vestiging van standplaatsen in de grote steden. In het advies, dat door de
CSC aan het bestuur van de KNB wordt uitgebracht, worden de aantallen
akten die door de zittende notarissen worden geproduceerd en het aantal
der notarissen vergeleken. In het advies van de CSC zijn ook verwerkt de
reacties van de notarissen uit de omgeving op de mogelijke vestiging. Dit
advies wordt door het bestuur bestudeerd en vervolgens, indien het wordt
overgenomen, toegezonden aan het Ministerie van Justitie.
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1 Hetaantal in Nederland gevestigde
notarissen bedroeg medio 1992 1069, het
aantal kandidaat-notarissen die volledig in de
notariële praktijk werkzaam waren bedroeg
voorzover bekend 1231; 343 kandidaat–
notanssen waren in deeltijd werkzaam. Het
aantal standplaatsen is de laatste jaren
aanzienlijk uitgebreid.

In de tweede fase van de procedure vraagt de Staatssecretaris van
Justitie advies over het verzoek tot vestiging aan de kamer van toezicht en
de commissaris van de Koningin. Van deze adviezen weegt dat van de
kamer van toezicht het zwaarst. Dit advies bevat vrijwel steeds een
standpuntbepaling ten aanzien van het door de CSC uitgebracht advies.
Na ontvangst van de gevraagde adviezen wordt een standplaats, nadat
daartoe machtiging van de Kroon is ontvangen, gedurende een bepaalde
tijd voor sollicitatie opengesteld.

Wanneer een bestaande standplaats door het defungeren van de
zittende notaris openvalt, kan ook de opheffing van de standplaats aan de
orde komen. Ook hiervoor geldt de hiervoor beschreven procedure.*

Dat het standplaatsenstelsel het 150 jaar heeft uitgehouden geeft reden
voor de veronderstelling dat het bepaalde kwaliteiten heeft. Door het
stelsel wordt bereikt dat elke notaris althans bij de aanvang van zijn
ambtsbediening een voldoende economische basis heeft voor het
opzetten van een passend kantoorapparaat. Door de beperking van de
standplaatsen wordt verzekerd dat zich voor elke vacature voldoende
gekwalificeerde sollicitanten melden. Het stelsel schept waarborgen voor
een behoorlijke praktijkomvang, wat voor een aan de te stellen eisen
beantwoordende ambtsbediening een voorwaarde is. Daartegenover
staan evenwel enkele zwaarwegende nadelen. Het voornaamste nadeel is
wel, dat het stelsel onder de invloed die de beroepsgroep zelf daarop
gaandeweg heeft gekregen, zou kunnen tenderen naar een kunstmatige
beperking van het aantal standplaatsen en een daaruit voortvloeiende
overmatige bescherming van de zittende notarissen. Een stelsel dat in
feite een zeer kleine ruimte laat voor het beginsel van de vrije econo–
mische mededinging, die in andere vrije beroepenstructuren wel degelijk
een factor van betekenis is bij de vestiging, nog versterkt door het
domeinmonopolie dat de wet de notaris verschaft, beperkt de toegang tot
het ambt en de instroom daarin van jonge kandidaat-notarissen. Het leidt
onherroepelijk tot een zekere stagnatie. Het feit dat zich een groot
reservoir vormt van in beginsel benoembare kandidaat-notarissen, die
geen duidelijk uitzicht hebben op een benoeming op een tijdstip dat dit in
hun levensloop en op grond van verworven ervaring mag worden
verwacht, is daarvan het bewijs. Menig notarieel jurist wordt pas notaris
tussen de 40 en 50 jaar. Naar de huidige maatschappelijke maatstaven is
dan de meest energieke en dynamische leeftijdsperiode al voorbij.

De benoemingsprocedure

De huidige benoemingsprocedure kenmerkt zich door een zekere mate
van omslachtigheid. In artikel 10 van de wet is een aantal benoemings–
vereisten neergelegd, waaraan iedere kandidaat moet voldoen. Daarnaast
is een procedure ontwikkeld, die zo veel mogelijk waarborgen inhoudt
voor een deskundige en zorgvuldige notariële dienstverlening. Deze
procedure verschaft aan kandidaat-notarissen de mogelijkheid om naar
een benoeming te solliciteren en zij houdt een advisering in door een
aantal instanties, waarvan die door de kamer van toezicht, in wier ressort
de vacature is opengevallen, in de praktijk het meeste gewicht in de
schaal legt. De kamers van toezicht hebben, zoals de naam reeds
aanduidt, tot taak hebben het toezicht uit te oefenen over de notarissen en
kandidaat-notarissen (artikel 50 van de wet). Deze wettelijke taak omvat
mede het toezicht ter verkrijging van de nodige gegevens omtrent de
aanspraken die kandidaat-notarissen kunnen doen gelden op een
benoeming tot notaris. Naast het advies van de betrokken kamer van
toezicht wordt over een benoeming geadviseerd door de hoofdofficier van
justitie, de procureur-generaal bij het gerechtshof en de commissaris van
de Koningin. De beslissing omtrent een voordracht aan de Koningin ter
voorziening in een notariële vacature wordt genomen door de Staatsse–
cretaris van Justitie, nadat in een persoonlijk onderhoud een beeld is
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gevormd van de persoon en de kwaliteiten van de aanbevolen kandidaat–
notaris.

De associatie-problematiek

In de inleidende beschouwingen is reeds enige aandacht geschonken
aan de associatieproblematiek. De sterke toename van het aantal
geassocieerde notarissen heeft geleid tot de noodzaak van heroverweging
van het standplaatsenstelsel. De daaruit voortvloeiende discussie heeft
uiteindelijk het zicht geopend op een nieuw stelsel, dat gekenmerkt wordt
door een vrijere mogelijkheid van vestiging en het opgeven van het
standplaatsstelsel. Daarmee is één element van het traditionele Latijnse
notariaat losgelaten, zonder dat evenwel voor het overige de uitgangs–
punten van dat notariaat zijn opgegeven.

Bij associaties in het notariaat zal het vooral gaan om associaties tussen
notarissen, maar ook samenwerkingsverbanden met kandidaat-notarissen
en met personen behorende tot andere beroepsgroepen zoals advocaten
komen voor. Ook in het notariaat is het aantal associaties nog stijgende.
Over het verschijnsel associaties in het notariaat is door de al genoemde
werkgroep (Van Dijk) in 1986 gerapporteerd. In dit rapport is vooral
aandacht besteed aan het vraagstuk van de benoemingen en standplaats–
aanwijzingen in verband met associaties van notarissen onderling.
Nauwkeurig en uitvoerig is uiteengezet op welke wijze in de huidige
praktijk de standplaatsaanwijzing en benoeming gebeurt en welke de
problemen zijn in geval van een voorgenomen associatie.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een associatie aan te gaan. De
voornaamste daarvan zijn:

a. betere specialisatie binnen het kantoor en daardoor verhoging van
de kwaliteit van de dienstverlening;

b. betere waarborg voor de continuïteit binnen het kantoor, zulks ter
bevordering van het behoud van kwaliteit van de dienstverlening;

c. uitbreiding van het pakket van dienstverlening en dus betere
dienstverlening aan het publiek;

d. kostenbesparing door grotere doelmatigheid;
e. vermindering van de «passeerlast» per notaris.
Op dit terrein zijn de advocaten, accountants en belastingconsulenten

de notarissen voorgegaan, maar ook voor deze beroepsgroepen lijkt het
einde van deze ontwikkeling nog niet in zicht te zijn. Er zijn geen tekenen
die erop wijzen dat dit voor het notariaat anders zal zijn. Dit betekent dat
in de toekomst de zogenaamde «eenmans»-kantoren een minderheid
zullen vormen.

Zolang deze ontwikkeling gepaard gaat met een verhoging van de
kwaliteit van de notariële dienstverlening, kan zij positief worden
beoordeeld. Dat betekent overigens niet dat deze ontwikkeling geen
problemen met zich meebrengt. Ik wil mij hier beperken tot de bespreking
van het vraagstuk van de benoeming en de standplaatsaanwijzing in
verband met associaties. Het probleem doet zich niet voor, wanneer twee
of meer zittende notarissen besluiten te associëren. In dat geval blijft het
aantal standplaatsen gelijk en volgen er geen nieuwe benoemingen. Dit is
anders wanneer een zittende notaris van plan is zich te associren met een
kandidaat-notaris, bij voorbeeld met een kandidaat-notaris van zijn
kantoor, en daartoe een associatieve standplaats aanvraagt. In theorie zou
het Ministerie van Justitie zich van deze kandidaat niets behoeven aan te
trekken en de gecreëerde vacature voor sollicitatie kunnen openstellen.
Voor de zittende notaris zal deze procedure echter niet aantrekkelijk zijn,
omdat hij zijn keuze in feite reeds had gemaakt. Een opgedrongen associé
zal geen goede basis zijn voor een succesvolle samenwerking binnen de
te vormen associatie. Omdat de associatieve standplaats doorgaans
gekoppeld is aan een bepaalde kandidaat kan er - anders dan bij de
vestiging van een zelfstandige standplaats - hoegenaamd geen sprake zijn
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van een open sollicitatie. De huidige wettelijke regeling veronderstelt
echter, dat voor iedere vacature de gelegenheid geboden wordt voor een
open sollicitatieprocedure, zodat objectief gezien de meest geschikte
kandidaat kan worden benoemd.

Naar mate het aantal aanvragen voor associatieve standplaatsen
toeneemt, wordt het hier gesignaleerde probleem nijpender. Van een
eerlijke verdeling van het beperkte aantal beschikbare plaatsen en van een
objectieve toetsing van de kandidaten kan dan weinig meer terecht
komen. In de huidige situatie met een beperkt aantal beschikbare
standplaatsen is zulks niet aanvaardbaar. Daarom heb ik het beleid van
mijn ambtsvoorganger voortgezet en het primaat van de zelfstandige
standplaats gehandhaafd. Dit beleid houdt in dat eerst wanneer de
vestiging van een zelfstandige standplaats in plaats van de associatieve
niet in aanmerking komt, aanleiding zal bestaan tot vestiging van een
associatieve standplaats en niet slechts wanneer de omvang van een
bestaand kantoor zodanig is dat associatie tot de mogelijkheden behoort.

Met de werkgroep associaties in het notariaat ben ik evenwel van
mening dat, gezien de huidige wettelijke structuur van het notariaat, het
moeilijk zal zijn een juist evenwicht te vinden tussen enerzijds het vereiste
dat bij een benoeming van overheidswege voor een ieder een redelijke
mogelijkheid moet bestaan om op basis van belangstelling en
geschiktheid voor een benoeming tot de functie in aanmerking te komen
en anderzijds de behoefte om - mede in het belang van een goede
notariële dienstverlening - de reeds zittende notaris of notarissen invloed
toe te kennen bij de keuze van de kandidaat met wie naar verwachting zal
worden geassocieerd. Bij de opzet van een nieuwe structuur voor het
notariaat is daarom naar een meer aanvaardbare oplossing gezocht.

De vrijere vestiging

In het voorontwerp van wet van februari 1991 is de gedachte van de
vrijere vestiging in eerste opzet uitgewerkt. Dit voorontwerp is om advies
voorgelegd aan de KNB en aan de voorzitters van de kamers van toezicht.

In dit voorontwerp was bepaald dat iedere kandidaat-notaris die
voldeed aan de in de wet bepaalde voorwaarden die betrekking hebben
op de geschiktheid voor het ambt (opleiding, stage van 3 jaren en
beroepsopleiding), op zijn verzoektot notaris kon worden benoemd. Een
benoeming kon worden geweigerd in geval van gegronde vrees dat
verzoeker in strijd zal handelen met de voor het notarisambt geldende
regels, of uit anderen hoofde het aanzien van het notarisambt zal schaden.

Uit de in de loop van juni 1991 ontvangen reacties bleek dat het
systeem van vrijere vestiging in die vorm aanvankelijk op veel weerstand
stuitte. In het commentaar van de voorzitters van de kamers van toezicht
van 5 september 1991, dat was opgesteld na overleg met het bestuur van
de KNB, werd daarom geadviseerd in het ontwerp een regeling op te
nemen die erin zou voorzien dat een kandidaat-notaris pas tot notaris
benoemd zou kunnen worden als hij een financieel-economisch plan van
vestiging had ingediend, dat voor de naaste toekomst voldoende garantie
zou bieden voor een behoorlijke uitoefening van het ambt. Op de
grondslag van dit advies is intensief overleg gepleegd met vertegenwoor–
digers van de KNB en dit overleg heeft uiteindelijk geleid tot de oplossing
die is neergelegd in de artikelen 5, 6 en 7. Zij houdt in dat de kandidaat–
notaris die voor benoeming tot notaris in aanmerking wenst te komen en
die aan alle eisen voor die benoeming voldoet, met name wat betreft
gedrag, opleiding en ervaring (stage), bij de minister een daartoe
strekkend verzoek moet indienen, met opgave van de door hem gekozen
plaats van vestiging. Bij zijn verzoek moet hij een ondernemingsplan
overleggen, dat het bewijs moet verschaffen dat hij over voldoende
financiële middelen beschikt om in de voorgenomen plaats van vestiging
kantoor te kunnen houden overeenkomstig de eisen van het ambt en ten
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minste drie jaar de aanloopkosten van het kantoor te kunnen dragen,
waarna de praktijk kostendekkend moet zijn. Het plan wordt onderzocht
door een door de minister benoemde commissie van deskundigen, waarin
financieel-economische deskundigen en - in minderheid - ook notarissen
zitting hebben. Het advies van de commissie speelt uiteraard een
belangrijke rol bij de overwegingen die vooraf gaan aan de voordracht
aan de Kroon tot benoeming. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden nadere voorschriften gegeven betreffende het
ondernemingsplan. De eisen die aan het ondernemingsplan gesteld
worden zullen voor een kandidaat-notaris die zich als notaris zelfstandig
gaat vestigen anders zijn dan voor de kandidaat-notaris die als notaris in
een reeds bestaande maatschap zal worden opgenomen.

In het wetsvoorstel is de benoeming bij koninklijk besluit gehandhaafd,
omdat daarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat de notaris, als door de
wet aangewezen onpartijdige juridische deskundige aan wie bij uitsluiting
de bevoegdheid tot het opmaken en verlijden van authentieke akten is
toegekend een bijzondere plaats inneemt in de burgerrechtelijke rechtsbe–
deling. De overheid moet derhalve met zijn benoeming bemoeienis
hebben in het belang van de rechtszekerheid en de handhaving van de
maatschappelijke orde op belangrijke terreinen van burgerlijk recht.

Voor het overige is de benoemingsprocedure aanmerkelijk vereen–
voudigd. De kandidaat-notaris die door overlegging van bepaalde stukken
kan aantonen dat hij aan de wettelijke voorwaarden voor een benoeming
voldoet en daarbij eert ondernemingsplan kan overleggen dat aan de
wettelijke eisen beantwoordt, wordt in de door hem gekozen plaats van
vestiging benoemd, tenzij gegronde redenen bestaan voor de vrees dat hij
zal handelen in strijd met de voor het notarisambt geldende regels of uit
andere hoofde de eer en het aanzien van het notarisambt zal schaden. Het
bestuur van de broederschap en de kamer van toezicht moeten aan de
Minister van Justitie doen weten of aan de wettelijke eisen is voldaan en
of er overigens redenen zijn het verzoek te weigeren.

Ik verwacht niet dat door de vrijere vestigingsmogelijkheid notarissen
minder geneigd zullen zijn zich te vestigen of gevestigd te blijven in
gemeenten die om welke reden dan ook minder aantrekkelijk zijn. In de
meeste gevallen zal de aantrekkelijkheid van een gemeente voor een
notaris om zich te vestigen bepaald worden door de te verwachten
financiële resultaten. Zeker nu de notaris niet meer verplicht is in de plaats
van vestiging zijn woonplaats te hebben, zal de eventuele onaantrekke–
lijkheid van de desbetreffende vestigingsplaats als woonplaats geen
doorslaggevende negatieve invloed op deze keuze hebben. Uit het
onderzoek naar de kosten en opbrengsten in het notariaat, dat door KPMG
Klynveld Accountants is uitgevoerd in de periode juli 1993 tot maart 1994
blijkt, dat er thans in het westen van het land verhoudingsgewijs veel
kleinere kantoren zijn met een relatief laag aantal akten en een relatief
minder gunstig netto-honorarium, terwijl deze regio ook weinig grote
kantoren met een relatief beter resultaat telt. In het algemeen komt in de
weinig stedelijke en de landelijke gebieden juist een groter aantal
eenmanskantoren met een groter aantal akten en een verhoudingsgewijs
omvangrijk netto-honorarium voor. Op basis van deze onderzoeksresul–
taten en de vrijere woonplaatskeuze lijkt de verwachting gerechtvaardigd
dat in de toekomst meer notarissen zich zullen gaan vestigen in de
stedelijke en landelijke gebieden. Hierdoor zal het belang van cliënten dat
binnen een aanvaardbare afstand een notaris beschikbaar is, nog beter
worden gediend.

De vorming en opleiding tot notaris

Met het oog op het algemene uitgangspunt dat een wettelijke regeling
van het notarisambt de nodige waarborgen dient in te houden voor een
goede kwalitatieve notariële dienstverlening, is het van belang dat de
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nieuwe wet ook regels bevat betreffende de notariële opleiding. In de
eerste plaats kan erop worden gewezen dat door de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek de op het Academisch Statuut
gebaseerde notariële studierichting die thans bestaat aan een aantal
Nederlandse universiteiten zal komen te vervallen. Omdat het gewenst is
dat in de notariële opleiding bepaalde vakken verplicht wordt gesteld is in
dit wetsvoorstel bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur nadere
regels worden gesteld met betrekking tot de beroepsvereisten. Daarbij
gaat het om de vastlegging van een aantal vereisten ten aanzien van de
kennisgebieden waaraan iemand die notaris wil worden, moet voldoen.

De universitaire opleiding is vooral gericht op het verschaffen van een
zo goed mogelijke theoretische vorming van de toekomstige notaris.
Daarnaast is het van belang dat de kandidaat-notaris in het vervolg op zijn
universitaire studie ook een goede beroepsopleiding ontvangt vvelke
vooral is gericht op het verkrijgen van praktische vaardigheden en
bovendien de mogelijkheid biedt zijn theoretische kennis verder te
vergroten. Daarom schrijft artikel 5 j° de artikelen 28 en 30 van het
wetsvoorstel bovendien voor dat de kandidaat-notaris die voor een
benoeming tot notaris in aanmerking wil komen een stage van zes jaren
moet hebben gevolgd op een notariskantoor en gedurende de eerste drie
jaren zijn stage een beroepsopleiding moet hebben gevolgd. In titel IV van
het wetsvoorstel zijn de stage en de beroepsopleiding nader geregeld.

De uitvoering van deze notariële beroepsopleiding en het regelen van
de verplichtingen waaraan de notaris en kandidaat-notaris bij het
volbrengen van de stage hebben te voldoen kan verder worden
opgedragen aan het bij de nieuwe wet in te stellen openbaar lichaam, de
Koninklijke notariële broederschap, die bij verordening over in de wet
genoemde onderwerpen een nadere regeling kan vaststellen. Deze
onderwerpen kunnen naar mijn mening het beste aan de beroepsgroep
zelf worden overgelaten. Daarbij dient wel de voorwaarde te worden
gesteld, dat aan de stage en de beroepsopleiding niet onevenredig zware
eisen worden gesteld, zodat deze eisen in feite niet meer in het belang
zouden zijn van een goede beroepsuitoefening, maar aangemerkt zouden
kunnen worden als een extra belemmering voor de toetreding tot het
notarisambt. In dat geval zou de broederschap treden buiten de haar in
artikel 57 opgedragen taak, welke inhoudt de bevordering van een goede
beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid. De
verordeningen van de broederschap zullen aan deze taakomschrijving
worden getoetst. Bovendien zal er een commissie worden ingesteld die
toezicht houdt op de opleiding en het examen. In deze commissie zullen
drie leden zitting hebben die benoemd zullen worden door de Minister
van Justitie en twee leden benoemd door de broederschap.

De uitoefening van het notarisambt

De derde titel van het wetsvoorstel bevat bepalingen betreffende de
uitoefening van het notarisambt. Deze bepalingen betreffen niet alleen de
uitoefening door de notaris van de hem bij of krachtens de wet
opgedragen werkzaamheden. Zij hebben ook betrekking op verplichtingen
van de notaris die uit het ambt zelf voortvloeien. Een belangrijk onderdeel
van deze titel betreft ook de verplichtingen van de notaris met betrekking
tot zijn financiële administratie en de bescherming van gelden die hij
tijdelijk voor derden onder zich houdt en de regeling van de waarneming.

In deze titel zijn in de eerste plaats vastgelegd de onpartijdigheid en
onafhankelijkheid van de notaris (artikel 15). Het is van belang deze beide
kenmerken van de beroepsuitoefening in de wet vast te leggen. Voorts zijn
geregeld de ministerieplicht (artikel 18) en de geheimhoudingsplicht
(artikel 19).

Titel V van het wetsvoorstel bevat een aantal voorschriften betreffende
het voorbereiden, opmaken en verlijden van notariële akten. De voorge–
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stelde artikelen vervangen Hoofdstuk III van de huidige Wet op het
Notarisambt (artikelen 21-49). De herziening van dit hoofdstuk heeft
geleid tot schrapping van in onbruik geraakte bepalingen en van
verplichtingen die niet meer als zinvol worden ervaren. Ook zijn in deze
titel nieuwe bepalingen opgenomen. Verwezen moge worden naar de
artikelsgewijze toelichting.

Bescherming van cliëntengelden

Aangezien notarissen doorgaans grote sommen geld van derden
tijdelijk onder zich hebben ter doorbetaling aan andere partijen, wordt
tevens een regeling voorgesteld die beoogt deze bedragen buiten het
eigen vermogen van de notaris te houden en te vrijwaren van verhaal
door zijn schuldeisers. Het gaat hier om een bescherming van de
financiële belangen van de cliënten, die erop moet kunnen vertrouwen dat
de bij de notaris gestorte gelden tenslotte ook terecht komen bij degeen
voor wie ze bestemd zijn.

Volgens artikel 22 is de notaris verplicht een bijzondere bankrekening
aan te houden, waarop uitsluitend gelden kunnen en moeten worden
gestort, die hij in verband met zijn werkzaamheden tijdelijk onder zich
neemt. Wanneer zodanige gelden abusievelijk op een andere rekening van
de notaris zijn gestort, moeten deze door hem onverwijld naar de
bijzondere rekening worden overgemaakt. Ten laste van deze rekening
mogen slechts betalingen worden gedaan in opdracht van een rechtheb–
bende op de op die rekening gestorte gelden. Het vorderingsrecht dat
voortvloeit uit deze bijzondere rekening behoort toe aan de gezamenlijke
rechthebbenden op de gelden. Zij vormen de deelgenoten van een
gemeenschap, welke bestaat uit het vorderingsrecht op de bank uit
hoofde van het tegoed van de bij die bank geopende rekening. De verdere
regeling is ontleend aan de Wet giraal effectenverkeer, die ten aanzien van
onder een bank berustende effecten van cliënten eenzelfde juridische
constructie kent in de vorm van zogenaamde verzameldepots. Rechtheb–
benden kunnen hun aandeel van de bijzondere rekening opeisen. Het
tegoed op de rekening valt buiten het vermogen van de notaris en blijft
dus buiten zijn eventueel faillissement.

De waarneming

Voorts is de regeling omtrent de waarneming geheel herzien. In artikel
26, tweede lid, is bepaald dat de notaris bevoegd is de voorzitter van de
kamer van toezicht te verzoeken een of meer vaste waarnemers te
benoemen teneinde hem in alle genoemde gevallen van artikel 25 te
vervangen. Op grond van het zevende lid houdt de kamer van toezicht een
register bij waarin de namen van de bevoegde waarnemers worden
opgenomen. De notaris is verplicht aan de kamer van toezicht te melden
wanneer en door wie zijn functie wordt waargenomen. De toestemming
van de kamer wordt niet meer vereist. Deze bepaling biedt de notaris
eveneens ruimere mogelijkheden om in deeltijd te werken. Bovendien kan
de mogelijkheid van benoeming van vaste waarnemers de aantrekke–
lijkheid van het notarisambt voor vrouwen verhogen.

De tarieven

In het wetsvoorstel is ook een titel betreffende de kosten van de
ambtelijke werkzaamheden opgenomen. De tarieven en verschotten zijn
thans geregeld in de Wet van 31 maart 1847, Stb. 12 houdende
vaststelling van het tarief betreffende het honorarium der notarissen en
verschotten. Uitgangspunt van die wet is, dat het wenselijk is de notariële
tarieven voor ambtshandelingen uniform vast te stellen. Dit uitgangspunt
wordt nu verlaten. De notariële tariefwet van 1847 zal worden ingetrokken.
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Het kabinet voert al jaren een beleid dat erop gericht is de marktwerking
te bevorderen, ookten aanzien van vrije beroepsbeoefenaren. Daartoe zijn
de notarissen in 1987 onder de werking van de Wet economische
mededinging gebracht. Op grond hiervan zullen de tarieven voor notariële
verrichtingen in beginsel bij inwerkingtreding van de wet vrij moeten zijn.

Omdat marktimperfecties nooit geheel zijn uitte sluiten, is in het
wetsvoorstel wel een mogelijkheid opgenomen om bij a.m.v.b. voor het
verrichten van ambtelijke werkzaamheden tarieven dan wel regels vast te
stellen ter bepaling van het honorarium van de notaris, voor zover zulks
kennelijk noodzakelijk is om de continuïteit van een toegankelijke notariële
dienstverlening te waarborgen. Niet zullen worden vrijgelaten de tarieven
die de notaris aan minderdraagkrachtigen in rekening brengt voor
bepaalde ambtelijke werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld testamenten en
boedelscheidingen na echtscheiding. Om te waarborgen dat de hoogte
van het tarief geen beletsel is om van de diensten van de notaris gebruik
te maken, zal de hoogte daarvan bij a.m.v.b. worden bepaald.

De huidige tariefregeling van de Koninklijke Notariële Broederschap zal
stapsgewijs worden afgebouwd, waardoor het prijsniveau geleidelijk en in
toenemende mate door marktwerking tot stand zal komen.

De Koninklijke notariële broederschap

Nagenoeg alle notarissen en kandidaat-notarissen in Nederland zijn
aangesloten bij de vereniging de Koninklijke Notariële Broederschap. Het
doel van de vereniging is zeer ruim: het behartigen van de belangen van
het Nederlandse notariaat in de meest ruime zin van het woord.

Het wetsvoorstel voorziet in de instelling van een publiekrechtelijk
lichaam met verordenende bevoegdheid, als bedoeld in artikel 134 van de
Grondwet. Deze broederschap, die de naam voortzet van de vereniging
wier rechtsopvolgster onder algemene titet zij is krachtens het voorge–
stelde artikel 114 van de overgangsbepalingen, krijgt tot taak de bevor–
dering van een goede beroepsuitoefening door notarissen en kandidaat–
notarissen en van hun vakbekwaamheid alsmede de behartiging van hun
gemeenschappelijk belang. Het betreft hier de behartiging van de publieke
belangen die met de uitoefening van het notarisambt gemoeid zijn. De
bevoegdheid tot het geven van nadere regels, die op grond van deze taak
nodig zijn, kan het best worden toevertrouwd aan de in een openbaar
lichaam georganiseerde beroepsgroep, evenals zulks bij de Advocatenwet
1952 is geschied met betrekking tot de advocatuur en in de Wet op de
Registeraccountants van 1962 en de Loodsenwet met betrekking tot die
beroepsgroepen. De verordenende bevoegdheid van de broederschap is
met zodanige waarborgen omgeven, dat voldoende inspraak van de leden
bij het vaststellen van de verordeningen verzekerd is. De Minister van
Justitie heeft een bevoegdheid tot preventieve controle op grond van
strijd met het recht of het algemeen belang.

Het voeren van een direct of indirect vestigingsbeleid behoort niet tot
de bevoegdheid van de broederschap. Het voeren van een dergelijk beleid
zou in strijd komen met het uitgangspunt van de nieuwe wet, waarin het
uitgangspunt van een vrijere vestiging van notarissen is vastgelegd.
Voorkomen moet worden dat door middel van verordeningen de toegang
tot het notarisambt anders zou worden verzwaard dan met het oog op de
kwaliteit van de notariële dienstverlening nodig is.

De taakomschrijving van de broederschap noemt uitdrukkelijk de
behartiging van het gemeenschappelijk belang van de notarissen en
kandidaat-notarissen. De taakomschrijving ziet, zoals eerder opgemerkt,
allereerst op de publieke belangen van deze beroepsgroep, maar daarbij
dient te worden bedacht dat in vele gevallen de gemeenschappelijke
beroepsbelangen samen zullen vallen met de publieke belangen. Een
zuiver onderscheid is niet goed te maken.

De gekozen taakomschrijving staat er niet aan in de weg dat de
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broederschap waar nodig opkomt voor niet rechtstreeks met het openbaar
belang samenhangende gemeenschappelijke belangen van haar leden.
Als publiekrechtelijk lichaam mist zij evenwel de bevoegdheid om voor
zover het zuiver private belangen betreft regels op te stellen waaraan haar
leden gebonden zijn.

Met betrekking tot de inrichting van de broederschap is zo veel mogelijk
aansluiting gezocht bij de wijze waarop de vereniging de Koninklijke
Notariële Broederschap is ingericht. Daarmee wordt een organisatie–
structuur verkregen die recht doet wedervaren aan de wensen van het
notariaat. De broederschap zal naast een landelijke organisatie (algemene
vergadering, ledenraad, bestuur en bureau van de Orde) ook plaatselijke
afdelingen per arrondissement (ringen) kennen. De ringen kennen op hun
beurt een ringvergadering van alle leden en een bestuur.

De keuze voor een publiekrechtelijke organisatie is vooral ingegeven
door de wens, de beroepsgroep der notarissen en kandidaat-notarissen in
staat te stellen - en daartoe zoveel mogelijk zelf de middelen te geven -
om de orde in de eigen gelederen, de goede uitoefening van het ambt, de
vakbekwaamheid, de financiële administratie en andere onderwerpen die
voor haar bestaan en ontwikkeling van belang zijn, verbindend te regelen
voor alle vakgenoten. Het hebben van een bevoegdheid om voor al deze
zaken verordeningen vast te stellen die alle leden binden is daarvoor een
wezenlijke voorwaarde. In het wetsvoorstel wordt die verordenende
bevoegdheid als verplichting geregeld bij de beveiliging van de bewaar–
plaats van het notarieel protocol (artikel 11, derde lid), de inrichting en
bijhouding van de financiële administratie (artikel 21, tweede lid), de
verplichtingen van de notaris en de kandidaat-notaris gedurende de
stageperiode (attikel 28, tweede lid), de regeling van bepaalde onder–
werpen betreffende de beroepsopleiding (artikel 30, tweede lid), de
regeling van het functioneren van de Commissie van toezicht op de
opleiding (artikel 31, tweede lid), de opstelling van beroeps– en gedrags–
regels (artikel 57, tweede lid), de regeling van het functioneren van de
ledenraad en het bestuur (artikel 73) en van de ringen (artikel 82} en de
wijze van benoeming van leden-notarissen van de kamers van toezicht
(artikel 90, vierde lid). In artikel 85 is een breed geformuleerde facultatieve
bevoegdheid toegekend met betrekking tot alle onderwerpen betreffende
de uitvoering van de wet, daaronder begrepen de goede uitoefening en de
eer en het aanzien van het ambt en de bevordering van de vakbe–
kwaamheid (bijzondere opleidingen). In het wettelijke bestel neemt de
broederschap daarmee een centrale plaats in als besturend en regulerend
lichaam. De goede werking van de wet is daarvan in hoge mate afhan–
kelijk.

Het openbaar lichaam ex artikel 134 Grondwet is niet op één lijn te
stellen met de (voormalige) belangenvereniging waarvan dit lichaam de
rechtsopvolger is. De transformatie van vereniging in openbaar lichaam
met verordenende bevoegdheid heeft ten gevolge dat de beroepsgroep in
het staatkundige bestel wordt opgenomen en met medebestuur wordt
belast - of daartoe de bevoegdheid krijgt - waar de wet zulks uitdrukkelijk
voorschrijft of mogelijk maakt. Het karakter van de beroepsgroep
ondergaat daarmee een verandering en de behartiging van het gemeen–
schappelijk belang, uitdrukkelijk vermeld in artikel 57, moet dan ook in het
brede kader worden geplaatst van de behartiging van het algemeen
belang van het maatschappelijke bestel waarin de beroepsgroep
functioneert en een door de wet omschreven taak vervult ter instand–
houding van de burgerrechtelijke rechtsorde. Een markant aspect van die
nieuwe situatie is, dat de toekenning van verordenende bevoegdheid
uitdrukking geeft aan het vertrouwen dat de wetgever stelt in de kwaliteit,
de integriteit en het maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef van de
bestuurders van het lichaam.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 706, nr. 3 12



Het toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen, de
tuchtrechtspraak, alsmede het financiële toezicht

De regeling van het tuchtrecht in de Wet op het notarisambt was
recentelijk bij de wet van 12 september 1984, Stb. 421 herzien vooral in
verband met de positie van de klager. De herziening die nu heeft
plaatsgevonden sluit zoveel mogelijk aan bij deze laatste wijzigingen. Het
tuchtrecht is voorts zoveel mogelijk afgestemd op andere moderne
tuchtrechtelijke regelingen, zoals die van de advocaten, de registeraccoun–
tants en de loodsen. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

- het tuchtrecht gaat ook gelden voor kandidaat-notarissen; tot nu toe
geldt voor kandidaat-notarissen alleen een toezicht van de kamer van
toezicht met het oog op het verkrijgen van de nodige gegevens omtrent
de aanspraken die de kandidaat-notaris kan doen gelden op een
benoeming tot plaatsvervanger en notaris (artikel 50, tweede lid). Daar
vele kandidaat-notarissen vrijwel dezelfde werkzaamheden als de notaris
verrichten, behoudens het verlijden der akte, is het terecht dat ook
kandidaat-notarissen aan het tuchtrecht worden onderworpen;

- de samenstelling van de kamers van toezicht is duidelijker in de wet
vastgelegd; voorzitter blijft de president van de rechtbank; de vier leden
van de kamerzijn respectievelijk een kantonrechter, zo mogelijk een
inspecteur van registratie en successie en twee leden die notaris of
kandidaat-notaris moeten zijn;

- de tuchtmaatregelen die de kamer aan notarissen kan opleggen zijn
uitgebreid met de mogelijkheid van schorsing en ontzetting uit het ambt;

- toezicht en tuchtrecht worden duidelijk onderscheiden en de
toezichtfunctie wordt geconcentreerd bij de voorzitter van de kamer van
toezicht, aan wie bepaalde bevoegdheden worden toegekend om dat
toezicht effectief uit te oefenen. Daarnaast wordt voor het financiële
toezicht een eigen regeling gegeven, waarin het Bureau financieel toezicht
notarissen (artikel 104) een centrale plaats inneemt als zelfstandig orgaan,
dat niet meer - zoals thans het Centraal Bureau van Bijstand - uitsluitend
ten behoeve van de kamer van toezicht werkzaam is.

Voor het handhaven van een goede kwaliteit van de notariële dienstver–
lening en het vertrouwen dat het publiek in het notariaat mag stellen, is
een adequaat en goed georganiseerd toezicht op het financiële beheer
van de notariële praktijk onmisbaar. Alleen dan kan tijdig worden
gesignaleerd of er een situatie is ontstaan welke de notariële bediening in
gevaar kan brengen en het nemen van maatregelen via het tuchtrecht
noodzakelijk maakt.

De hoofdlijnen van het voorgestelde financieel toezicht kunnen als volgt
worden beschreven. In artikel 20 van het wetsvoorstel is in de eerste
plaats bepaald dat het de notaris verboden is, rechtstreeks of middellijk,
handelingen te verrichten die redelijkerwijs ertoe kunnen leiden, dat hij te
eniger tijd niet zal kunnen voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Dit
algemene verbod wordt gevolgd door een opsomming van handelingen
welke in ieder geval zijn verboden. Artikel 21 schrijft voor dat de notaris
een financiële administratie moet aanhouden en jaarlijks zowel van zijn
kantoorvermogen als van zijn privévermogen een balans moet opmaken
en, voor wat betreft zijn kantoorwerkzaamheden, een staat van lasten en
baten. Het financieel toezicht zal als belangrijk onderdeel van het
algemene toezicht worden uitgeoefend door een in de wet zelf geregeld
Bureau financieel toezicht notarissen, dat de opvolger zal zijn van het
huidige bij a.m.v.b. ingestelde Centraal Bureau van Bijstand inzake het
toezicht op de boekhouding van notarissen. Dat Bureau wordt toegerust
met de nodige bevoegdheden om zijn taak naar behoren uit te oefenen
(artikelen 104 en 105). Aan dat Bureau dient de notaris zijn jaarstukken,
vergezeld van een verslag van het onderzoek daarover van een
accountant te zenden. Indien dit Bureau feiten of omstandigheden ontdekt
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die aanleiding zouden kunnen zijn tot het opleggen van een tuchtrechte–
lijke maatregel, brengt het zijn bevindingen eventueel in de vorm van een
klacht (artikel 94) ter kennis van de voorzitter van de kamer van toezicht,
wat kan leiden tot een tuchtrechtprocedure.

Dereguleringsaspecten

Door de invoering van een vrijer notariaat wordt de overheids–
bemoeienis ten aanzien van notarissen sterk teruggedrongen. Wel wordt
de notaris nog bij koninklijk besluit benoemd. Een ieder die aan de
voorwaarden van artikel 5 voldoet, komt voor benoeming in aanmerking,
tenzij er gegronde vrees bestaat dat de verzoeker in strijd zal handelen
met de voor het notarisambt geldende regels of uit anderen hoofde de eer
en het aanzien van het notarisambt zal schaden (artikel 7, derde lid). Over
de vraag of het over te leggen ondernemingsplan voldoet aan de in de
wet gestelde eisen wordt advies uitgebracht door een Commissie van
deskundigen die zich voor inlichtingen kan wenden tot het Bureau
financieel toezicht notarissen (artikel 6, tweede lid). Of zich feiten of
omstandigheden voordoen die tot weigering van het verzoek tot
benoeming moeten leiden, moet blijken uit mededelingen van het bestuur
van de broederschap en de kamers van toezicht (artikel 7, tweede lid).
Omdat iedere kandidaat-notarïs die aan de gestelde eisen voldoet
benoemd moet worden, is er geen plaats meer voor een standplaatsen–
en benoemingsbeleid.

Ook voor wat betreft de waarneming in geval van ziekte, afwezigheid of
verhindering, schorsing, ontslag of overlijden van de notaris bevat het
wetsvoorstel een grote vereenvoudiging in vergelijking met het huidige
systeem, waar telkens voor iedere genoemde situatie opnieuw een
waarnemer moet worden benoemd.

De omzetting van de vereniging de Koninklijke Notariële Broederschap
in een openbaar lichaam met dezelfde naam en de verlening daaraan van
verordenende bevoegdheid heeftten gevolge dat de overheid met de
onderwerpen die de broederschap zelf kan regelen, geen directe
bemoeienis meer heeft. De bevoegdheid tot het geven van nadere regels
met betrekking tot de uitvoering van een aanzienlijk aantal onderdelen
van de wettelijke regeling kan het beste toevertrouwd worden aan de in
een openbaar lichaam georganiseerde beroepsgroep.

In het wetsvoorstel worden ook meer waarborgen geschapen met het
oog op een mogelijke insolventie van de notaris. Derden voor wie de
notaris in verband met zijn werkzaamheden tijdelijk geld onder zich neemt
worden beter beschermd tegen déconfitures, fraude daaronder begrepen,
door de invoering van een bijzondere rekening waarop deze gelden
gestort moeten worden. De wet verbindt daaraan het gevolg dat deze
gelden afgescheiden worden van het eigen vermogen van de notaris,
waardoor wordt voorkomen dat de gestorte gelden door vermenging in
dit vermogen opgaan (artikel 22).

Dat speciaal voor notarissen de verplichting tot het houden van een
bijzondere rekening wordt ingevoerd waarop derdengelden moeten
worden gestort, houdt verband met het feit dat de notaris op grond van
zijn wettelijke taak in verschillende opzichten een monopoliepositie heeft
die zijn rechtvaardiging vindt in de waarborgen die de verplichte
tussenkomst van de notaris aan het publiek biedt. Het ligt voor de hand
daarbij dan ook waarborgen met het oog op een mogelijke insolventie van
de notaris te scheppen. In dit verband wordt eveneens het financiële
toezicht op de notarissen verscherpt, o.a. door de verplichting om jaarlijks
zijn financiële administratie voorzien van een verslag betreffende het
onderzoek van een accountant bij het Bureau financieel toezicht
notarissen in te dienen (artikel 105). Ook wordt de bepaling die het de
notaris verbiedt bepaalde rechtshandelingen te verrichten die een
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nadelige invloed kunnen hebben op zijn financiële positie uitgebreid met
het verbod om leningen te verstrekken aan cliënten (artikel 20).

ARTIKELEN

Titel I. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van enige in de Notariswet
veel voorkomende begrippen die nadere uitleg behoeven.

In onderdeel a wordt een definitie van de kandidaat-notaris gegeven.
Deze wijkt af van hetgeen thans in artikel 20a van de wet is bepaald, t.w.
«Kandidaat-notaris is hij, die de hoedanigheid van meester in de rechten
heeft verkregen op grond van het doctoraal examen in de notariële
studierichting of met goed gevolg het examen heeft afgelegd, bedoeld in
de artikelen 11 tot en met 14 van deze wet, zoals deze artikelen luidden
voordat zij vervallen werden verklaard.» Degenen die de universitaire
opleiding hebben gevolgd zijn thans meester in de rechten op grond van
het Academisch Statuut en kandidaat-notaris op grond van de Notariswet.
Degenen die het voormalige notariële Staatsexamen hebben gedaan zijn
alleen kandidaat-notaris. Bij de inwerkingtreding van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek vervalt het Academisch Statuut
en daarmee de daarin geregelde notariële studierichting. Er zullen dan
aan degenen die een juridische opleiding volgen en kandidaat-notaris
willen worden bij a.m.v.b. op grond van artikel 5, derde lid, beroeps–
vereisten worden gesteld. De nieuwe omschrijving van het begrip
kandidaat-notaris heeft tot gevolg dat niet ieder die een dergelijke
opleiding heeft gevolgd, de hoedanigheid van kandidaat-notaris heeft.
Alleen degenen die in de notariële praktijk onder verantwoordelijkheid
van een notaris werkzaam zijn hebben voortaan nog deze hoedanigheid.
De anderen zijn alleen (notarieel) jurist. Hierdoor wordt duidelijker tot
uitdrukking gebracht dat een kandidaat-notaris iemand is die ook in het
notariaat werkzaam is. Het voorstel komt overeen met het door mr. G. Chr.
Kok in hoofdstuk 6 van zijn proefschrift Het Nederlandse Notariaat
(Kluwer, Deventer 1971) voorgestelde artikel 3.1. van zijn ontwerp voor
een nieuwe Notariswet.

De term «minuut» (onderdeel b) is in het wetsvoorstel gehandhaafd,
omdat het in het notariaat een zeer ingeburgerd begrip is. Voor buiten–
staanders behoeft de van het Latijnse «minuta scriptura» afkomstige term
echter nadere toelichting, t.w. het originele exemplaar van een notariële
akte. Vroeger werd de oorspronkelijke akte met kleinere letters geschreven
dan de afschriften. Omdat de afschriften met grote letters werden
geschreven, werden zij grossen genoemd. Thans wordt de term grosse
alleen gebruikt voor afschriften en uittreksels van notariële akten die in
executoriale vorm zijn uitgegeven (onderdeel e). De verplichting tot het
bijhouden van een repertorium, waarin de notaris dagelijks de door hem
opgemaakte akten inschrijft vloeit voort uit de Registratiewet 1970, zodat
voor de begripsomschrijving naar die wet wordt verwezen (onderdeel c).

Uit de begripsomschrijving van «protocol» blijktthans duidelijk dat ook
de (wellicht in computerbestanden opgenomen) kaartsystemen daaronder
moeten worden begrepen (onderdeel d). Zie voor wat betreft de verplich–
tingen van de notaris ten aanzien van het protocol het voorgestelde artikel
11.
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Titel II. Ambt, bevoegdheid, benoeming en ontslag van de notaris

Artikel 2

Het eerste lid bepaalt wat onder de ambtelijke werkzaamheden van de
notaris moet worden begrepen. In de eerste plaats is dit het verlijden van
authentieke akten. Hieronder vallen ook de notariële akten waartoe de wet
niet verplicht, zoals bijv. de notariële akte betreffende een samenlevings–
contract. Om aan het samenlevingscontract bepaalde rechten te kunnen
ontlenen eist het pensioenfonds vaak dat het contract in notariële vorm
wordt opgemaakt. Ook kunnen een of meer partijen de voorkeur geven
aan een notariële akte boven een onderhandse akte. In de tweede plaats
moeten onder de ambtelijke werkzaamheden van de notaris worden
begrepen de andere werkzaamheden die de notaris op grond van de Wet
op het notarisambt of een andere wet verricht. Wat dit wetsvoorstel
betreft kan gewezen worden op het uitgeven van afschriften, uittreksels en
grossen (artikelen 45 en 46) en de legalisatie van handtekeningen (art. 48).
Ook in andere wetten worden de notaris werkzaamheden opgedragen,
zoals in het Burgerlijk Wetboek, de Grootboekwet, de Wet ambtelijk
toezicht en de Wet agrarisch grondverkeer bij openbare verkopingen.
Verweze moge worden naar het overzicht opgenomen in J. C. H. Melis, De
Notariswet, bewerkt door A. H. M. Santen en B. C. M. Waaijer, p. 130 -131.
Daarnaast verricht de notaris nog een groot aantal andere werkzaam–
heden, die niet op de wet zijn gebaseerd. Tot deze zgn. buitenwettelijke
werkzaamheden behoren bijv. het geven van juridische adviezen en het
opmaken van onderhandse akten. Deze activiteiten van de notaris
behoren dus niet tot de ambtelijke werkzaamheden. Lid 2 bevat wel een
wijziging ten opzichte van de huidige wet: men mag zich pas na de
beëdiging notaris noemen. Dit recht eindigt uiteraard na het defungeren
van de notaris. Thans is men reeds notaris («benoemd notaris») na de
benoeming. Als de notaris zich niet binnen twee maanden laat beëdigen,
wordt de benoeming geacht te zijn vervallen (artikel 18 Wet op het
Notarisambt). Het voorgestelde tweede lid, dat een bescherming van de
titel notaris inhoudt, heeft zowel betrekking op degene die tot notaris is
benoemd en die zich dus voor de beëdiging nog niet notaris mag
noemen, als op ieder ander die niet tot notaris is benoemd, maar zich om
welke reden ook graag notaris wil noemen. Voor het publiek is meestal
wel duidelijk dat een goochelaar die zich «professor» noemt, geen echte
professor is. Als echter een klerk of kandidaatnotaris zich als notaris
voordoet, zal dit niet onmiddellijk worden onderkend. Men kan daardoor
schade ondervinden omdat de akten door niet-bevoegde personen zijn
gepasseerd. Een titelbescherming is hier dan ook wenselijk.

Artikel 3

In het eerste lidïs overeenkomstig het huidige artikel 2 bepaald dat de
notaris als ambtenaar (vgl. artikel 1 van de huidige wet) bij koninklijk
besluit wordt benoemd. De zinsnede «voor het leven» is geschrapt, omdat
deze zelfstandige betekenis mist. Op grond van artikel 13 wordt aan de
notaris op 65-jarige leeftijd ontslag verleend. De tweede zin stemt overeen
met het huidige artikel 4, eerste zin. In plaats van «standplaats» wordt hier
gesproken van «plaats van vestiging», omdat deze term beter past bij een
vrijer gestructureerd notariaat. Onder «plaats van vestiging» wordt
verstaan: de gemeente waar de notaris zich zal vestigen.

Lid 2 regelt de eedsaflegging door de notaris. Op grond van artikel 1
van de Eedswet 1971 kan ter keuze van de betrokkene in plaats van de eed
de belofte worden afgelegd of, in voorkomend geval de bevestiging
worden gegeven. Onder eed wordt dus begrepen de belofte of beves–
tiging die krachtens de Eedswet voor een eed in de plaats treedt (artikel 2
Eedswet 1971). Anders dan in artikel 18 van de huidige Wet op het
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Notarisambt, is niet bepaald dat de eed binnen twee maanden na de
dagtekening van de benoeming moet worden afgelegd, behoudens de
mogelijkheid van verlenging. Voor de eedsaflegging is in het geheel geen
termijn opgenomen. De termijn kan worden gemist omdat de notaris er in
het algemeen voldoende belang bij heeft zich tijdig te laten beëdigen.
Vóór die tijd is hij als notaris nog niet bevoegd. Bovendien mag hij zich op
grond van artikel 2, derde lid, ook nog niet notaris noemen.

In de eedsformule is de zuiveringseed vervallen. Dit past niet in het
systeem van een vrijer notariaat waar een ieder die aan de benoemings–
vereisten voldoet, recht heeft op benoeming.

Lid 3 bepaalt dat de notaris die de eed heeft afgelegd van de griffier van
de rechtbank ter zitting reeds een proces-verbaal van de eedsaflegging
krijgt uitgereikt. Daarmee kan hij aan een ieder zijn bevoegdheid als
notaris aantonen.

Lid 4 stemt overeen met artikel 19 van de huidige Wet op het
Notarisambt, met dien verstande dat nauwkeuriger bepaald is op welk
tijdstip de notaris bevoegd is, afhankelijk van de omstandigheden. Dit
voorschrift is van belang, omdat de geldigheid van de notariële akte
afhankelijk is van de bevoegdheid van de notaris.

Artikel 4

Op twee punten wijkt dit artikel af van de tekst van het thans geldende
artikel 20. De termijn waarbinnen de handtekening en paraaf moeten
worden neergelegd bij de rechtbank is verkort tot een week. Nu is de
termijn nog veertien dagen. Ook is niet meer uitdrukkelijk bepaald dat de
handtekening en paraaf door een schriftelijk gemachtigde kan worden
neergelegd. Uit de woorden «De notaris draagt er zorg voor» blijkt
evenwel dat het niet een persoonlijke plicht van de notaris is.

Zoals in de gehele nieuwe Notariswet is de boete (van tien gulden)
geschrapt. Als de notaris niet aan zijn verplichtingen voldoet, handelt hij
niet zoals een behoorlijk notaris betaamt en is het tuchtrecht op hem van
toepassing.

Artikel 5

Dit artikel regelt de benoemingsvereisten voor de notaris. Gehandhaafd
is de eis van Nederlanderschap (lid 1). Dit vereiste is te verklaren uit de
omstandigheid dat de notaris is belast met werkzaamheden ter uitoe–
fening van het openbaar gezag, zoals het opmaken van notariële akten die
een executoriale titel vormen. Anders ligt dit voor wat betreft de andere
beroepsactiviteiten. Daarvoor kan de eis van Nederlanderschap niet
gesteld worden. Die werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het opmaken van
onderhandse akten, kunnen ook door anderen (advocaten en belastingad–
viseurs) worden verricht, voor welke beroepsbeoefenaren de eis van
Nederlanderschap niet geldt.

Omdat het niet mogelijk is te bepalen dat de eis van Nederlanderschap
alleen geldt voor zover de notaris werkzaamheden verricht ter uitoefening
van het openbaar gezag, moet die eis in het algemeen aan iedere notaris
gesteld worden.

Uit het antwoord van de heer Bangemann op de schriftelijke vraag nr.
2199/88 van de heer Willy Kuijpers (ARC) aan de Commissie van de
Europese Gemeenschappen (14 februari 1989, 89/C 270/ 49), opgenomen
in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 23 oktober
1989, Nr. C 270/28 en 29), betreffende Vestigingswetgeving voor
notarissen, blijkt ook dat de Europese Commissie van oordeel is dat het
vereiste dat alleen onderdanen van de betrokken Lid-Staat het beroep
kunnen uitoefenen, overeenkomstig artikel 55 van het EEG-Verdrag
slechts te verantwoorden is ten aanzien van werkzaamheden ter uitoe–
fening van het openbaar gezag in de betrokken Lid-Staat. Daaraan wordt
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toegevoegd dat het Hof in zijn arrest in de zaak Reyners6 voor recht heeft
verklaard dat de in artikel 55 vervatte uitzondering op artikel 48
EEG-Verdrag, dat de afschaffing inhoudt van elke discriminatie op grond
van nationaliteit tussen werknemers der Lid-Staten, niet mag worden
uitgebreid tot een geheel beroep indien de werkzaamheden die een
uitoefening van het openbaar gezag meebrengen kunnen worden
gescheiden van de betrokken beroepsactiviteiten in haar geheel.

Ten slotte merk ik op dat ook in andere Europese landen, t.w. Duitsland,
Frankrijk, België, Griekenland, Italië, Luxemburg, Portugal en Spanje de
notaris de nationaliteit van het desbetreffende land moet bezitten.

Niet als benoembaarheidsvereiste is een minimum-leeftijd opgenomen,
zoals thans voorkomt in artikel 10 (vijfentwintig jaar). Er mag van uit
worden gegaan dat een kandidaat-notaris met een zes-jarige stage ten
minste de leeftijd van 28 jaar zal hebben bereikt. Ook een maximum–
leeftijd behoeft niet te worden opgenomen. Uit het voorgestelde artikel 13
blijkt dat aan de notaris bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd ontslag
wordt verleend. Hieruit vloeit voort dat na die leeftijd benoeming tot
notaris niet mogelijk is.

In lid2, onderdeel a is een opsomming gegeven van de vereiste
examens. Dit onderdeel is aangepast aan de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Nieuw zijn de vermelding van het
afsluitend examen aan de Open Universiteit en de EG-verklaring als
bedoeld in de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's.
Deze wet is gebaseerd op de Richtlijn nr. 89/48/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen betreffende een algemeen stelsel van
erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen
van ten minste drie jaar worden afgesloten (PbEG L 19).

Op grond van de overgangsbepaling (artikel 110, eerste lid) voldoet aan
dit benoembaarheidsvereiste ook hij die kandidaat-notaris is op grond van
artikel 20a van de huidige Wet op het Notarisambt. Nu door de WHW de
op het Academisch Statuut gebaseerde notariële studierichting zal komen
te vervallen, is //d3aan artikel 5 toegevoegd. Daarin is bepaald dat bij
algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld met
betrekking tot de beroepsvereisten. Hiermee zal degene die na zijn
afstuderen in de notariële praktijk werkzaam zal willen zijn bij de keuze
van zijn vakken rekening moeten houden. De a.m.v.b. zal nl. betrekking
hebben op de vereisten ten aanzien van de kennisgebieden waaraan
iemand die notaris wil worden, moet voldoen.

Lid 2, onderdeel b, onder i vermeldt het vereiste van het hebben
doorlopen van een stage als bedoeld in artikel 28. Deze stage duurt zes
jaren. In geval van werkzaamheid in deeltijd wordt die periode naar
evenredigheid verlengd. De stage vangt aan op de dag van kennisgeving
door de kandidaat-notaris aan de broederschap als bedoeld in artikel 29,
eerste lid (artikel 28, eerste lid). De broederschap geeft een stage–
verklaring af (artikel 29, zesde lid).

Nieuw is het benoembaarheidsvereiste opgenomen in onderdeel b,
onder iï. het met goed gevolg afgelegd hebben van het examen als
bedoeld in artikel 30, de driejarige beroepsopleiding, die de kandidaat–
notaris gedurende de eerste jaren van de stage moet volgen en die met
een examen wordt afgesloten. Gewezen moge worden op de overgangs–
regeling, opgenomen in artikel 110, derde lid.

Omdat het niet mogelijk moet zijn dat kandidaat-notarissen die al jaren
geleden hun broodwinning buiten het notariaat hebben gezocht door de
nieuwe wet voor benoeming tot notaris in aanmerking komen, is bepaald
dat men ten minste een onafgebroken periode van twee jaren vooraf–
gaande aan het verzoek om benoeming als kandidaat-notaris in de
notariële praktijk werkzaam zijn geweest (onderdeel b, onder iii). In geval
van werkzaamheid in deeltijd wordt die periode naar evenredigheid

5 Hofvan Justitie, zaak2/74, Jurisprudentie verlengd. Het behoeft geen betoog dat notariële vaardigheden snel
1974, blz. 631.
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verloren gaan en nieuwe ontwikkelingen niet goed worden bijgehouden
als men niet in het notariaat werkzaam is.

Een zeer belangrijk benoembaarheidsvereiste is voorts het in het bezit
zijn van een ondernemirigsplan met advies, als bedoeld in artikel 6, eerste
en tweede lid (onderdeel b, onder iv). Hierop wordt in de toelichting op
artikel 6 nader ingegaan.

Omdat het in verband met een benoeming ook van belang is te weten
of betrokkene een strafrechtelijk dan wel tuchtrechtelijk verleden heeft,
zijn tevens als benoembaarheidsvereiste opgenomen het bezit van een
verklaring omtrent het gedrag (onderdeel c, onder i) en een tuchtrechte–
lijke verklaring van de kamers van toezicht (onderdeel c, onder ii).

Aan de kamers van toezicht zal de mogelijkheid worden gegeven, indien
daartoe aanleiding bestaat, verdere inlichtingen in te winnen over de
gegevens uit de door de justitiële documentatiedienst beheerde registers.
In het ontwerp-Besluit houdende wijziging van het Besluit inlichtingen
justitiële documentatie, dat bij Kabinetsmissive van 14 maart 1994 voor
advies aan de Raad van State is gezonden, zal de kamer van toezicht
worden opgenomen als instantie die bevoegd is deze inlichtingen ten
behoeve van het onderzoek naar de antecedenten van personen die in
aanmerking willen komen voor een benoeming tot notaris, op te vragen.

Artikel 6

De achtergrond van deze bepaling is de vrees voor het ontstaan van
kleine, financieel slecht lopende praktijken («achterkamertjes-notariaat»).

Zowel de KNB, de voorzitters van de kamers van toezicht als het
Centraal Bureau van Bijstand hebben gewezen op de gevaren die de
invoering van een vrij notariaat met zich mee zou brengen, zoals de
afhankelijkheden die zouden kunnen ontstaan met de ongewenste
gevolgen voor de onpartijdigheid van de notaris en de grotere kans op
faillissementen. In het belang van de rechtsgenoten die gebruik maken
van de notariële dienstverlening zullen derhalve de voorwaarden voor een
vrijer vestigingsbeleid moeten worden aangescherpt.

Op grond van de in artikel 18, eerste lid, vervatte ministerieplicht zal de
notaris alle gebruikelijke diensten moeten kunnen aanbieden. Om deze
diensten op kwalitatief aanvaardbaar niveau te kunnen aanbieden, zal een
notariskantoor over een zeker instrumentarium dienen te beschikken,
zoals de voor het onroerend goed-verkeer onmisbare communicatie–
apparatuur en financiële dataverwerking. Een behoorlijke kantooroutillage
is derhalve onmisbaar. Ook om aan de verplichting van artikel 11, derde
lid, - het bewaren van het protocol op ordelijke wijze op een tegen brand
en andere gevaren beveiligde plaats –te kunnen voldoen, zal een
kantoorpand van een grotere allure dan een achterkamertje of een
schuurtje noodzakelijkzijn.

Een notaris zal tevens over voldoende financiële middelen moeten
beschikken om gedurende de eerste drie jaren de aanloopverliezen te
kunnen opvangen. Een nieuw notariskantoor zal na verloop van die tijd
geheel kostendekkend (dus inclusief het honorarium van de notaris)
moeten zijn. Een notaris die zich wil vestigen op een plaats waar van een
grote behoefte aan notariële dienstverlening is gebleken, zal dit gemakke–
lijker kunnen aantonen dan de notaris die zich wil vestigen in een gebied
waar de markt van notariële dienstverlening al verzadigd is.

In het eerste //'dvan dit artikel is in verband hiermee bepaald dat uit het
ondernemingsplan, dat op grond van artikel 5, onderdeel b, onder iv voor
de benoeming vereist is, in ieder geval moet blijken dat de kandidaat–
notaris over voldoende financiële middelen beschikt om een kantoor te
houden dat in overeenstemming is met de eisen van het ambt en dat op
redelijke gronden mag worden verwacht dat na drie jaren de praktijk
kostendekkend kan worden uitgeoefend. Bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur zullen nadere voorschriften worden gegeven

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 706, nr. 3 19



betreffende het ondernemingsplan (lid 3). Het zal duidelijk zijn dat de
eisen die aan het ondernemingsplan gesteld worden voor een kandidaat–
notaris die zich als notaris zelfstandig gaat vestigen anders zullen zijn dan
voor de kandidaat-notaris die als notaris in een reeds bestaande
maatschap zal worden opgenomen. Ookthans is het gemakkelijker
benoemd te worden op een associatieve standplaats.

Of het ondernemingsplan voldoet aan de in lid 1 gestelde eisen zal
moeten worden beoordeeld door een Commissie van deskundigen (lid 2).
De samenstelling en de werkwijze van die commissie zal bij of krachtens
a.m.v.b. worden geregeld (lid 3). Uitgangspunt daarbij zal zijn dat de
grootst mogelijke minderheid van de leden uit notarissen zal bestaan. De
andere leden zullen bestaan uit financieel-economische deskundigen.
Omdat de Commissie van deskundigen over objectieve informatie moet
kunnen beschikken betreffende de financiële toestand van de notaris–
kantoren in de omgeving van het nieuwte vestigen kantoor, is bepaald
dat de commissie in verband met het onderzoek inlichtingen kan inwinnen
bij het Bureau financieel toezicht notarissen (lid 2, tweede volzin). Het
Bureau is verplicht deze inlichtingen te verstrekken (artikel 105, zevende
lid).

Het ondernemingsplan met advies van de Commissie van deskundigen
zal worden gezonden aan het bestuur van de broederschap en de
kamer(s) van toezicht (artikel 7, lid 2); over de vraag of het ondernemings–
plan aan de eisen van artikel 6, lid 1, voldoet zal uiteindelijk door de
Minister van Justitie worden beslist (artikel 7, lid 3).

Artikel 7

Dit artikel behelst de belangrijkste bepaling van het vrijere notariaat, t.w.
dat iedere kandidaat-notaris die aan de gestelde wettelijke voorwaarden
van artikel 5 voldoet, tot notaris benoembaar is. Voor de achtergronden
van deze bepaling wordt verwezen naar het algemeen gedeelte van de
memorie van toelichting. De bepaling stemt in grote lijnen overeen met
het door mr. G. Chr. Kok in zijn proefschrift voorgestelde artikel 2.2 voor
een nieuwe Notariswet.

De weigeringsgronden voor de benoeming zijn in lid 3 vermeld. Op
grond hiervan kan een verzoek tot benoeming ook worden geweigerd
wanneer, gelet op de antecedenten van de verzoeker, er een gegronde
vrees bestaat dat verzoeker in strijd zal handelen met de voor het
notarisambt geldende regels, of uit andere hoofde de eer en het aanzien
van het notariaat zal schaden. Een verzoek om benoeming tot notaris zal,
voor wat betreft de antecedenten van de verzoeker, primair kunnen
worden geweigerd op basis van de verklaringen als bedoeld in artikel 5,
tweede lid, onder c. Voorts kan een weigering gebaseerd zijn op aan de
kamer van toezicht verstrekte gegevens uit de door de justitiële
documentatiedienst beheerde registers, welke gegevens de kamer van
toezicht alleen aan de justitiële documentatiedienst vraagt indien daartoe
aanleiding bestaat. Als deze gegevens feiten of omstandigheden
betreffen, welke naar het oordeel van de kamer van toezicht tot weigering
van het verzoek om benoeming zouden kunnen leiden, dient de kamer van
toezicht de minister daarvan in kennis te stellen (lid 2).

Tegen een weigering van het verzoek om benoeming kan verzoeker in
beroep gaan. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht staat beroep
open bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrecht–
spraak van de Raad van State. Er is geen reden om af te wijken van de
gewone beroepsgang in bestuursrechtelijke zaken.

Artikel 8

In dit artikel wordt een opsomming gegeven van een aantal met het
notarisambt onverenigbare betrekkingen. Deze voorschriften gelden, in
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afwijking van artikel 8, vijfde lid van de huidige wet, ook voor de
kandidaat-notaris. Zeker voor kandidaat-notarissen die op grond van het
voorgestelde artikel 26, tweede lid, tot vaste waarnemer zijn benoemd valt
niet in te zien waarom zij bepaalde functies die met de notariële functie
onverenigbaar zijn, wel zouden mogen uitoefenen, en de notaris niet.
Maar ook als een kandidaat-notaris niet tot vaste waarnemer is benoemd,
brengt de aard van zijn functie mee dat hij de desbetreffende met het
notarisambt onverenigbare betrekkingen beter niet kan uitoefenen. Dit is
ook het uitgangspunt van artikel 122 Pachtwet waarin is bepaald dat
(plaatsvervangende) leden van de pachtkamers van de kantongerechten
ook niet in dienst van «een dezer personen» (waaronder de notaris)
werkzaam kunnen zijn.

Nieuw is het verbod van de notaris en kandidaat-notaris om tevens
advocaat te zijn. Deze combinatie, die thans wel voorkomt, staat op
gespannen voet met het vereiste van de onpartijdigheid van de notaris.
Voor degenen die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet het
notarisambt met het beroep van advocaat combineerden is een
overgangsbepaling opgenomen (artikel 112).

Er zijn ook onverenigbaarheden die uit andere wetten voortvloeien,
zoals het zijn van burgemeester, gemeente-secretaris of gemeente–
ontvanger (o.g.v. de artikelen 69, 106 en 114 van de Gemeentewet) of het
zijn van vice-president van de Raad van State of staatsraad (artikel 7 Wet
op de Raad van State), met uitzondering van het zijn van staatsraad in
buitengewone dienst. Ook de registeraccountants die als openbaar
accountant plegen op te treden en voor wie de factor onpartijdigheid dus
eveneens van belang is, mogen generlei functie bekleden die geacht kan
worden de onpartijdigheid van zijn oordeel in gevaar te brengen (artikel
25 Gedrags– en beroepsregels registeraccountants).

Wanneer in andere wetten is bepaald dat een bepaald beroep slechts
onverenigbaar is met het zijn van notaris, is dit ook onverenigbaar met het
zijn van kandidaat-notaris. Dit vloeit voort uit de tweede volzin van artikel
8.

Artikel 9

In dit artikel is een regeling opgenomen voor de notaris die zich in een
andere plaats wil gaan vestigen. Daarvoor is niet een koninklijk besluit,
maar een besluit van de minister tot wijziging van de plaats van vestiging
nodig. Ook in het voorstel van wet, houdende wijziging van het Burgerlijk
Wetboek, de Wet op het Notarisambt en de Wet op de rechterlijke
organisatie (kamerstuk nr. 22 778) wordt voorgesteld artikel 4, derde lid,
van de huidige wet te wijzigen, in die zin dat voor standplaatswijziging het
koninklijk besluit wordt vervangen door een beslissing van de verantwoor–
delijke minister. Van rechtswege vervalt de bevoegdheid in de vorige
plaats van vestiging, behoudens de bevoegdheid die iedere notaris heeft
om incidenteel aktes in plaatsen buiten het arrondissement te passeren
(artikel 12).

Omdat wijziging van de plaats van vestiging het risico inhoudt dat het
notariskantoor het in de nieuwe plaats minder goed doet, is bij dit verzoek
overlegging van een ondernemingsplan met advies als bedoeld in artikel
6 verplicht gesteld (lid 2). Dit ondernemingsplan moet uiteraard
betrekking hebben op de nieuwe plaats van vestiging. /./dSstemt overeen
met de procedure geregeld in artikel 7, lid 2. Het spreekt voor zich dat het
verzoek om wijziging van de vestigingsplaats uitsluitend kan worden
geweigerd op de grond dat geen ondernemingsplan met advies dat
voldoet aan de eisen van de wet is overgelegd (lid 4). Tegen een
weigering staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep
open bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrecht–
spraak van de Raad van State.

Voor wat betreft de bevoegdheid tot het behouden van het protocol in
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geval van wijziging van de plaats van vestiging van de notaris is in lid 5
een regeling opgenomen. Deze houdt in dat als de notaris zich opnieuw
vestigt binnen hetzelfde arrondissement, hij zijn protocol mag meenemen.
Deze bevoegdheid heeft hij niet bij vestiging buiten het arrondissement.
Artikel 14 is dan van toepassing, d.w.z. dat dan de minister een notaris
aanwijst om het protocol en de overige notariële bescheiden over te
nemen. De achtergrond van deze bepaling is dat het protocol in een
bepaald gebied moet blijven, zodat cliënten die naar de notaris plegen te
gaan onder wie hun akte berust, niet te ver hoeven te reizen.

Artikel W

Nieuw is de regeling van de al dan niet bezoldigde nevenbetrekkingen
van de notaris en de kandidaat-notaris. In verband met de eis van
onpartijdigheid van de notaris is het van belang dat cliënten zich op een
eenvoudige manier op de hoogte kunnen laten stellen van de neven–
betrekkingen. Gekozen is voor een systeem van openbaarmaking van die
nevenbetrekkingen door terinzagelegging van een door de kamer van
toezicht bijgehouden register voor een ieder en de mogelijkheid van het
verkri jgen van afschriften en uittreksels daaruit.

De informatieplicht van de notaris en de kandidaat-notaris van
nevenbetrekkingen aan de kamer van toezicht, biedt de kamer de
mogelijkheid om de uitoefening van een nevenbetrekking door de notaris
of kandidaat-notaris ongewenst te verklaren bij met redenen omklede
beslissing, indien hierdoor zijn onafhankelijkheid wordt of kan worden
beïnvloed, de eer of het aanzien van het ambt wordt of kan worden
geschaad, dan wel de uitoefening van de nevenbetrekking in strijd is met
artikel 15, derde lid (lid 2). De betrokkene dient de nevenbetrekking
onverwijld te beëindigen indien de beslissing onherroepelijk is geworden
of in beroep is bevestigd (lid 4). Lid 5 biedt de mogelijkheid om reeds vóór
het aanvaarden van een nevenbetrekking de kamer van toezicht om een
bindende uitspraak te verzoeken over de toelaatbaarheid daarvan, met de
mogelijkheid om tegen die beslissing beroep in te stellen bij het
gerechtshof te Amsterdam.

Artikel 11

Het eerste lid van dit artikel wijkt in zoverre af van het huidige artikel 5,
eerste lid, dat de notaris niet meer verplicht is zijn woonplaats te hebben
in de aangewezen standplaats (plaats van vestiging). Wel is hij verplicht
daar zijn kantoor te houden. Het ligt voor de hand - ook al is het niet
voorgeschreven - dat de notaris een woonplaats kiest die niet te ver ligt
van zijn plaats van vestiging, zodat hij beschikbaar is voor de cliënten die
een beroep op hem willen doen. De verplichtingen opgenomen in de
leden 2 en 3 komen overeen met het bepaalde in de artikelen 41 en 61 van
de huidige Notariswet.

Artikel 12

Dit artikel is een verruiming ten opzichte van de huidige wet (artikel 7),
omdat het bepaalt dat het de notaris is toegestaan ambtelijke werkzaam–
heden te verrichten buiten het arrondissement waarin zijn plaats van
vestiging is gelegen. Thans is het de notaris verboden zijn ambtsbe–
diening buiten zijn ressort uit te oefenen. Deze beperking van de notariële
activiteit tot het ambtsgebied werd in de praktijk als kunstmatig ervaren.
Als illustratie wordt in J. C. H. Melis, De Notariswet, zesde druk, blz. 78,
gegeven de Amsterdamse notaris die wel mag confereren op Schiphol -
buitenwettelijke werkzaamheden vallen nl. niet onder het verbod - maar
er geen akte mag verlijden; wel mag hij een akte passeren in het Gooi.

De vrijheid voor de notaris in de eerste volzin, wordt wel weer ingeperkt
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door het verbod buiten zijn plaats van vestiging bijkantoren te hebben of
op vaste of onregelmatige tijden zitdagen te houden (tweede volzin). Het
verrichten van ambtelijke werkzaamheden buiten het arrondissement kan
dan ook slechts een incidenteel karakter hebben. De in andere plaatsen
gevestigde notarissen wordt niet onnodig concurrentie aangedaan.

Artikel 13

Lid 1 van dit artikel wijkt in zoverre af van het huidige artikel 2
Notariswet, dat het ontslag op 65-jarige leeftijd van rechtswege - dus niet
bij koninklijk besluit - wordt verleend.

In het streven naar een efficiënter werkende overheid past een kritische
bezinning op de gevallen waarin de wet bepaalt dat beslissingen bij
koninklijk besluit dienen te worden genomen. De te nemen beslissing,
ontslagverlening bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, is niet van dien
aard dat een koninklijk besluit vereist is. Voldoende is dat uit de wet
duidelijk blijkt wanneer de notaris defungeert.

Artikel 14

Deze bepaling bevat een regeling voor de overdracht van het protocol
na overlijden, ontslag of wijziging van de plaats van vestiging buiten het
arrondissement. Hierin wordt de minister de bevoegdheid gegeven, na de
kamer van toezicht te hebben gehoord, een notaris aan te wijzen die het
protocol en de overige notariële bescheiden moet overnemen.

Wat onder protocol dient te worden verstaan is geregeld in artikel 1,
onderdeel d, t.w. de minuten, registers, repertoria en kaartsystemen die
onder de notaris berusten. De overige notariële bescheiden zijn de
bescheiden die volgens het gebruik met het protocol dienen te worden
overgegeven, zoals bijvoorbeeld kopieën van successiememories, de
kladrepertoria, alsmede de notanele boekhouding (kantoorboekhouding).

Bij een verzoek om benoeming zal vaak reeds uit het overgelegde
ondernemingsplan blijken of een kandidaat-notaris na zijn benoeming een
bepaald protocol wenst over te nemen. In de financiële gegevens van het
ondernemingsplan zal met die mogelijkheid van overname rekening zijn
gehouden. Toewijzing van het protocol zal door de minister dan ook in
eerste instantie geschieden aan de persoon die zich in zijn
ondernemingsplan daartoe bereid heeft verklaard. In dat geval kan de
aanwijzing bij het koninklijk besluit van de benoeming van de notaris
plaatsvinden (tweede volzin). In andere gevallen geschiedt de aanwijzing
bij ministerieel besluit. Mochten verschillende kandidaat-notarissen die
een verzoek om benoeming hebben gedaan zich bereid hebben verklaard
het protocol van een defungerende notaris over te nemen, dan zal de
ministereen keuze moeten doen.

Overname van het protocol en de overige notariële bescheiden houdt in
feite overname in van de gehele notarispraktijk. Artikel 1639aa BW e.v. is
daarop van toepassing. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomsten van
het personeel van rechtswege overgaan indien de betrokken notaris–
praktijk haar identiteit behoudt. Een rechtstreekse overeenkomst tussen
de oude en de nieuwe notaris is dus niet vereist (zie HR 9 februari 1990,
RvdW 1990, 53 en de bespreking daarvan in WPNR 5967, blz. 441-442).

Titel III. De uitoefening van het notarisambt

Artikel 15

De bepaling van het eerste lid, dat de notaris op onpartijdige wijze de
belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken personen behartigt,
komt thans niet in de wet voor. Wel is deze verplichting opgenomen in de
door de Koninklijke Notariële Broederschap vastgestelde Beroeps– en
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gedragsregels voor notarissen. De onpartijdigheid geldt alleen voor de
verrichting door de notaris van de aan hem bij of krachtens de wet
opgedragen werkzaamheden. Als bijv. de notaris als adviseur optreedt, is
deze bepaling niet van toepassing. Wel is de bepaling van toepassing op
akten die op verzoek van een partij in notariële vorm worden opgemaakt,
zoals bijv. een akte betreffende een samenlevingscontract, omdat deze
akten onder de wettelijke werkzaamheden van de notaris vallen (artikel 2,
eerste lid).

De notaris behartigt de belangen van «alle bij de rechtshandeling
betrokken personen». Zo rust op de notaris die een akte verlijdt waarbij
namens een partij wordt opgetreden door een vertegenwoordiger, de
jegens alle belanghebtaenden geldende verplichting zich zo volledig en
nauwkeurig mogelijk ervan te vergewissen dat die vertegenwoordiger
bevoegd is tot het namens de vertegenwoordigde verrichten van de in die
akte opgenomen rechtshandelingen. Deze verplichting vloeit voort uit de
op de notaris rustende zwaarwegende zorgplicht ter zake van hetgeen
nodig is voor het intreden van de rechtsgevolgen welke zijn beoogd met
de in die akte opgenomen rechtshandelingen (Hoge Raad 28 september
1990, NJ 1991, 473). Voorts zij gewezen op de jurisprudentie die aan de
orde is gekomen bij het arrest van de Hoge Raad van 27 maart 1992 (NJ
1993, 188) en in de daarbij behorende noot is samengevat.

De notaris kan moeilijk onpartijdig zijn, als hij niet volledig onafhankelijk
zijn ambt kan uitoefenen. Vandaar dat in lid 2 is bepaald dat de notaris zijn
ambt niet mag uitoefenen in dienstbetrekking of enig ander verband
waardoor zijn onafhankelijkheid wordt of kan worden beïnvloed. Als de
notaris bestuurder is van zijn notarispraktijkvennootschap en hij tevens
daarvan grootaandeelhouder is, is er geen sprake van een verband dat
zijn onafhankelijkheid beïnvloedt. Hij heeft immers de volledige zeggen–
schap over die vennootschap.

Wat de samenwerking van notarissen met andere beroepsgroepen,
zoals advocaten, fiscalisten en accountants betreft, kan het volgende
worden opgemerkt. Op 28 april 1993 heeft het bestuur van de broeder–
schap nieuwe richtlijnen vastgesteld met betrekking tot vormen van
samenwerking van notarissen onderling en met advocaten. Daarin is
bepaald dat het de notaris alleen geoorloofd is, wat andere beroeps–
groepen betreft, een samenwerkingsverband te onderhouden met
advocaten. Een mogelijke uitbreiding van de disciplines waarmee
samengewerkt zou kunnen worden, zoals fiscalisten, wordt thans door het
bestuur bestudeerd. Samenwerking met accountants als zijnde beoefe–
naren van een niet-juridisch beroep, maakt geen onderdeel van de studie
uit. Uitgangspunt van de nieuwe richtlijnen is dat een notaris binnen een
samenwerkingsverband in principe hetzelfde dient te functioneren als
iedere andere notaris. Het bestuur meent dat in interdisciplinaire
samenwerkingsverbanden de «notariële poot» uiteindelijk de beslissende
stem over de notariële zaken dientte hebben. Uitdrukkelijk is in de
richtlijnen bepaald dat evenmin als een solitaire notaris het de notaris in
een samenwerkingsverband toegestaan is enige verplichting aan te gaan
of te onderhouden waardoor de vrijheid en onafhankelijkheid in de
uitoefening van zijn beroep in gevaar wordt gebracht of afbreuk wordt
gedaan aan de zorg die de notaris behoort te betrachten ten opzichte van
degenen te wier behoeve hij optreedt.

Ook het verbod om als bemiddelaar op te treden bij de koop en verkoop
van onroerend goed, financieringen en verzekeringen (lid 3) is in de wet
opgenomen om de onafhankelijkheid van de notaris zoveel mogelijk te
waarborgen. Uit de aard der zaak valt het functioneren van de notaris bij
een verkoop bij openbare inschrijving niet onder dit verbod.

Overtreding door de notaris van de bepalingen van dit artikel houdt in
dat hij in strijd heeft gehandeld met de zorg die hij als notaris heeft te
betrachten, zodat tegen hem tuchtmaatregelen kunnen worden genomen.
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Artikel 16

Dit artikel stemt grotendeels overeen met artikel 21 Notariswet (oud),
zoals gewijzigd bij de Wet van 28 december 1989, Stb. 616, Invoeringswet
Boeken 3-6 nieuw B.W. (zevende gedeelte). Voor de toelichting moge
worden verwezen naar de toelichting op die wet. Op enkele punten wijkt
de tekst af van de in 1989 gewijzigde tekst.

In lid 1 wordt niet meer gesproken van «bloed– of aanverwanten in de
rechte linie zonder onderscheid van graden of in de zijlinie tot de derde
graad ingesloten», maar van «bloed– of aanverwanten tot en met de derde
graad». Het lijkt immers vrijwel uitgesloten dat een notaris die op
65-jarige leeftijd defungeert achter-achterkleinkinderen heeftof een
notaris die op zijn vroegst op 28-jarige leeftijd kan worden benoemd nog
betovergrootouders heeft. Overeenkomstig artikel 3 van de
Gerechtsdeurwaarderswet (kamerstukken II 1991/92, 22 775, nrs. 1-3) is
bepaald dat de notaris ook geen akte mag verlijden waarvan hij weet of
had behoren te weten dat een van de in dit lid bedoelde personen daarin
de meerderheid van de aandelen bezit of de functie van directeur vervult.

In lid 3 'is de zin «De notaris is jegens belanghebbenden verplicht de
schade te vergoeden.» geschrapt, omdat de schadevergoedingsplicht
reeds voortvloeit uit artikel 6:162 BW Lid 4 gaat minder ver dan hetgeen
thans bepaald is in artikel 21, vierde lid, Notariswet (oud). Een
waarnemend notaris mag wèl aktes passeren waarin de bloed– en
aanverwanten in de rechte lijn zonder onderscheid van graden of in de
zijlijn tot en met de derde graad van de vervangen notaris partij zijn. In
deze tijd kan echter niet meer verondersteld worden dat een waarnemer
de familie van de vervangen notaris kent. Het is beslist niet uitgesloten dat
hij zonder het te weten akten waarin familieleden van de notaris optreden,
passeert. Mocht de waarnemer evenwel van de familierelatie op de
hoogte zijn, dan doet hij er goed aan de betrokkene door te verwijzen naar
een andere notaris.

Artikel 17

Dit artikel stemt grotendeels overeen met artikel 22. Voorzover
verwezen wordt naar artikel 16, kan de bij dat artikel gegeven toelichting
dienen. In het derde lid is tot uitdrukking gebracht dat de speciale
voorschriften van het B.W. ten aanzien van begunstiging van getuigen -
de artikelen 954, 991 en 1000 van Boek 4-van toepassing zijn. Daarom
wordt in de Notariswet niet meer een van het B.W. afwijkende regeling
opgenomen. Artikel 22, tweede lid (oud) is geschrapt.

Artikel 18

Dit artikel komt overeen met hetgeen thans in artikel 6, eerste lid is
bepaald, te weten dat de notarissen buiten gegronde redenen hun dienst
niet mogen weigeren, wanneer zij tot het verlenen daarvan worden
verzocht. Omdat het de voorkeur verdient in de wet zelf duidelijke,
algemene criteria voor dienstweigering op te nemen, wordt in het tweede
lid het begrip «gegronde redenen» vervangen door een opsomming van
hetgeen in feite daaronder ook thans reeds wordt verstaan, nl. strijd met
het recht of de openbare orde, of medewerking aan handelingen die
kennelijk een ongeoorloofd doel of gevolg hebben. Voor de gevallen dat
twijfel bestaat over de toepasselijkheid van deze criteria - zoals bijv. het
geval is als een partij door geestelijke stoornis zijn wil niet kan bepalen,
het opmaken van een proces-verbaal indien kennelijk elk maatschappelijk
belang ontbreekt of, het passeren van een akte op een incourante plaats
of tijd zonder dat er bijzondere omstandigheden zijn die dit rechtvaar–
digen - is de tekst nog aangevuld met «andere gegronde redenen». Op
grond van de door de Koninklijke Notariële Broederschap opgestelde
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Beroeps– en gedragsregels moeten de notarissen ook nu reeds hun dienst
weigeren in geval hun medewerking wordt verzocht aan het verlenen van
(rechts)handelingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde en de
goede zeden en de gedragsregels. Die gedragsregels houden ook in dat
de notaris zich onthoudt van het meewerken aan of het vastleggen of
verrichten van schijnhandelingen, het meewerken aan witwastransacties,
alsmede het meewerken aan transacties die voor de desbetreffende cliënt
naar de mening van de notaris evident ongebruikelijk zijn. Over de
geoorloofdheid van dienstweigering door een notaris is veel te schrijven.
Ik moge in dit verband verwijzen naar de uitvoerige uiteenzetting
dienaangaande in J. C. H. Melis, De Notariswet, bewerkt door A. H. M.
Santen en B. C. M. Waaijer, p. 141 e.v. Een speciaal onderdeel van het
leerstuk van de geoorloofdheid van dienstweigering betreft de dienstwei–
gering bij conflicterende (leverings-)rechten (zie Melis, p. 147-149). Het
gaat hier om de situatie waarin bijv. een verkoper zijn stuk grond
tweemaal verkoopt. De verkoper en de tweede koper verzoeken de notaris
een transportakte op te stellen. De notaris is op de hoogte van de
overeenkomst tussen de verkoper en de eerste koper. De vraag is of de
notaris de akte moet passeren of eerst de kwestie aan de rechter in kort
geding moet voorleggen. Met de bewerkers van voornoemd handboek en
de Commissie Verantwoordelijkheid Notaris meen ik dat de notaris zich
terughoudend dient op te stellen ingeval hij geconfronteerd wordt met
conflicterende leveringsrechten.

De notaris moet zijn dienst weigeren «wanneer naarzijn redelijke
overtuiging de werkzaamheid die van hem wordt verlangd in strijd is met
...». Dit houdt in dat als bijvoorbeeld in de literatuur over een bepaalde
kwestie verschillend wordt gedacht en de notaris in dat geval er vanuit
gaat dat de meerderheidsopvatting de juiste is, die overtuiging als redelijk
kan worden beschouwd, ook als later de rechter anders beslist.

Artikel 19

In de huidige Notariswet ontbreekt een uitdrukkelijk geregelde
algemene geheimhoudingsbepaling. Wel moet de notaris bij zijn
ambtsaanvaarding zweren dat hij de meest mogelijke geheimhouding
omtrent de inhoud der akten, overeenkomstig de voorschriften der wet in
acht zal nemen (artikel 3). In de Beroeps– en gedragsregels der notarissen
is de geheimhoudingsplicht wel nader uitgewerkt. Deze regeling hoort
echter meer in de wet thuis. De thans in dit artikel voorgestelde regeling
wijkt inhoudelijk niet af van hetgeen nu reeds op grond van de Beroeps–
en gedragsregels geldt.

De geheimhouding beperkt zich tot de informatie die vertrouwelijk aan
de notaris is meegedeeld of waarvan hij het vertrouwelijke karakter moest
begrijpen.

Artikel20

Het verbod aan de notaris tot het aangaan van bepaalde overeen–
komsten is thans geregeld in artikel 73ö. Het financiële onvermogen van
de notaris werd vroeger voornamelijk veroorzaakt doordat hij, vooral in
kleinere plaatsen, zich in kassiers– en bankierszaken ging bewegen of zich
als borg of anderszins aansprakelijk had gesteld voor verbintenissen van
zijn cliënten. Nu er overal voldoende banken zijn, bestaat er nauwelijks
meer behoefte aan om gelden bij de notaris in bewaring of ter leen te
geven. Toch is in het tweede lid onder 1° het verbod om leningen aan te
gaan, behoudens voor zover deze redelijkerwijs nodig zijn voor de
uitoefening van het ambt of voor persoonlijke doeleinden, gehandhaafd.
Financieel onvermogen van de notaris kan ook veroorzaakt worden
doordat de notaris zelf te veel geld leent bij de bank. Onder het bovenge–
noemde verbod valt bijv. niet de koop van een tweede huis dat bestemd is
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voor eigen gebruik en dat gefinancierd wordt met geleend geld. Wel is het
de notaris verboden om te speculeren in onroerend goed. Ook het verbod
van borgstelling van artikel 73b, onder 2 is gehandhaafd (tweede lid,
onder3°). Een dergelijk verbod voorkomt ook oneerlijke concurrentie
tussen notarissen. Nieuw is het verbod opgenomen in het tweede lid,
onder 2°tot het verstrekken van geldleningen aan cliënten. Hieronder valt
ook het geven van een overbruggingskrediet. Dergelijke leningen kunnen
notarissen in grote financiële moeilijkheden brengen, als later blijkt dat ze
niet of niet tijdig worden afgelost. Cliënten kunnen bij het ontbreken van
een dergelijk verbod gemakkelijk de notaris onder druk zetten om hen
geld te lenen. De cliënt heeft immers de mogelijkheid om naar een andere
notaris te gaan die wel bereid is hem geld te verschaffen. Met een
dergelijk verbod wordt dus in feite mede oneerlijke concurrentie tegen–
gegaan.

Omdat het moeilijk is een limitatieve opsomming te geven van
handelingen en rechtshandelingen die de notaris verboden moeten
worden omdat hij redelijkerwijs moet verwachten dat zij ertoe kunnen
leiden dat hij te eniger tijd niet zal kunnen voldoen aan zijn financiële
verplichtingen, is in het eerste lid een algemeen verbod opgenomen om
dergelijke handelingen rechtstreeks of middellijkte verrïchten. De in het
tweede lid verboden rechtshandelingen vallen ook onder de omschrijving
van het eerste lid. Op grond van het eerste lid is het dan ook verboden de
rechtshandelingen van het tweede lid «middellijk» te verrichten, bij
voorbeeld door tussenkomst van een kandidaat-notaris, klerk, echtgenoot
of familielid.

In het eerste lid wordt bewust niet gesproken van «rechtshandelingen»,
maarvan «handelingen». Erzijn nl. handelingen die geen rechtshande–
lingen zijn, maar die toch tot financieel onvermogen van de notaris
kunnen leiden, zoals het zich verslaven aan kansspelen.

De verbodsbepaling van de vorige leden heeft op zichzelf op de
rechtsgeldigheid van een door de notaris aangegane overeenkomst geen
invloed (lid 3). Uiteraard bestaat wel de mogelijkheid de rechtshandeling
om andere redenen aan te tasten. Vandaar dat in het derde lid is bepaald
dat die rechtshandelingen niet «uit dien hoofde aantastbaar» zijn. Het
aangaan van verboden overeenkomsten kan wel ten gevolge hebben dat
de notaris disciplinair wordt gestraft.

Artikel21

Artikel 21 legt in lid 1 de notaris de verplichting op van zijn kantoor–
zaken (zijn werkzaamheden als zodanig) en van zijn kantoorvermogen een
zodanige administratie te voeren, dat daaruit te allen tijde op eenvoudige
wijze zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Ook dient hij
van zijn privé-vermogen een zodanige administratie te voeren. Deze
verplichting, die aansluit bij hetgeen in artikel 6, eerste lid, Wetboek van
Koophandel is geregeld, komt thans voor in artikel 73a. Nieuw is, dat
uitdrukkelijk is bepaald dat onder privé-vermogen mede wordt begrepen
het vermogen van een gemeenschap van goederen waarin de notaris is
gehuwd. Een goed overzicht van de vermogenstoestand van de notaris is
moeilijk te verkrijgen als hij niet verplicht is een administratie bij te
houden van het vermogen van de huwelijksgoederengemeenschap.

Nieuw zijn ook de verplichtingen die zijn opgenomen in de derde volzin
van het eerste lid: de verplichting om jaarlijks zowel ten aanzien van zijn
kantoorvermogen als van zijn privé-vermogen een balans en, voor wat
betreft de kantoorwerkzaamheden, een staat van baten en lasten op te
maken.

Een uniforme wijze van inrichting van de kantoor– en privé-administratie
vergemakkelijkt de uitoefening van het financieel toezicht. Bij verordening
zullen daarom, nadat daartoe het advies van het Bureau financieel toezicht
notarissen, bedoeld in artikel 104, is ingewonnen (artikel 85, tweede lid).
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voorschriften worden gegeven omtrent de wijze waarop de administratie
moet worden ingericht en bijgehouden. Het Bureau kan de notaris
aanwijzingen geven in verband met de toepassing van deze verordening
(artikel 105, zesde lid).

Artikel 22

Algemeen

De bedoeling van het artikel is om derden voor wie de notaris in
verband met zijn werkzaamheden in zijn hoedanigheid tijdelijk geld onder
zich neemt te beschermen tegen déconfitures, fraude daaronder
begrepen. Lid 1 van dit artikel verplicht de notaris een bijzondere
bankrekening aan te houden, waarop uitsluitend deze gelden kunnen en
moeten worden gestort. Gekozen is voor het stelsel van een «generale
kwaliteitsrekening». Gevolg is dat de onderhavige derden een positie
krijgen die hen bevoorrecht boven andere schuldeisers van de notaris,
zowel in privé als in kwaliteit, zoals bijv. hen jegens wie de notaris
aansprakelijk is uit wanprestatie, onrechtmatige daad, onverschuldigde
betaling. Dat de onderhavige groep derden een separatisten-positie wordt
toegekend, spreekt niet van zelf, verg. HR 3 februari 1984, NJ 1984, 752,
rov 3.2, waar de nadruk wordt gelegd op de paritas creditorum.

Om deze te doorbreken dienen er goede gronden te zijn. In dit geval
kunnen die worden gezocht in de bescherming van het publiek dat erop
mag vertrouwen en ook daadwerkelijk pleegt te vertrouwen dat de notaris
wiens wettelijke taak in vele gevallen meebrengt dat hem door derden
gelden worden toevertrouwd, deze gelden afgescheiden houdt van zijn
eigen vermogen. Het nieuwe artikel beoogt hem daartoe op eenvoudige
wijze in staatte stellen, doordat de storting op een bijzondere rekening
voor gelden van derden plaats kan vinden, waaraan de wet het gevolg
verbindt dat de betreffende vordering op de bank– kort gezegd - niet in
het vermogen van de notaris valt, waardoor wordt voorkomen dat de
gestorte gelden door vermenging in dit vermogen opgaan.

Daarbij dient tenslotte nog te worden bedacht dat de vermelde
wettelijke taak tevens tot gevolg heeft dat de notaris in verschillende
opzichten, met name ook terzake van overdracht van registergoederen
een monopoliepositie heeft, die in het nieuwe vermogensrecht, zoals dit
op 1 januari 1992 in werking is getreden, nog verder wordt versterkt en
die zijn rechtvaardiging vindt in de waarborgen die inschakeling van de
notaris aan het publiek biedt. Het ligt voor de hand daarbij dan ook
waarborgen met het oog op een mogelijk insolventie van de notaris te
scheppen.

Aan deze oplossing is voorkeur gegeven boven andere figuren
waarmee aan de voormelde derden een zekere bescherming kan worden
gegeven. Genoemd kunnen worden:

a. Elke notaris of elk notariskantoor kan worden verplicht een stichting
beheer derdengelden (SBD) op te richten, met beperkte doelomschrijving,
in dier voege dat derden hun storting niet aan de notaris maar aan de
stichting moeten overmaken, die derhalve rechthebbende wordt op de
vordering op de bank, aangenomen dat giraal betaald wordt. De notaris is
bestuurder van de stichting. De kamers van toezicht oefenen een zekere
controle uit, ook op de inhoud van de statuten. Het stelsel heeft als meest
in het oog lopende bezwaren dat het omslachtig is en geen waarborgen
kan geven tegen verduistering door de notaris of diens personeel. De
Nederlandse orde van advocaten heeft het facultatief voorgesteld in een
desbetreffende verordening; zie Adv.blad, 1989, p. 137 en 357, en 1990, p.
145.

b. Aan de derden kan voor alles wat zij tekort komen, een aanspraak
worden gegeven jegens de Staat, in het verlengde van de wel verdedigde
gedachte dat de Staat voor de onrechtmatige daden en wanprestaties van
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de notaris als openbaar ambtenaar aansprakelijk is; zie daarover laatstelijk
Huygen, WPNR 5940. Dit stelsel wordt in het NBW voor enkele incidentele,
zeer sprekende gevallen gekozen, in het bijzonder in de artikelen 3:270,
zesde lid, BW en 551, vierde lid, Rv, voor wat betreft de aan de notaris te
betalen opbrengst van de executie door een hypotheekhouder van of
beslaglegger op een registergoed. Verder kan een aansprakelijkheid van
de Staat voor de notaris voortvloeien uit artikel 3:30 leden 2 en 3, zij het
ook dat het daarbij niet om aan hem toevertrouwde gelden gaat. Het gaat
hier echter om specifieke gevallen die zich reeds om budgettaire redenen
niet voor uitbreiding lenen en wegens hun bijzondere aard evenmin in
aanmerking komen voor analogische toepassing.

c. De notaris zou verplicht kunnen worden niet alleen zijn aansprake–
lijkheid te verzekeren, maar ookten behoeve van zijn cliënten een
kredietverzekering te sluiten die het gevaar van zijn eigen insolvent
geraken dekt. Te vrezen valt echter dat een dergelijke verzekering enerzijds
duur zou zijn en anderzijds in een groot aantal gevallen onnodig. Behoefte
is veeleer aan een in alle gevallen eenvoudig toe te passen en weinig
kostbare voorziening met het oog op het risico dat het in zeer sporadische
gevallen tot een deconfiture komt. Bovendien bestaat er geen
mogelijkheid van verzekering tegen fraude van de notaris. Ten slotte valt
te vrezen dat juist bij een naderende insolventie de premie niet zal worden
betaald.

d. Aan de cliënten kan een voorrecht worden toegekend dan wel een
bijzonder pandrecht, in de trant van dat van artikel 3:259 leden 2 en 3 ten
behoeve van certificaathouders. Deze figuur leidt echter op technische
gronden niet tot een goed resultaat, nu het voor de hand ligt het voorrecht
c.q. pandrecht te laten rusten op de toevertrouwde gelden zelf, die
evenwel zonder regeling die afscheiding mogelijk maakt door vermenging
in het vermogen van de notaris zullen verdwijnen, ook in die zin dat ze
niet meer zijn te identificeren, waarmee ook het voorrecht c.q. pandrecht
ten onder gaat. Kent men het voorrecht op alle goederen van notaris toe,
dan slaat de balans teveel naar de andere kant door: ook wanneer de
notaris juist alle of een groot deel van de hem toevertrouwde gelden zou
hebben weggemaakt, zou de derde boven alle andere crediteuren gaan,
waaronder ook andere slachtoffers van onrechtmatige daad. De oplos–
singen a-d en de generale kwaliteitsrekening leiden niet in alle opzichten
tot een gelijk resultaat. De oplossingen b en c geven in de gevallen waarin
zij van toepassing zijn aan de derde volledige bescherming en daarbuiten
geen enkele bescherming. De oplossingen a en d en de kwaliteitsrekening
komen er in wezen op neer dat een eventueel tekort ten opzichte van de
gezamenlijke derden over hen in evenredigheid van hun vorderingen
wordt omgeslagen.

Voor de figuur van een «generale kwaliteitsrekening» is een wettelijke
basis gewenst. Dat afscheiding met zakenrechtelijk gevolg door een
dergelijke rekening mogelijk is, kan niet, al'thans niet zonder meer, worden
afgeleid uit HR 3 februari 1984 NJ 1984, 752, waarin slechts sprake is van
afscheiding door «storting van het bedrag op een afzonderlijke rekening
ten name van de notaris met vermelding van diens hoedanigheid van
opdrachtnemer van de betreffende koper en verkoper» of langs «een -
voor wat betreft het afgescheiden blijven van het overgemaakte bedrag
van het vermogen van de notaris - daarmee gelijk te stellen weg.» Over
een rekening in kwaliteit ten behoeve van alle betrokken tegenwoordige
en toekomstige derden tezamen is daarmee nog weinig gezegd. In elk
geval is duidelijk dat de figuur van een dergelijke rekening in geval van
een deconfiture van de notaris tot een aanzienlijk gecompliceerdere
situatie leidt dan een incidentele rekening die ook vermeldt ten behoeve
van welke derden zij door de notaris geopend is. In een wettelijke regeling
kunnen deze complicaties - die in beginsel voortvloeien uit het feit dat de
gelden aan een veelheid van elkaar onderling onbekende derden tezamen
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toekomt - echter onder ogen worden gezien en op de koop toe worden
genomen wegens de grotere administratieve eenvoud en daarmee
samenhangende vermindering van kosten, die het gevolg is van het feit
dat met een kwaliteitsrekening per notaris of notariskantoor kan worden
volstaan en niet voor elke afzonderlijke transactie of af te wikkelen boedel
opening van een rekening plaats hoeft te vinden. Tegen een systematische
toepassing van dit laatste stelsel is ook van de zijde van de banken op
praktische gronden bezwaar gemaakt.

Hoe moet de figuur van de (generale) kwaliteitsrekening uit juridisch
oogpunt worden gezien? De strekking is - overeenkomstig NJ 1984, 752 -
de vordering op de bank niet in het vermogen van de notaris te laten
vallen. Deze is derhalve zelf geen rechthebbende (naar huidig recht
«eigenaar») van de vorderïng. Dat brengt mee dat de figuur niet verge–
lijkbaar is met een Engelse of Amerikaanse «trust», waar de trustee juist
wel eigenaar wordt van de toevertrouwde goederen. Dat ligt hier minder
voor de hand nu uitgangspunt is dat de notaris de toevertrouwde voor de
rechthebbende onder zich houdt en zij daarom juist niet in zijn vermogen
dienen te vallen. In de Nederlandse literatuur pleegt dat ook zo te worden
gezien, ook op de plaatsen waar de kwaliteitsrekening ter sprake is
gekomen bij de parlementaire behandeling van Boek 3; zie m.v.a. II, vierde
gedeelte Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6, p. 38 sub f, en p. 66; Parl. Gesch.
Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1202 en 1340; alsmede Van Koppen, WPNR 5906,
en Molenaar, Kw.ber. NBW, 1990, p. 55; anders: Uniken Venema, Preadvies
Vereeniging Handelsrecht 1990, p. 197 e.v.

Het is ook niet nodig dat de notaris zelf rechthebbende is om te bereiken
a dat notaris bevoegd is «in eigen naam» over de gelden op de kwaliteits–
rekening te beschikken (uiteraard in opdracht en ten behoeve van de
rechthebbende(n)) en b dat de rechthebbende(n) hun rechten zelf niet
rechtstreeks tegenover de bank kunnen uitoefenen. Het onder a gestelde
is evenzeer te bereiken met een last aan de notaris in eigen naam voor
rechthebbenden tegenover de bank op te treden (artikel 7:400 lid 2 en
7:411 e.v.). Het onder b gestelde kan worden bereikt doordat degene die
gelden op de kwaliteitsrekening stort cq ten behoeve van hem door de
notaris doet storten, ermee instemt dat hij, ingevolge de toepasselijke
bankvoorwaarden, geen rechten rechtstreeks tegen de bankzal kunnen
uitoefenen. Dit brengt mee dat de derde-opdrachtgever van de notaris ook
niet tegen de bank rechten van artikel 7:412 zal kunnen ontlenen, een
kwestie waarop bij de toelichting op lid 2 nog wordt teruggekomen. In dit
verband zij reeds hier opgemerkt, dat een wettelijke basis hiervoor
aanbeveling verdient, nu een instemmingsconstructie bij een generale
kwaliteitsrekening moeilijker ligt dan bij een specifieke.

Verder wijkt de figuur ook enigszins af van de overigens veel gelijkenis
met de kwaliteitsrekening vertonende Duitse «Anderkonto», in Duitsland
gezien als een geval van «uneigennützige Verwaltungstreuhand», en veel
gebruikt onder meer door notarissen. In BGH 5 nov. 1953, NJW 1954, p.
190, wordt ervan uitgegaan dat een «Treuhandkonto» in beginsel de
eigendom van de vordering bij de opdrachtgever («Treugeber») kan laten,
maar dat nodig is dat de rekeninghouder eigenaar wordt, wil men
voorkomen dat de «Treugeber» een vordering op de bank verkrijgt, wat in
strijd is met de eisen van het bankverkeer, die slechts de rekeninghouder
zelf (de notaris) kent en de eventuele bevoegdheden van anderen niet kan
controleren. Voor Nederlands recht lijkt deze gedachte niet vruchtbaar,
omdat zij tot de in Duitsland niet goed opgeloste moeilijkheid leidt, hoe
moet worden verklaard dat de vordering dan niet in het faillissement van
de notaris valt cq door diens schuldeisers in beslag kan worden genomen;
verg. ook Van Koppen WPNR 5907, en BGH 7 april 1959, NJW 1959, p.
1223, uitmondend in de maatstaf, te onderzoeken door de feitenrechter, of
de curator beslag op de kwaliteitsrekening door de rechthebbenden
«unter dem Gesichtpunkt von Treu und Glauben gegen sich gelten lassen
musz».
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Een aantal moeilijkheden lost men in Duitsland op door middel van
bijzondere bankvoorwaarden voor «Anderkonto's», die verdeeld zijn naar
beroepsgroepen, zodat van notarissen enigszins andere voorwaarden
gelden dan voor bijv. advocaten. In het Duitse stelsel is het bijv. mogelijk
en ook nodig uit te sluiten dat de bank vorderingen op de notaris in privé
met het saldo van de kwaliteitsrekening kan verrekenen of een pandrecht
of opschortingsrecht op het saldo zal kunnen uitoefenen. Ook bepalen de
voorwaarden dat de notaris de vordering uit de rekening niet mag
cederen of verpanden. Voor meer details zie Canaris, Bankvertragsrecht,
derde druk, I, 1988, nrs. 288 e.v.

De regeling van de bijzondere rekening (generale kwaliteitsrekening) is
in dier voege dwingend dat niet ten nadele van de rechthebbenden kan
worden afgeweken. Op grond van het bepaalde in lid 1 mogen ook meer
kwaliteitsrekeningen worden aangehouden. Eveneens behoren tot de
mogelijkheden een extra verzekering, een stichting voor beheer van
bepaalde gelden, etc.

Lid1

De verwijzing naar de Wet toezicht kredietwezen stemt overeen met het
voorschrift van artikel 445 Rv en de NBW bepalingen die naar dit laatste
artikel verwijzen (artikel 3:270 lid 3, ook 3:253 in verbinding met artikel
490b lid 2 Rv, alsmede de artikel 480 lid 2 en 551 lid 2 Rv). Het hoofd van
de rekening vermeldt naam en hoedanigheid van de notaris en het doel
van de rekening: te weten ontvangen van de in de tweede zin bedoelde
gelden, die aan de notaris in verband met zijn werkzaamheden worden
toevertrouwd (bijv. gelden die tot een nalatenschap of andere boedel
behoren, koopsommen betreffende registergoederen of voorschotten
daarop, waarborgsommen e.d.).

Op de rekening horen alleen gelden van derden thuis, die daarop door
hen in beginsel rechtstreeks dienen te worden gestort. Vandaar het
voorschrift van de laatste zin van lid 1: vermelding op het briefpapier.
Rechtstreekse storting kan echter in het ongerede raken. Op de notaris is
daarom de verplichting gelegd om, bij een abuis, zelf voor storting op de
derdenrekening zorg te dragen. Hetzelfde geldt wanneer de notaris het
geld in chartale vorm ontvangt, hetgeen hij niet steeds zal kunnen
weigeren. Niet nakoming van deze verplichting zal uiteraard wanprestatie
jegens de cliënt waarom het gaat opleveren, maar zolang de verplichting
niet is nagekomen aan deze geen bescherming ter zake van insolventie
geven. Ook lid 6 biedt hier immers geen soelaas, nu er geen «rechtshan–
deling» is aan te wijzen waarop dit lid toegepast zou kunnen worden. De
sanctie moet dan ook worden gezocht in het tuchtrecht en de controle
door het Bureau financieel toezicht (artikel 21 lid 2).

Op de kwaliteitsrekening zullen vooral gelden worden gestort die de
notaris in verband met de overdracht van registergoederen onder zich
moet houden, zoals de koopsom, de overdrachtsbelasting en de
makelaarscourtage. Ook gelden die de notaris onder zich heeft in verband
met de behandeling van nalatenschappen kunnen op de kwaliteits–
rekening worden gestort. In de praktijk zal er waarschijnlijk behoefte
bestaan aan meer dan één bijzondere rekening. Zeker als de notaris van
één cliënt gedurende langere tijd grote bedragen onder zich heeft, biedt
dat ook de mogelijkheid een hogere rentevergoeding voor de cliëntte
ontvangen.

Artikel 22 laat niet toe dat de notaris eigen geld voor derden afzondert.
Dat men niet langs de weg van een kwaliteitsrekening eigen vermogen
aan een derde kan doen toekomen volgt uit HR 9 januari 1937, NJ 1937,
586 (Erik Schaper); verg. ook Molenaar Kw. ber. NBW, 1990, p. 55. Dit
stemt ook overeen met wat voor het Duitse «Anderkonto» wordt
aangenomen in verband met de eis van «Unmittelbarkeit» die inhoudt dat
het moet gaan om gelden die onmiddellijk uit het vermogen van de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 706, nr. 3 31



derde(n) komen ten behoeve van wie de rekening strekt; verg. bijv.
Soergel, Rdnr 64 van par. 164 BGB.

Lid2

De eerste zin drukt zowel uit dat de notaris extern volledig bevoegd is
ter zake van beheer en beschikking over de rekening, als de «privatieve»
werking van deze bevoegdheid jegens de rechthebbenden («uitsluitend»).
Daaraan doet niet af dat de vordering uit de rekening aan de rechtheb–
benden ten behoeve van wie zij strekt «toebehoort». Wel brengt dit laatste
mee dat de notaris deze vordering niet zal kunnen cederen of verpanden
of met een privé-schuld aan de bank verrekenen.

De «privatieve» werking houdt ook in dat de rechthebbende jegens de
bank geen beroep kan doen op artikel 7:412 NBW, zoals onder Algemeen
al werd gesignaleerd. Een uitdrukkelijke bepaling in dit opzicht is
wenselijk omdat– anders dan bij een specifieke kwaliteitsrekening - hier
een constructie dat alle derden geacht moet worden te hebben ingestemd
met afstand van hun eventuele rechten uit dat artikel tot onzekerheid kan
leiden, in het bijzonder wanneer zij zelf niet rechtstreeks op de rekening
hebben gestort en het dus twijfelachtig is of zij aan de betreffende
bankvoorwaarden gebonden zijn.

Oe figuur dat jegens de bank alieen de notaris als schuldeiser kan
optreden past ook bijv. bij de figuur van artikel 6:15 lid 3, waaruit een
scheiding kan voortvloeien tussen extern schuldeiserschap en interne
gemeenschap tussen een aantal deelgenoten die de rechthebbenden op
de vordering zijn.

De notaris kan ter zake van beheer of beschikking volmacht verlenen
aan een onder zijn verantwoordelijkheid werkzame persoon (kandidaat–
notaris, notarisklerk of ander personeel). De waarnemer treedt in de plaats
van de notaris en kan uit dien hoofde over de rekening beschikken (artikel
26).

De derde zin beperkt de notaris intern in zijn bevoegdheid («mag»),
zodat de externe bevoegdheid van de eerste zin in beginsel niet wordt
aangetast. Het is niet de bedoeling dat de bank tot taak heeft te contro–
leren of er een geldige opdracht van een rechthebbende is, een taak die in
het vermelde bankverkeer ook niet goed te verwezenlijken zou zijn.
Aangenomen mag worden dat de storting van de gelden door de cliënt op
de bijzondere rekening impliciet de opdracht aan de notaris inhoudt om
de nodige betalingen te verrichten.

Wel is hier lid 6 van belang, waaruit een zekere externe werking kan
voortvloeien, zij het afgezwakt door de derdenbescherming van de tweede
zin. Bijv. een opdracht tot overmaking van een bedrag van de derden–
rekening naar de privérekening van de notaris c.q. een personeelslid of
een voor hem optredende stroman, kan dus worden vernietigd, zodat het
geld, voor zover nog aanwezig op de rekening waarheen het overgemaakt
werd, terugvalt op de rekening waar het thuis hoort, te verwezenlijken
door een stornopost.

Ud3

De vordering op de bank behoort aan de gezamenlijke rechthebbenden
toe. Er is derhalve ter zake van deze vordering een gemeenschap waarop
in beginsel titel 3.7 NBW van toepassing is, zodat een figuur ontstaat,
vergelijkbaar met het «verzameldepot», bedoeld in de artikelen 9 e.v. Wet
giraal effectenverkeer. Evenals in die wet is ook hier een nadere regeling
ten opzichte van titel 3.7 gewenst.

Veel bepalingen van die titel zijn immers niet op een geval als hier aan
de orde is afgestemd, al direct omdat de rechthebbenden op de rekening
(d.w.z. de deelgenoten) elkaar in beginsel geheel onbekend zullen zijn en,
in verband met het beroepsgeheim van de notaris, ook goeddeels voor
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elkaar onbekend zullen moeten blijven. Daardoor is bijv. een gezamenlijke
actie van hen niet goed denkbaar. Gaat de notaris failliet, dan kan men
aan de curator overlaten hun gezamenlijke belangen te behartigen
overeenkomstig lid 6. Voor andere gevallen zal een bijzondere regeling
zijn, waarvoor lid 4 een aanzet bevat.

De regeling brengt mee dat verrekening met vorderingen van de bank
die niet de rekening zelf betreffen, over en weer geheel is uitgesloten.
Noch een vordering van de bank op de notaris zelf, noch een vordering op
een individuele rechthebbende betreft immers een schuldenaar die tevens
de schuldeiser van de vordering uit de rekening is. Verrekening van de
vordering tot uitkering aan de cliënt op de notaris met een schuld van de
cliënt van de notaris, is niet uitgesloten, ook niet als er een tekort is en de
notaris daarvoor jegens de cliënt aansprakelijk is.

De notaris (of, indien het een gezamenlijke rekening betreft, iedere
notaris) is uiteraard verantwoordelijk voor tekorten, maar heeft een
ontsnappingsmogelijkheid, ontleend aan HR 9 maart 1990, NJ 1990, 428
en artikel 28 lid 2 Wet giraal effectenverkeer.

Lid4

Dit lid sluit aan bij artikel 26 e.v. van de Wet giraal effectenverkeer. Het
recht op uitkering van een rechthebbende wordt uiteraard in de eerste
plaats bepaald door de inhoud van het recht dat hem als zodanig toekomt.
Zo zal de verkoper van onroerend goed slechts recht op de koopprijs
hebben, wanneer de overdracht zonder ongelukken is tot stand gebracht,
en een gestorte waarborgsom niet teruggevorderd kunnen worden,
zolang de waarborg vereist is. De woorden «te allen tijde» stammen - ook
in artikel 26 lid 1 Wet giraal effectenverkeer - uit artikel 3:178. Deze
woorden drukken onder meer uit dat het recht op verdeling, waar de
uitkering op neer komt, niet aan verjaring onderhevig is; verg. Parl. Gesch.
Boek 3, p. 606, tweede hele alinea. lets anders is dat de gemeenschappe–
lijke vordering op de bank zelf door verjaring te niet kan gaan; verg. artikel
6:140 lid 4. Verder drukken die woorden uit dat het recht op uitkering,
afgezien van de voormelde beperkingen, steeds aan de rechthebbende
toekomt.

De vraag is nog of, buiten het geval van faillissement, de notaris zelf in
geval van een tekort de verdeling moet effectueren. Is een tekort door het
Bureau financieel toezicht aan het licht gebracht, dan ligt misschien meer
voor de hand dat een bewindvoerder daarvoor zorgt, wat een regeling eist
overeenkomstig artikel 3:259 lid 3.

Rekening is gehouden met het geval dat ook geld van de notaris zelf op
de rekening is gekomen. Bij de verdeling is de notaris als laatste
gerechtigd tot het saldo.

Lid5

Deze bepaling is geïnspireerd door artikel 44 Wet giraal effectenverkeer
in verband met artikel 24 van die wet. Derdenbeslag door een crediteur
van de rechthebbende onder de bank werkt niet, omdat de bank geen
verklaring kan doen omtrent het haar onbekende aandeel van de
rechthebbende; dat kan alleen de notaris. De notaris zal, zo het beslag
onder hem doel treft, het betreffende bedrag in zijn kwaliteit zonder
opdracht van de rechthebbende rechtstreeks aan de beslaglegger moeten
overmaken.

Lid7

Op de bijzondere rekening kunnen gelden staan die kort of lang onder
het beheer van de notaris vallen. De rente daarop verschilt. In de meeste
gevallen zal de rente aan de cliënt moeten worden vergoed. Betreft het
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rente van gelden die slechts kort onder het beheer van de notaris staan,
dan zal het wellicht praktisch onuitvoerbaar zijn de rente aan de cliënt toe
te rekenen en zal zij aan de notaris moeten worden toegekend. Het een en
ander vergt een gedetailleerde regeling. Bij ministerieel besluit kunnen
daarom regels worden vastgesteld met betrekking tot de wijze van
berekening en uitkering van rente van de op de bijzondere rekening
gestorte gelden. Het Bureau financieel toezicht notarissen adviseert de
minister desgevraagd over het ontwerp van de ministeriële regeling.
(artikel 105, achtste lid).

Artikelen 23 en 24

Deze artikelen komen grotendeels overeen met artikel 16 Advocatenwet.

Artikel 23 wijkt in zoverre af van artikel 16, eerste lid, Advocatenwet, dat
ook als de notaris surséance van betaling heeft verkregen, hij van
rechtswege gedurende de duur van de surséance in de uitoefening van
zijn ambt wordt geschorst. De Wet op het Notarisambt voorziet thans niet
in een regeling van schorsing van rechtswege. Op grond van artikel 53
van de huidige wet moet in geval van tijdelijke verhindering van de
notaris een plaatsvervanger worden aangewezen op verzoek van de
notaris of de familie van de notaris of ambtshalve. Schorsing van
rechtswege heeft het voordeel dat niet de aanwijzing van een plaatsver–
vanger behoeft te worden afgewacht.

Artikel 24 lid 1 stemt inhoudelijk overeen met artikel 16, tweede lid,
Advocatenwet. Anders dan thans bepaald is in artikel 52 Notariswet,
wordt de notaris in geval van slechte lichamelijke of geestelijke toestand
niet aanstonds ontslagen, maar voor onbepaalde tijd in de uitoefening
van zijn ambt geschorst, met mogelijkheid van opheffing van de
schorsing. Het tweede lid van artikel 24 geeft de notaris de mogelijkheid
tegen de beslissing tot schorsing of de beslissing tot weigering van de
opheffing van de schorsing in beroep te gaan bij het Gerechtshof te
Amsterdam. Pas als duidelijk is dat de notaris blijvend ongeschikt is voor
de uitoefening van het ambt wordt hij, nadat de kamer van toezicht
daarover is gehoord, bij koninklijk besluit ontslagen.

Artikel 25

In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de gevallen waarin in
de waarneming van het notarisambt moet worden voorzien. Anders dan
in de huidige Notariswet wordt niet meer van «plaatsvervanging», maar
van «waarneming» gesproken. Ook in het ontwerp-Smalbraak wordt
blijkens de toelichting de voorkeur gegeven aan het woord «waarnemer»,
hoewel de beide begrippen volkomen identiek zijn. Er zou slechts een
taalkundig verschil zijn, t.w. een plaatsvervanger neemt waar voor een
notaris en een waarnemer neemt voor een vacature waar.

Artikel 26

In lid 7 is geregeld aan welke eisen een kandidaat-notaris moet voldoen
om als waarnemerte kunnen worden benoemd. Daarbij wordt onder–
scheid gemaakt tussen kandidaat-notarissen die voor benoeming in
aanmerking komen, dus met zes jaar stage, en kandidaten die drie jaar
stage hebben doorlopen, alsmede de beroepsopleiding met goed gevolg
hebben doorlopen. Alleen de eerste categorie komt in aanmerking voor
waarneming in geval van schorsing, ontslag en overlijden van de notaris.
Bij een dergelijke waarneming neemt de waarnemer in feite tijdelijk de
praktijk geheel over, zodat aan hem dezelfde eisen moeten worden
gesteld als aan een notaris. De waarneming in geval van afwezigheid,
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verhindering of ziekte draagt een incidenteel karakter. Het voordeel voor
de kandidaat-notaris is dat hij door regelmatig waar te nemen tijdens de
stage zich goed voorbereidt op zijn toekomstige positie als notaris. Zie
ook de toelichting op artikel 28, tweede lid.

Lid 2geeft de notaris de bevoegdheid de voorzitter van de kamer van
toezicht te verzoeken een of meer notarissen of op grond van het eerste
lid in aanmerking komende kandidaat-notarissen te benoemen als vaste
waarnemers teneinde de notaris in de in artikel 25 genoemde gevallen te
vervangen. Daarbij moet dus onderscheid gemaakt worden tussen
kandidaat-notarissen met drie jaar en met zes jaar stage. Het systeem van
vaste waarnemers is een grote vereenvoudiging ten opzichte van het
huidige systeem waar telkens opnieuw een waarnemer moet worden
benoemd als zich een van de situaties van artikel 25 voordoet. Ook Kok
stelt in zijn ontwerp (artikel 2.7, lid 1) een systeem van benoeming van
vaste waarnemers voor. De bepaling biedt de notaris tevens een ruimere
mogelijkheid om in deeltijd te werken. De mogelijkheid van benoeming
van vaste waarnemers zou daarom de aantrekkelijkheid van het
notarisambt voor (gehuwde) vrouwen kunnen verhogen. Momenteel is
het aantal vrouwen in het notarisambt bijzonder laag vergeleken met
andere juridische beroepen. De voornaamste reden daarvoor zal
vermoedelijk te vinden zijn in de omstandigheid dat de notaris altijd
beschikbaar moet zijn.

Uiteraard kan de situatie zich voordoen dat de notaris niet van de
mogelijkheid van benoeming van een vaste waarnemer gebruik heeft
gemaakt. Alsdan zal ambtshalve alsnog in de waarneming moeten
worden voorzien.

Om te voorkomen dat de notaris zijn ambt te lang laat waarnemen door
een ander, is in lid 3 bepaald dat de periode van waarneming beperkt is:
één jaar bij volledige waarneming en bij waarneming in deeltijd moet de
notaris minimaal 20 uur per week zijn ambt zelf uitoefenen, zulks met de
mogelijkheid van ontheffing door de kamer van toezicht in bijzondere
gevallen.

Een ambtshalve benoeming tot waarnemer kan slechts wegens
gegronde redenen worden geweigerd (lid 4). Het moet immers niet
mogelijk zijn dat er voor de waarneming van een minder aantrekkelijke
notarispraktijk geen kandidaat is te vinden.

In //d Swordt uitdrukkelijk bepaald dat gedurende de periode dat de
waarnemer bevoegd is, de notaris onbevoegd is het notarisambt uit te
oefenen. Eventuele toch door de notaris gepasseerde aktes zijn dan nietig.

In lid 6 is een meldingsplicht voor de notaris aan de kamer van toezicht
opgenomen in verband met de waarneming van zijn functie door een
vaste waarnemer als bedoeld in het tweede lid.

Nieuw is ook de regeling van het door de kamer van toezicht bij te
houden register van bevoegde waarnemers (lid 7). Het register ligt bij de
kamer ter inzage voor een ieder en deze is verplicht daaruit aan belang–
hebbenden op hun verzoek afschriften te verstrekken. Belanghebbende is
bijv. degene die zekerheid wil hebben dat bij het passeren van de akte
waarbij hij partij was, de notaris of waarnemer bevoegd was. De invoering
van een dergelijk register is noodzakelijk in het nieuwe systeem van vaste
waarnemers, omdat anders van de (on)bevoegdheid van de notaris of
waarnemer naar buiten toe niets zou blijken.

In lid 8\s bepaald dat de vervangen notaris tegenover derden hoofdelijk
met de niet-ambtshalve benoemde waarnemer aansprakelijk is. Thans
bestaat een dergelijke aansprakelijkheid ook alleen als de waarnemer op
aanbeveling van de notaris is benoemd.

De bepaling van lid 9, dat de door de waarnemer opgemaakte minuten
behoren tot het protocol van de vervangen notaris, is voornamelijk van
belang voor de waarneming door een notaris. Thans is nergens in de wet
bepaald dat de waarnemend-notaris bevoegd is akten te verlijden op
naam van de vervangen notaris. De heersende leer is dan ook dat hij die
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bevoegdheid mist. Als gevolg hiervan wordt meestal een kandidaat–
notaris als waarnemer benoemd, omdat dan de akten in ieder geval in het
protocol van de vervangen notaris terecht komen. Zeker bij associaties
van notarissen kan het van belang zijn dat een compagnon als waarnemer
wordt benoemd, zonder dat het risico bestaat dat de akten in het
verkeerde protocol terecht komen.

In de huidige Wet op het Notarisambt is ook niets bepaald over het
gebruik van het stempel met zegel door de waarnemer. Het voorgestelde
negende lid brengt daarin duidelijkheid: het verplicht zowel de notaris als
de kandidaat-notaris die waarnemer is het stempel met zegel van de
vervangen notaris te gebruiken (zie artikel 47).

Artikel 27

Op grond van lid 1 dient de waarnemer de in artikel 3 vermelde eed als
waarnemend notaris af te leggen. De waarnemer is als zodanig bevoegd
met ingang van de dag na de eedsaflegging of, indien in het benoemings–
besluit een latere datum is vermeld, met ingang van die dag.

Lid 2, eerste zin, stemt overeen met artikel 4.

Titel IV. De stage en de beroepsopleiding van de
kandidaat-notaris

Artikelen 28 tot en met 33

Voor de achtergronden van deze regeling wordt verwezen naar het
hoofdstuk «De vorming en de opleiding tot notaris» van het algemeen
gedeelte van deze toelichting.

De regeling stemt inhoudelijk grotendeels overeen met de bij Wet van 2
februari 1989, Stb. 15 ingevoegde artikelen 9btot en met 9/van de
Advocatenwet, die op 1 maart 1989 in werking zijn getreden.

In a/t/fce/28wordt de duur van de stage gewijzigd in zes jaren. Thans
geldt een stageduur van drie jaren (artikel 10, eerste lid, Wet op het
Notarisambt). De duur van de stage wordt nog verlengd voor in deeltijd
werkende kandidaat-notarissen (artikel 28, tweede zin). De wet bevat
daarvoor nu geen regeling.

Zoals reeds in de algemene toelichting opgemerkt, is de verlenging van
de stageduur in de praktijk geen verzwaring van de benoembaarheidsver–
eisten. Het komt thans bijna niet voor dat een kandidaat-notaris met
minder dan zes jaar praktijkervaring tot notaris wordt benoemd.

De stage vangt aan op de dag van kennisgeving door de kandidaat–
notaris aan de broederschap van de aanvaarding van een betrekking op
een notariskantoor.

Bij verordening moet worden bepaald aan welke verplichtingen de
notaris en de kandidaat-notaris gedurende de stage moeten voldoen
(artikel 28, tweede lid). Deze verplichtingen kunnen bijv. zijn dat de
kandidaat-notaris ten minste drie maanden met de waarneming moet zijn
belast. Het gaat hierbij om de waarneming als bedoeld in artikel 25, onder
a. en b., de waarneming in geval van afwezigheid, verhindering of ziekte.
Ook zou kunnen worden bepaald dat de kandidaat-notaris in het tweede
gedeelte van de stage een aantal cursussen dient te volgen, bijv. op het
gebied van kantoor– en personeelsmanagement, financieel bestuur en
gesprekstechniek, etc. Gedurende de eerste jaren van de stage moet de
kandidaat-notaris de beroepsopleiding volgen die ten hoogste drie jaren
duurt. Die opleiding neemt ten minste twee maal per jaar een aanvang.
(artikel 30, eerste lid).

De in artikel 29, leden 1 toten met 5geregeldeformaliteiten komen in
grote lijnen overeen met die van de artikelen 20fa en 20c van de huidige
Notariswet, met dien verstande dat niet meer aan de kamer van toezicht,
maar aan de broederschap dient te worden kennis gegeven van het
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aanvaarden en beëindigen van een betrekking op een notariskantoor. Ook
geeft de broederschap de stage-verklaring af (artikel 29, lid 6).

De artikelen 30 tot en met 33 stemmen overeen met de bij de Wet van 2
februari 1989, Stb. 14 ingevoerde artikelen 9c tot en met 9/ van de
Advocatenwet, behoudens enige redactionele wijzigingen. De regeling
van de commissie van toezicht in artikel 31 is zeer summier. Daarom is in
het derde lid bepaald dat haar werkwijze nader bij verordening wordt
uitgewerkt.

Voor wat betreft de overgangsregeling moge worden gewezen op
artikel 110, tweede en derde lid, en de daarop gegeven toelichting.

Tïtel V. De akten, minuten, grossen en afschriften

De voorgestelde artikelen 34 tot en met 49 vervangen Hoofdstuk III van
de huidige Notariswet (artikelen 21-49). De herziening van dit hoofdstuk
heeft geleid tot schrapping van in onbruik geraakte bepalingen, zoals
bijvoorbeeld de mogelijkheid van bekendmaking aan de notaris van
verschijnende personen door middel van twee attesterende getuigen
(artikel 25) en de mogelijkheid om bepaalde akten in originali op te maken
(artikel 38, leden 2 en 3). Tevens zijn verplichtingen die niet meer als zinvol
worden ervaren geschrapt, zoals de plicht tot de vervaardiging van een
dubbel van het repertorium, dat jaariijks naar de griffie van de arrondisse–
mentsrechtbank moet worden gezonden (artikelen 48 en 49 Notariswet).
Ook zijn de wijzigingen die door de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw
B.W. (zevende gedeelte) in Hoofdstuk III zijn aangebracht, in deze titel
overgenomen. Bij deze wet, die op 1 januari 1992 in werking is getreden,
moesten veel artikelen worden aangepast aan de Boeken 3-6 nieuw B.W.
en aan de Kadasterwet. Daarbij moest ook rekening worden gehouden
met de bepalingen betreffende schriftelijk bewijs in het nieuwe bewijs–
recht, met name de artikelen 183-185a Rv. Voor de toelichting op deze
wijziging wordt verwezen naar blzz. 22-32 van de memorie van toelichting
op wetsvoorstel 17 896, Invoeringswet Boeken 3-6 nieuw B.W., zevende
gedeelte, bevattende de aanpassing van de Boeken 3-5 van het geldende
Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet Algemene bepalingen,
de Auteurswet 1912, de Wet op het Notarisambt en enige andere wetten
en naar het artikel van mr. B. C. M. Waaijer, In het kielzog van het NBW: de
Notariswet gewijzigd, WPNR 5977 van 20 oktober 1990.

Voorts zijn in deze titel ook nieuwe bepalingen opgenomen, zoals een
regeling voor de depot-akte (artikel 44), het voorschrïft dat de akte in de
Nederlandse taal moet worden verleden, tenzij partijen verlangen dat de
akte in een vreemde of de Friese taal wordt verleden en de mogelijkheid
van mede-ondertekening door een beëdigdetolk-vertaler indien een partij
de taal van de akte niet verstaat (artikel 38, eerste lid), de bevoegdheid
van de notaris om kennelijke schrijffouten en kennelijke misslagen in de
tekst van een akte ook na het verlijden daarvan te verbeteren (artikel 41,
tweede lid), de legitimatieplicht (artikel 35, eerste lid), de regeling van het
proces-verbaal van eedsaflegging en legalisatie van handtekeningen
(artikel 48) en de mogelijkheid om bij a.m.v.b. nadere regels te geven over
de gegevens en verklaringen welke in grossen, afschriften en uittreksels
van akten dienen te worden opgenomen (artikel 49).

Ook is de tekst in sommige gevallen aangepast aan hetgeen thans reeds
op grond van de jurisprudentie of de Beroeps– en gedragsregels geldt: de
informatieplicht van de notaris (artikel 39, lid 1), de regeling over het
uitgeven van afschriften, uittreksels en grossen (artikel 45) en de
mogelijkheid om de akte tegelijkertijd in één of meer andere talen dan de
Nederlandse taal te verlijden (artikel 38, tweede lid).
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Artikel 34

In artikel 38 van de huidige wet wordt onderscheid gemaakt tussen
minuut– en originali-akten. De minuutakte blijft onder berusting van de
notaris en wordt in zijn protocol opgenomen. De originali-akte - ook wel
brevetakte genoemd - wordt na het opmaken daarvan aan partijen
uitgereikt. Ook in artikel 34 is dit onderscheid gehandhaafd. Hoofdregel is
dat akten in minuut worden opgemaakt. Alleen de akte van volmacht–
verlening kan nog in originali worden verleden (lid2). Dit lid heeft zowel
betrekking op de zogenaamde blanco volmacht, waarbij de naam van de
gevolmachtigde niet is ingevuld, als op de volmacht die bijv. voor gebruik
in het buitenland bestemd is. Zo kent men in het Engelse/Amerikaanse
recht niet de authentieke akte en dus ook niet het authentiek afschrift van
die akte. In de praktijk blijkt alleen in die gevallen aan het opmaken van
originali-akten behoefte te bestaan.

Nieuw is dat in lid 2 uitdrukkelijk is bepaald dat een afschrift van de
originali-akte in het protocol moet worden opgenomen, hetgeen nuttig is
in geval van vermissing van de akte.

/./dSstemt grotendeels overeen met artikel 28, tweede lid, van de
huidige wet.

Lid 4 bepaalt dat aanbieding ter registratie van een originali-akte kan
geschieden door middel van een afschrift van de akte. In gevallen van
spoed is het namelijk erg onpraktisch dat de originali-akte pas kan worden
afgegeven nadat deze is geregistreerd. Lid 4 biedt dus de mogelijkheid dat
na het passeren van de akte en het opmaken van het afschrift dat ter
registratie zal worden aangeboden, de originati –akte wordt afgegeven.

Artikel 35

Lid 1, eerste en tweede volzin, stemt overeen met het in de Wet op de
identificatieplicht gewijzigde artikel 25 Wet op het Notarisambt. Omdat het
niet de bedoeling is dat personeelsleden van het notariskantoor die in de
akte als gevolmachtigden of getuigen optreden, zich telkens moeten
legitimeren, zijn dezen in de derde volzin van de regeling uitgezonderd. In
geval een akte bij volmacht wordt gepasseerd, is het van belang dat ook
de identiteit van de volmachtgever wordt vastgesteld. De vierde volzin
strekt hiertoe. Uit het vijfde lid volgt dat bij niet-naleving van de
bepalingen van detweede en vierde volzin de akte niet authenticiteit mist.

i./d2wijkt in zoverre af van het huidige artikel 23, tweede lid, van de
huidige wet dat het vereiste van twee getuigen bij akten houdende giften
die terzake des huwelijks van het geheel of een gedeelte van de nalaten–
schap worden gedaan (artikel 146vanBoek1 B.W.), bij akten van
openbare verkopingen, verhuringen, verpachtingen en aanbestedingen,
alsmede bij akten die om welke reden ook door één of meer der verschij–
nende personen niet ondertekend worden, geschrapt is. Dit vereiste wordt
nier meer als zinvol ervaren. In verband met het bepaalde in Boek 4 van
het Burgerlijk Wetboek (artikel 987, tweede lid) isthans uitdrukkelijk
bepaald dat de tegenwoordigheid van vier getuigen is vereist bij het
verlijden van een akte van superscriptie. Bij de invoering van Boek 4 NBW
zal het tweede lid moeten worden aangepast.

Lid 3 komt overeen met artikel 23, vierde lid, van de huidige wet en
artikel 991, eerste lid, Boek 4 B.W. Nu in de Rijkswet op het Nederlander–
schap van 19 december 1984, Stb. 628 het ingezetenschap niet meer
wordt geregeld is bepaald dat de getuigen hun woonplaats moeten
hebben in Nederland.

Lid 4 komt grotendeels overeen met artikel 24, eerste en tweede lid, van
de huidige wet. In onderdeel b is bepaald dat slechts de vervangen notaris
en diens echtgenoot (en dus wel de bloed– of aanverwanten tot in de
derde graad van de vervangen notaris) geen getuigen kunnen zijn, indien
de akte door een waarnemer wordt verleden. Zie in dit verband ook artikel
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16, vierde lid. Uitdrukkelijk wordt verwezen naar artikel 991, tweede lid
van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek dat ook bepalingen bevat ten
aanzien van getuigen bij een openbare uiterste wil. Bij de invoering van
Boek 4 NBW zal deze bepaling vervallen.

Artikel36

Dit artikel stemt overeen met artikel 26 van de huidige wet en artikel 18
Kadasterwet. De term «aard» is vervangen door «rechtsvorm» (lid 2,
onder b). In afwijking van artikel 26, tweede lid, onder 3° Notariswet, maar
in overeenstemming met artikel 18, eerste lid, onder 3°, van de
Kadasterwet, is bepaald dat het beroep en de burgerlijke staat van de
natuurlijke personen die blijkens de akte partijen vertegenwoordigen, niet
behoeven te worden vermeld (onderdeel c). Daaraan is toegevoegd dat
ook de woonplaats en het adres van die personen niet meer behoeven te
worden vermeld. De vermelding van deze gegevens wordt in de praktijk
niet altijd als wenselijk ervaren. Zo kunnen bijvoorbeeld bewindvoerders,
curatoren en personeelsleden van het notariskantoor hinder ondervinden
van de vermelding van hun privé-adres in de akte.

In het tweede lid, onder d, is ten aanzien van de getuigen niet meer
bepaald dat de burgerlijke staat moet worden vermeld.

Artikel 37

Dit artikel stemt overeen met artikel 28, eerste en derde lid, van de
huidige wet.

Artikel 38

De eerste en tweede zin stemmen overeen met artikel 29 van de huidige
wet, waar wordt bepaald dat de akten kunnen worden verleden in de taal
welke partijen verkiezen «mits de notaris dezelve versta». Nieuw is de
uitdrukkelijke vermelding van de Friese taal, die in zoverre met een
vreemde taal op één lijn wordt gesteld dat het vereiste dat de notaris die
taal verstaat ook voor het Fries geldt. Vgl. in dit verband artikel 41
Kadasterwet. In de Wet van 11 mei 1956, Stb. 242 betreffende het gebruik
van de Friese taal in het rechtsverkeer wordt er van uitgegaan dat
notariële akten in de Friese taal kunnen worden gesteld, zie artikel 8 van
die wet.

Nieuw is ook dat een beëdigde tolk-vertaler bijstand moet verlenen
indien een partij de taal van de akte - eventueel de Friese taal - niet
voldoende verstaat. Dat van die bijstand melding wordt gemaakt in de
akte en dat de tolk mede ondertekent, is van belang voor het bewijs dat
inderdaad aan de eisen van de wet op dit stuk is voldaan.

Het tweede lid is in overeenstemming met de over artikel 29 van de
huidige wet gevormde jurisprudentie van de Minister van Financiën, zie
PW 14 012. Blijkbaar komt het in de praktijk voor dat men behoefte heeft
aan een akte in meer dan een taal. Ook hier is een bijzondere regel
opgenomen met het oog op de Friese taal.

Artikel 39

Dit artikel stemt grotendeels overeen met artikel 30 van de huidige wet.
Nieuw is de in lid 1, derde volzin opgenomen informatieplicht. In verband
hiermee zal de notaris zo nodig duidelijk moeten maken wat de gevolgen
van de rechtshandeling voor de betrokken partijen of één hunner zijn. Hij
kan dus niet kunnen volstaan met het geven van een algemene
toelichting. Dat de ambtsplicht van de notaris ook thans reeds verder
strekt dan het doen van een zakelijke opgaaf, blijkt uit het arrest van de
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Hoge Raad van 20 januari 1989, NJ 1989, 766 (Groningse notaris) inzake
ontoereikende voorlichting bij huwelijksvoorwaarden staande huwelijk.

Artikel 40

Dit artikel stemt overeen met artikel 32 van de huidige wet.

Artikel41

Lid 1 stemt grotendeels overeen met artikel 34 van de huidige wet.
De mogelijkheid dat de notaris ook na het verlijden van de akte

kennelijke schrijffouten en kennelijke misslagen in de tekst van de akte
verbetert (lid 2), was ook opgenomen in het «ontwerp-Smalbraak». Met
het woord «kennelijk» wordt aangegeven dat het objectief duidelijk moet
zijn dat het om een schrijffout of een misslag gaat. Door de verbetering
mag de akte dus geen andere inhoud krijgen. Partijen worden van de
verbetering van de akte op de hoogte gesteld door de toezending van een
afschrift van het proces-verbaal van de verbetering.

Artikel 42

Dit artikel stemt overeen met artikel 37 van de huidige wet.

Artikel 43

Dit artikel stemt overeen met artikel 38a van de huidige wet.

Artikel 44

De huidige Notariswet geeft geen voorschriften aangaande deponering,
dat wil zeggen het bij de notaris ter bewaring door opname in het protocol
aanbieden van een stuk, van welke aanbieding en opname dan een
notariële akte zou moeten worden gemaakt waaraan het stuk - al dan niet,
daarover bestaat in de praktijk verschil van inzicht - moet zijn aangehecht.
Ondanks dit zwijgen van de wetgever heeft zich op dit punt sinds lang een
vaste praktijk ontwikkeld, die een dergelijk depot mogelijk maakt en zelfs
wordt algemeen aangenomen dat de notaris tot het opnemen in het
protocol van het aangeboden stuk en het opmaken van een akte van
depot verplicht is, behoudens de algemene exceptie van gronden waarop
het ministerie kan worden geweigerd.

Wat betreft de aard van de stukken die in depot kunnen worden
genomen bestaat geen duidelijke beperking als men niet zou willen
vasthouden aan de eis van de aanhechting aan de depotakte. In het
commentaar op de Notariswet van Melis (6e druk) wordt op blz. 180
melding gemaakt van een depot van «tekeningen, bestekken, technische
omschrijvingen van een bouwcomplex, in totaal een zeer lijvig pak
stukken, dat aan hem of haar die de technische aanhechting aan een
depotakte moet verrichten veel hoofdbrekens kost» - aan welke
vaststelling de conclusie wordt verbonden dat deponeren zonder
aanhechten in de praktijk nog niet zo verwerpelijk is, ook al wordt in
artikel 40, tweede lid, Wet op het notarisambt - de enige plaats waar
wellicht op een depotakte wordt gezinspeeld - gesproken van «akten
welke aan eene andere akte vastgehecht zijn». In hetzelfde commentaar
wordt even verder geconstateerd, dat het in bewaring nemen wel beperkt
zou moeten blijven tot stukken die gelden als informatiedrager «dus niet
voor koffers, juwelen enz.» Bovendien, zo wordt gesteld, moet de notaris
weten wat hij onder zich krijgt.

In dit verband wordt voorts melding gemaakt van de recente ontwik–
keling dat de notaris wordt ingeschakeld als bewaarder van de zgn.
«source-code» (broncode) van sofware-pakketten. Een overweging daarbij
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6 Zie Melis, De Notariswet, 6e druk, blz. 181,
noot 17.
7 Een bijzondere complicatie is, dat het bij
depot van broncodes niet gaat om een
bewaargeving/neming volgens Nederlands
recht maar om een Angelsaksische rechts–
figuur, de «escrow», waarbij de notaris als
«escrowee» partij wordt in een «trust»-
situatie. Enige studie van het Engels/
Amerikaanse recht zal de notaris (en later de
bewaarder en de rijksarchivaris) te stade
komen om zijn verplichtingen te kennen.
Internationaal privaatrechtelijke aspecten
kunnen zich bovendien voordoen indien de
deposant een in het buitenland gevestigde
software-leverancier is en het contract een
keuze voor toepassing van buitenlands
(Angelsaksisch) recht bevat. Zie Heck-Vink en
Lekkerkerker, «Source code escrow, een taak
voor het notariaat?» in WPNR 5936, blzz. 655
e.v.

zou zijn, dat de broncode op deze wijze wordt beschermd omdat zij uit het
vermogen van de deposant zou zijn gebracht en dus niet zou zijn
begrepen onder diens eventuele faillissement. Op de juistheid van deze
opvatting kan evenwel worden afgedongen.6

Naar het mij voorkomt is er alle reden om aan deze materie, die zich tot
dusverre buiten de wet om ontwikkeld heeft, bij de vernieuwing van de
wetgeving op het notarisambt de nodige aandacht te geven om te
voorkomen dat onzekerheden daarover blijven voortbestaan en datzich
eventueel ontwikkelingen voordoen die zich zouden kunnen bewegen
buiten de grenzen van hetgeen nog gerekend mag worden tot de
verplichtingen van het notarisambt. Die grenzen worden bepaald door de
ministerieplicht en de mogelijkheid voor de notaris om te kunnen nagaan
of er wellicht redenen zijn om zijn ministerie te weigeren, omdat hij niet
kan medewerken aan handelingen die kennelijk een ongeoorloofd doel of
gevolg hebben. Zij worden ook getrokken door het mede daarmee
samenhangende vereiste, dat de notaris moet kunnen weten wat hij in zijn
protocol opneemt. Niet ontcijferbare informatiedragers vallen daar dus
buiten. Alleen voor het geheime testament is een uitzondering op dit
beginsel gerechtvaardigd. Er zijn nog andere grenzen. Zoals het
commentaar van Melis terecht stelt, vallen koffers en juwelen niet onder
het domein van de goederen die vatbaar zijn voor depot bij de notaris en
opname in het protocol. Het kan ook niet de bedoeling zijn dat stukken bij
de notaris worden gedeponeerd die op ieder door de deposant gewenst
tijdstip van hem moeten kunnen worden teruggevraagd om te worden
aangepast, te worden vervangen door nieuwe versies of te worden
vernietigd, zoals dat het geval is met broncodes. De bewaargeving bij de
notaris als openbaar ambtenaar moet ook niet worden gecompliceerd
door en belast met uitgebreide contractuele bedingen waaraan de notaris
en zijn opvolger en - wanneer het protocol na 20 of 30 jaar wordt
overgebracht naar de algemene bewaarplaats en nog later naar een
rijksarchiefbewaarplaats, de bewaarder (beheerder) gebonden zouden
blijven.7

Zou men, zoals de bewerker van het commentaar van Melis, deze
problematiek willen benaderen door de notariële dienstverlening enkel en
alleen te zien in het licht van de ontwikkeling van de maatschappij en de
behoeften van die maatschappij, dan zou de wet geen grenzen moeten
stellen. De functie van de notaris als verplicht bewaarnemer van alles wat
wegens de behoeften van de maatschappij aan hem ter opneming in het
protocol wordt aangeboden zou tot ongedachte omvang kunnen
uitgroeien. Niet alleen Nederlandse, maar ook buitenlandse deposanten
zouden van de diensten van de Nederlandse notaris gebruik kunnen
maken. De materiële opslagproblemen bij de notaris, de algemene
bewaarplaats van protocollen en de rijksarchiefbewaarplaats zouden
onbeheersbaar kunnen blijken te zijn. De hiervoor gesignaleerde
eigenaardigheden die kleven aan de bewaring van broncodes ten behoeve
van de (buitenlandse) softwareleveranciers en de contractuele verplich–
tingen uit de bewaarnemersfunctie waarin de notaris (bewaarder,
archiefbeheerder) wordt geplaatst, zouden een onoverzienbare extra
belasting kunnen blijken te zijn. Uitsluitend afgaan op de maatschappe–
lijke behoefte lijkt hier dan ook geen vruchtbaar uitgangspunt. Wanneer
de notaris aan die behoeften wil tegemoet komen als vertrouwensman,
bijvoorbeeld als bestuurder van een stichting die als bewaarnemer
optreedt ten behoeve van bepaalde cliëntèle, dan bestaat daartegen geen
bezwaar. Maar voorzover het verplicht in bewaring nemen als ambts–
handeling van de notaris wettelijk wordt geregeld, moeten bepaalde
grenzen worden getrokken.

In het voorgestelde artikel wordt de mogelijkheid van deponering bij de
notaris beperkttot akten in de zin van artikel 183, eerste lid, Rechtsvor–
dering, derhalve ondertekende geschriften die zijn bestemd om tot bewijs
te dienen. Dus geen koffers en juwelen en evenmin floppy discs, hard
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discs, chips, magneetbanden, optische schijven, microfiches of films. Hij
moet van de inhoud kunnen kennis nemen. Dus geen codes of andere
onontcijferbare informatiedragers en evenmin stukken die in een taal of in
tekens zijn gesteld die de notaris niet kan kennen, tenzij een door een
geautoriseerde vertaler vervaardigde vertaling is bijgevoegd. Van de
inhoud van olografische testamenten, welke gesloten aan hem ter hand
zijn gesteld en besloten of geheime testamenten, kan de notaris niet
kennis nemen. Hiervoor geldt de regeling van Boek 4 B.W. Als derde
voorwaarde wordt gesteld, dat de verzoeker een redelijk belang moet
hebben bij de opneming in het protocol van het stuk. Een dergelijk belang
bestaat bijvoorbeeld niet bij schrijvers of pamflettisten die romans,
politieke geschriften of religieuze of op verbetering van de wereld gerichte
tractaten (als dat akten in de zin van artikel 183 Rv. zouden zijn) in het
notariële protocol opgenomen willen zien om - naar zij aannemen - aan
deze stukken eeuwigheidswaarde te verlenen.

Artikelen 45 en 46

Deze artikelen dienen ter vervanging van de artikelen 40, 42, 43 en 44
van de huidige wet.

Gewezen wordt op artikel 49, dat de mogelijkheid biedt bij algemene
maatregel van bestuur regels te stellen omtrent de gegevens en verkla–
ringen welke in grossen, afschriften en uittreksels van akten dienen te
worden opgenomen.

Artikel 47

Lid 1 komt overeen met artikel 45 van de huidige wet.
Lid 2\s nieuw. Deze bepaling is opgenomen om misbruik van het

stempel met zegel te voorkomen.
Zie voor wat betreft het gebruik van het stempel met zegel in geval van

waarneming artikel 26, negende lid.

Artikel 48

Dit artikel is nieuw. Lid 1 is ontleend aan het ontwerp nieuwe Notariswet
van G.Chr. Kok (artikel 4.4, eerste lid). Op grond van een verklaring van de
Minister van Justitie van 1 maart 1949, Correspondentieblad Broeder–
schap der notarissen 1949, blz. 109, is reeds met het oog op de in het
buitenland, met name de in de Verenigde Staten van Amerika geldende
regelen, de notaris bevoegd eden af te nemen in de gevallen dat de wet
niet specifiek een andere ambtenaar te dezer zake bevoegd verklaart. Ook
neemt de notaris bij de boedelbeschrijving de eed af, maar dan vormt de
eedsaflegging een onderdeel van de akte (artikel 338 Boek 1 B.W. en 681
Rv.). Met Kok (proefschrift, p. 142) ben ik van mening dat het mogelijk
moet zijn dat eedsaflegging van voogden, curatoren, deskundigen, enz.
voor de notaris plaatsvinden. De bepaling van lid 1 geeft hiervoor de
wettelijke basis.

L;'d2geeft een wettelijke grondslag voor legalisatie van handtekeningen
door de notaris, een in de praktijk veelvuldig uitgeoefende notariële
werkzaamheid. Legalisatie van een handtekening houdt de bevestiging in
dat de handtekeningen op een bepaald stuk echt zijn en eventueel dat de
ondertekenaren vertegenwoordigingsbevoegd zijn.

Lid 3 betreft de legalisatie van de handtekening van de notaris. Dit lid
komt overeen met het bepaalde in artikel 46 van de huidige wet.

Artikel 49

De a.m.v.b. zal nadere regels kunnen bevatten omtrent het bepaalde in
de artikelen 45 en 46.
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Tïtel VI. De kosten van de ambtelijke werkzaamheden

Algemeen

De algehele herziening van de wetgeving op het notarisambt dwingt
ook tot bezinning op het beleid ten aanzien van het door de notaris voor
zijn werkzaamheden in rekening te brengen honorarium. Wat het
vestigingsbeleid betreft wordt in het wetsvoorstel principieel afstand
genomen van het in de Wet van 1842 neergelegde beginsel van beperking
en wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke vrijheid van vestiging,
met waarborgen evenwel dat aan de wezenlijke karakteristieken van het
notarisambt: deskundigheid, onpartijdigheid, betrouwbaarheid, kwaliteit
van de dienstverlening geen afbreuk wordt gedaan.

Wat betreft het tariefbeleid kan het standpunt niet anders zijn. Ook hier
moet afstand genomen worden van het traditionele standpunt dat er op
dit stuk geen ruimte is voor enige vrijheid, dat dit uitsluitend een zaak is
van de wetgever en dat de tarieven voor alle ambtshandelingen tot in
details in een min of meer rigide wettelijk stelsel dienen te worden
vastgelegd. De praktijk heeft bewezen dat deze uitgangspunten niet
houdbaar zijn. De Wet van 31 maart 1847, Stb.12 houdende vaststelling
van het tarief voor het honorarium en de verschotten van notarissen heeft
immers reeds lang het karakter van een museumstuk gekregen.

In artikel 60 van de huidige Wet op het Notarisambt is bepaald dat bij de
wet nader een tarief ter bepaling van het honorarium van de notaris zal
worden vastgesteld en dat het aan de notarissen niet geoorloofd is voor
hun ambtelijke werkzaamheden enige andere beloning in rekening te
brengen. De op grond van dat artikel totstandgekomen Wet van 1847 geeft
een gedetailleerde regeling van de notariële tarieven. De in de notariële
tariefwet opgenomen bedragen zijn nimmer gewijzigd. Door de
vermelding van de naar huidige maatstaven bijzonder lage tarieven en het
feit dat de notaris in de praktijk allerlei werkzaamheden verricht welke in
die wet niet voorzien zijn, bleek de wet niet goed toepasbaar. In de praktijk
volgden de notarissen steeds de plaatselijk door hen vastgestelde
tarieven. Deze vertoonden aanvankelijk onderling soms aanmerkelijke
verschillen. De Broederschap der Notarissen in Nederland, die naar
gelijkheid van die tarieven streefde, ontwierp in 1934 een regeling,
bestemd om voor de bestaande tarieven in de plaats te treden. Dit tarief
werd in vrijwel alle delen van het land ingavoerd. In 1939 is door de
toenmalige Minister van Justitie een commissie ingesteld, aan welke werd
opgedragen «een wettelijke regeling te ontwerpen in zake de tarieven,
welke de notarissen in acht dienen te nemen bij de vaststelling van het
hun verschuldigde wegens de verrichtingen, waartoe zij krachtens
wettelijk voorschrift bevoegd zijn, alsmede wegens die, welke in hun
praktijk gebruikelijk zijn, of daarmede samenhangen». De Commissie voor
de notarieele tarieven bracht in 1941 haar verslag uit. De door de
commissie voorgestelde regeling is niet ingevoerd. Thans geldt nog
steeds dat de materiële inhoud van de wet van 1847 wordt vervangen
door een tarievenstelsel dat door de Koninklijke Notariële Broederschap,
ingevolge artikel 59 van haar statuten, wordt vastgesteld.

Het beginsel van overheidsbemoeiing, op de grondslag van wetgeving,
met de notariële tarieven voor ambtshandelingen is aanvaard in alle
landen van Europa die een Latijns notariaat kennen. Alleen in Nederland
worden tarieven niet door de overheid, maar door de beroepsgroep zelf
vastgesteld. In een op 18 januari 1994 door het Europees Parlement
aanvaarde resolutie over de situatie en de organisatie van het ambt van
notaris in de twaalf landen van de Gemeenschap wordt erop gewezen dat
het ambt van notaris - ook al is het op uiteenlopende wijze georganiseerd
in de twaalf lid-staten, hoofdzakelijk gekenmerkt wordt door een aantal
bijna gemeenschappelijke elementen, waaronder de tarieven «die in het
belang van de cliënten zijn gereglementeerd».
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Er is evenwel ook een andere invalshoek bij de overweging van de
tariefproblematiek. Het kabinet voert al jaren een beleid dat erop gericht is
de marktwerking te bevorderen, ookten aanzien van vrije beroeps–
beoefenaren. Daartoe is onder meer de Wet economische mededinging in
1987 gewijzigd, waarbij de notarissen onder de werking van deze wet zijn
gebracht (Wet van 21 april 1987, Stb. 186). Voorts is op basis van artikel 10
van de Wet economische mededinging (Wem) een algemene maatregel
van bestuur vastgesteld, waarbij met ingang van 1 juli 1993 horizontale
prijsregelingen onverbindend worden verklaard (Besluit horizontale
prijsbinding, Stb. 1993, nr. 80). De Koninklijke Notariële Broederschap
heeft van de mogelijkheid om een ontheffingsverzoek op grond van
genoemd besluit in te dienen, gebruik gemaakt. Krachtens artikel 12 van
de Wem heeft een dergelijk verzoek, ingediend voorafgaand aan de
inwerkingtreding van meergenoemd besluit, opschortende werking van
het verbod op horizontale prijsafspraken totdat in laatste instantie op het
verzoek is beslist.

Het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet op het notarisambt dat aan de
Raad van State is voorgelegd bevatte geen regeling van de tarieven voor
ambtelijke werkzaamheden; nog geen beslissing was genomen over de
vraag of de notariële tariefwet van 1847 zal moeten worden vervangen
door een andere wettelijke regeling. De besluitvorming daarover in het
kabinet vergde een zorgvuldige analyse van de problematiek, mede met
betrekking tot de verhouding van een eventuele wettelijke regeling tot de
Wet economische mededinging. Het kabinet heeft daarom op 4 december
1992 besloten dit onderdeel van het wetsvoorstel in een later stadium aan
de Raad van State voor te leggen. Voorts heeft het kabinet besloten dat
een onderzoek moet worden verricht naar de kosten en opbrengsten in
het notariaat. Mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zou dan
een besluit over het al dan niet regelen van de ambtelijketarieven in het
kader van de nieuwe Wet op het notarisambt worden genomen.

Dit onderzoek is verricht in de periode juli 1993 tot maart 1994. Het is in
opdracht van de Ministeries van Justitie en Economische Zaken en in
overleg met de Koninklijke Notariële Broederschap uitgevoerd door KPMG
Klijnveld Accountants en Consultants. De ten behoeve van het onderzoek
op 28juni 1993 ingestelde begeleidingscommissie stond onder voorzitter–
schap van mr. J. M. Polak, oud-lid van de Raad van State. In de
begeleidingcommissie hadden als leden zitting vertegenwoordigers van
de Ministeries van Justitie en Economische Zaken en de Koninklijke
Notariële Broederschap, alsmede een waarnemer namens de Consumen–
tenbond. Om een zo groot mogelijke betrouwbaarheid te verkrijgen zijn
verschillende deelonderzoeken uitgevoerd, te weten een bevolkingson–
derzoek naar het particuliere gebruik van notarisdiensten, een econome–
trisch onderzoek op basis van jaarrekeningen uit het notariaat en een
tijdschrijfen administratieonderzoek bij een representieve steekproef van
notariskantoren. Op deze wijze is de materie vanuit alle denkbare
invalshoeken bestudeerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn door geen
enkele betrokken partij bestreden.

Uit het onderzoek blijkt dat substantiële winsten worden gemaakt
binnen de onroerend goed praktijk. Er zijn verliezen binnen de familie–
praktijk en dan met name bij samenlevingscontracten, huwelijksvoor–
waarden en testamenten. In het onderzoek op kantoorniveau bleek echter
dat de familiepraktijk als geheel winstgevend is, vooral ten gevolge van de
winsten in de boedelpraktijk. Bij de resultaten van het kantooronderzoek
past de kanttekening dat dit plaats vond in de drukste periode van het jaar,
waardoor een te gunstig beeld van de kostprijs kan zijn ontstaan. Daar
staat tegenover dat aannemelijk is dat door verhoging van de doelma–
tigheid verlaging van kosten bereikt kan worden. Uit het onderzoek blijkt
namelijk dat bij vergelijkbare soorten kantoren grote verschillen in kosten
voorkomen. De gemiddelde kosten zijn daardoor relatief hoog, terwijl zelfs
de kantoren met hoge kosten nog winst maken. Daaruit wordt geconclu–
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deerd dat de tarieven zodanig zijn, dat een prikkel tot kostenbeheersing en
doelmatigheid ontbreekt. Het onderzoek laat zien dat de produktiviteit in
de drukste periode van het jaar tussen 70 en 75% schommelt. Nader
onderzoek op basis van deze uitkomsten toont aan dat de gemiddelde
produktiviteit ongeveer 62% bedraagt. Andere beroepsgroepen kennen
beduidend hogere percentages, zowel gemiddeld als tijdens piekperiodes.
Uit een door NSS/Marktonderzoek BV, in opdracht van KPMG, verricht
onderzoek betreffende de mate en de wijze van gebruik van notarile
diensten door particulieren, dattevens zicht geeft op het profiel van de
cliënt, zulks in verband met de toegankelijkheid van de notariële dienstver–
lening, blijkt dat het gebruik van de notaris sterk samenhangt met
inkomen en sociale klasse. Hoe hoger het inkomen of de sociale klasse,
des te vaker heeft men gebruik gemaakt van de notaris. Bij 58% van de
gebruikers voor wie een akte is opgesteld betreft het (onder andere) een
familiepraktijkzaak. Indien een vergelijking wordt gemaakt met de
draagkrachtcriteria van de Wet op de rechtsbijstand (dit zijn huishoudens
met een inkomen tot ca. 1,5 x modaal) blijkt dat 21,9% van de gebruikers
aan die criteria voldoet. Dit komt overeen met 9,65% van alle gebruikers.
De gebruikers van de familiepraktijkzaken die aan voormelde criteria
voldoen, hebben in de periode 1 september 1991 t/m 31 augustus 1993
gebruik gemaakt van gemiddeld 1,07 familiepraktijkzaken; op jaarbasis is
dat 0,54 familiepraktijkzaken. De Wet op de rechtsbijstand is overigens
niet op ambtshandelingen van de notaris van toepassing. De vergelijking
met de criteria uit die wet is alleen toegepast om het vraagstuk van de
financiële toegankelijkheid te kunnen objectiveren.

Worden de gevonden kostprijzen van akten aan de eigen bijdragen die
in het kader van de Wet op de rechtsbijstand worden toegepast gerela–
teerd, dan zou de overheidsbijdrage zo gering zijn, dat zij alleen al om die
reden geen aparte subsidie rechtvaardigen.

Ik ben mij er volkomen van bewust dat de tariefproblematiek een
cruciaal element vormt van de nieuw ontworpen wet op het notarisambt.
Er staat hier veel op het spel, in het bijzonder voor het functioneren van
de betrokken beroepsgroep zelf. Op grond van het met medewerking van
de Koninklijke Notariële Broederschap uitgevoerde onderzoek naar de
kosten en opbrengsten in het notariaat zijn thans voldoende gegevens
beschikbaar die een beoordeling van de vraag of tariefnormering geboden
is, mogelijk maakt. Ook is meer inzicht verkregen in de vraag hoe een in
beginsel kostendekkend tarief zou moeten worden opgebouwd.

Het onderzoek leidt tot de conclusie dat in beginsel vrijheid kan worden
gelaten aan prijsvorming door de markt. Het onderzoek rechtvaardigt de
verwachting dat het prijsniveau voor cliënten in het algemeen geen
belemmering zal vormen om van notariële diensten gebruik te maken. De
structuur van het notariaat waarborgt anderzijds dat het honorarium dat
de notaris de cliënt in rekening zal brengen hem in staat zal stellen zijn
diensten te verrichten met de zorg die hij als notaris behoort te
betrachten.

Zoals eerder is opgemerkt kan in beginsel vrijheid worden gelaten aan
prijsvorming door de markt. Uitgegaan wordt van het beginsel dat de
marktwerking zal leiden tot aanvaardbare prijzen en over het algemeen
een kwaliteitsverhogend effect zal hebben. Marktimperfecties zijn echter
nooit uit te sluiten. Indien zich als gevolg daarvan op grote schaal
problemen in het notariaat voordoen en daardoor de continuïteit van een
toegankelijke notariële dienstverlening in het gedrang komt, dan dient de
overheid de bevoegdheid te hebben om in de tarieven in te grijpen. Te
denken valt bijvoorbeeld aan het als gevolg van een te scherpe concur–
rentie verloren gaan van veel notariskantoren, als gevolg waarvan het
notariaat onvoldoende toegankelijk wordt voor het publiek. Ook kan
gedacht worden aan de situatie waarbij de tarieven voor bepaalde
ambtelijke werkzaamheden een zodanig niveau hebben bereikt, dat de
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toegankelijkheid van de notaris ernstig in het gedrang komt. Opgemerkt
zij dat in het algemeen te hoge tarieven veroorzaakt door gebrekkig
werkende markten onderwerp zijn van toezicht op grond van de Wem.
Wanneer dit toezicht en het instrumentarium dat die wet bevat niet
toereikend zijn gebleken, kan het kennelijk noodzakelijk zijn in te grijpen in
de tarieven. Aan het wetsvoorstel wordt daarom een bepaling ingevoegd,
artikel 50, die het mogelijk maakt om bij dergelijke calamiteiten maatre–
gelen te treffen. Bij a.m.v.b. kunnen in dergelijke situaties tarieven worden
vastgesteld. Ook zijn beperktere maatregelen denkbaar, zoals een tijdelijke
bevriezing van de prijzen of het geven van calculatievoorschriften ten
aanzien van declaraties. Bij de toepassing van de bevoegdheid zal steeds
gezocht worden naar een middel dat evenredig is aan het beoogde doel.
De verwachting is dat van de bevoegdheid geen gebruik zal hoeven te
worden gemaakt.

Over het ontwerp van de a.m.v.b. zal advies worden gevraagd aan de
Koninklijke Notariële Broederschap en het Bureau financieel toezicht
notarissen.

De overgang van een stelsel waarbij de tarieven bindend door de
Koninklijke Notariële Broederschap worden vastgesteld naar een stelsel
waarbij de tarieven door economische wetten worden bepaald, dient
geleidelijkte geschieden. Het prijsniveau zal daarom in toenemende mate
door de markt moeten worden geregeerd. Daartoe zal de huidige
tariefregeling stapsgewijs dienen te worden afgebouwd, waardoor het
prijsniveau geleidelijk en in toenemende mate door marktwerking tot
stand zal komen. Het verzoek van de Koninklijke Notariële Broederschap
om ontheffing ex artikel 12 Wem juncto artikel 6 Besluit horizontale
prijsbinding zal daarvoor kunnen worden benut.

De Koninklijke Notariële Broederschap heeft op 28 juni 1993 ontheffing
gevraagd van het verbod van artikel 6 Besluit horizontale prijsbinding
voor haar tarieven zoals deze in hettarievenboek zijn vastgelegd. Het
voornemen bestaat ontheffing te verlenen van bovengenoemd verbod,
maar daaraan zodanige beperkingen en voorwaarden te verbinden, dat
geleidelijk kan worden toegegroeid naar een situatie waarbij de tarieven
vrij zijn. Over de precieze inhoud van de beperkingen en voorwaarden
vindt thans nog overleg plaats met de Broederschap. Ook de Broeder–
schap is van mening dat de tarievenregeling zodanig moet worden
aangepast, dat niet langer sprake zal zijn van kruissubsidiëring en dat de
tarieven voor enkele onderdelen van de praktijk ongeregeld kunnen
blijven. Daartoe zijn de afgelopen jaren de tarieven al op bepaalde punten
aangepast. Het voorgenomen ontheffingstraject borduurt daarop voort.
Wat de beperkingen bij de ontheffing betreft, wordt allereerst gedacht aan
de beperking dat uitsluitend de tarieven voor de familiepraktijk en de
onroerendgoedpraktijk door de Broederschap mogen worden vastgesteld.
Deze categorieën maken tezamen ongeveer 80% van de omzet van het
notariaat uit. Voorts wordt gedacht aan een beperking in de tijd. Wat
betreft de aan de ontheffing verbonden voorwaarden wordt gedacht aan
de voorwaarde dat voor de familiepraktijk uitsluitend een systeem van
maximumtarieven en voor de onroerendgoedpraktijk uitsluitend een
systeem van minimumtarieven mag gelden. Deze tarieven zullen in een
aantal stappen (mettussenpozen vantelkens een aantal maanden)
moeten worden verhoogd, respectievelijk moeten worden verlaagd. Het
voordeel hiervan is in de eerste plaats dat de veranderingen geleidelijk
zullen plaatsvinden en dat geleidelijk kan worden toegegroeid naar een
prijsniveau dat dichter in de buurt ligt van de in het onderzoek berekende
kostprijzen. Voorts is een voordeel dat door een systeem van maximum–
dan wel minimumtarieven onder het maximumtarief respectievelijk boven
het minimumtarief de tarieven vrij zijn, waardoor al enige concurrentie
kan ontstaan. Hierdoor kan zowel het notariaat als de consument
geleidelijk vertrouwd raken met het systeem van flexibele tarieven zonder
dat voor extreme tarieven behoeft te worden gevreesd. Het bovenstaande
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wordtthans in overleg met de Broederschap nader uitgewerkt. In de
adviesaanvraag aan de Commissie economische mededinging zal het
resultaat daarvan worden verwerkt. Daarbij zal voorts worden aange–
geven dat het algemeen belang ontheffingsverlening voor een beperkte
periode vereist, voor een regeling die geleidelijk een systeem van vrije
tarieven tot stand brengt. Met de ontheffing is de toegankelijkheid van de
notariële diensten gediend. Ook is de regeling - juist vanwege de
gewenste geleidelijkheid - onmisbaar en in het belang van de consument.
Doordat het systeem een verbod van vrije tarieven, respectievelijk
maximum– dan wel minimumtarieven kent, wordt de mogelijkheid van
geleidelijke concurrentie ingevoerd, waarmee de mededinging is gediend.

De Commissie economische mededinging zal, voordat zij advies
uitbrengt, de Broederschap in de gelegenheid stellen zich te doen horen.
Nadat het advies is uitgebracht en een beschikking is genomen staat
hiertegen - na behandeling in bezwaar - beroep open bij het College van
Beroep voor het Bedrijfsleven. Als de Broederschap tegen de beschikking
in beroep gaat, kan zij zolang het College van Beroep voor het Bedrijfs–
leven niet heeft beslist het huidige tariefstelsel handhaven, daar het
beroep schorsende werking heeft.

Omdat het parlement de gelegenheid moet worden geboden een
oordeel uit te spreken over het beoogde systeem van vrije tariefvorming,
zullen de tarieven pas vrij kunnen zijn nadat het wetsvoorstel op dit punt
door beide Kamers der Staten-Generaal is aanvaard. Eventueel kan
daartoe nog in de verlenging van de ontheffing worden voorzien door een
wijziging van de beschikking.

Niet zullen worden vrijgelaten de tarieven die de notaris aan minder–
draagkrachtigen in rekening brengt voor bepaalde ambtelijke werkzaam–
heden, zoals bijvoorbeeld testamenten en boedelscheidingen na
echtscheiding. Thans is in art. 6, tweede lid, van de wet bepaald dat de
voorzitter van de rechtbank een notaris kan opdragen zijn diensten aan
minderdraagkrachtigen kosteloos of tegen tot de helft verminderd tarief te
verlenen. De notaris ontvangt in dergelijke gevallen geen honorarium van
overheidswege. Handhaving van de gratis dienstverlening of dienstver–
lening tegen tot de helft verminderd tarief door de notaris past niet meer
in een stelsel waarbij de tarieven in het algemeen op grond van de vrije
marktwerking tot stand komen. Uit het onderzoek is gebleken dat de
kostprijs van dergelijke akten geen invloed zal hebben op de toeganke–
lijkheid van de notariële dienstverlening. Om te waarborgen dat de hoogte
van het tarief geen beletsel voor de minderdraagkrachtige is om van de
diensten van de notaris gebruik te maken, zal de hoogte daarvan bij
a.m.v.b. worden bepaald.

Artikel51

De regeling is geïnspireerd door artikel 8 van de notariële tariefwet
1847, dat de verplichting tot het verstrekken van een gespecificeerde
rekening inhoudt, en de artikelen 10 e.v., de regeling van «taxatie» van de
rekening, waaraan zelfs het openbaar ministerie te pas moet komen. Het
ligt in de lijn van de opzet van het wetsvoorstel, aan de voorzitter van de
ring waar de notaris is gevestigd en in tweede en laatste instantie aan de
voorzitter van de kamer van toezicht een taak te geven in geschillen over
de rekening.

In lid 1 wordt zowel rekening gehouden met de situatie dat er sprake is
van vrije tarieven, als met de situatie dat er bij a.m.v.b. tarieven of regels
zijn gesteld ter bepaling van het honorarium.

De toetsing door de voorzitter van de ring is een volledige. Het is
uiteraard niet de bedoeling dat de voorzitter van de ring zelf een nieuwe
berekening maakt. Hij kan aangeven hoe die naar zijn oordeel had moeten
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worden gedaan en hij kan daarbij zijn eigen opvatting over de wijze
waarop de notaris zijn honorarium had behoren te berekenen uiteen–
zetten.

Tegen de beslissing van de voorzitter van de ring is beroep mogelijk bij
de voorzitter van de kamer van toezicht. Indien de voorzitter van de kamer
van toezicht van oordeel is dat de voorzitter van de ring in redelijkheid
niettotzijn beslissing had kunnen komen, kan hij het beroep gegrond
verklaren. Een marginale toetsing derhalve.

Na de beslissing van de voorzitter van de ring, dan wel, indien
daartegen in beroep is gegaan, na de beslissing van de voorzitter van de
kamer van toezicht, moet de notaris zo nodig met inachtneming van deze
beslissing(en) een nieuwe rekening opstellen.

Artikel 52

Volgens artikel 6, tweede lid, van de huidige wet zijn de notarissen
verplicht om op last van de voorzitter van de rechtbank hun dienst aan
onvermogenden of minvermogenden kosteloos of tegen tot de helft
verminderd tarief te verlenen. Zij dienen daarbij de verklaring of de
bescheiden , bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Wet op de rechtsbij–
stand over te leggen. Dit betreft de door de burgemeester van de
woonplaats van de verzoeker kosteloos af te geven verklaring omtrent
inkomen en vermogen of, indien de verzoeker geen woonplaats in
Nederland heeft, zoveel mogelijk overeenkomstige bescheiden. Artikel 25,
tweede lid, tweede volzin, van genoemde wet vindt overeenkomstige
toepassing. Daarin is bepaald dat omtrent de financiële draagkracht van
de verzoeker, diens gezinsleden en de personen met wie hij een gemeen–
schappelijke huishouding voert, bij bepaalde instanties, zoals de Belas–
tingdienst en de bedrijfsverenigingen, gegevens kunnen worden
opgevraagd.

Artikel 52 is op dezelfde leest geschoeid, met dien verstande dat voor de
desbetreffende verrichtingen de hoogte van het tarief bij algemene
maatregel van bestuur wordt bepaald. Deze tarieven zullen ook voor de
minderdraagkrachtigen betaalbaar moeten zijn.

In de praktijk blijkt dat bij de meeste in notarïële akten vast te leggen
verrichtingen vermogensobjecten zijn betrokken, zoals bijvoorbeeld bij de
verdeling van een erfenis, de aankoop van een huis of de vestiging van
een hypotheek. Minderdraagkrachtigen konden daarom voor dergelijke
notariële verrichtingen niet met succes een beroep doen op artikel 6,
tweede lid. De presidenten van de rechtbanken stelden zich nl. op het
standpunt dat als de cliënt een erfenis ontvangt, de rekening van de
notaris daaruit kan worden voldaan. Ook zal bij de aankoop van een huis
het notarishonorarium bij definancieringsmogelijkheden moeten worden
betrokken. Cliënten in de sector van het ondernemingsrecht kwamen in
het algemeen eveneens niet voor gratis dienstverlening of verminderd
tarief in aanmerking.

Er blijft echter een kleine groep notariële diensten over waar geen
vermogensobjecten bij zijn betrokken of mogelijkheden tot financiering
aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld testamenten, verklaringen van erfrecht,
huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten en boedelscheiding na
echtscheiding waarbij slechts negatief vermogen wordt ontvangen.
Daarvoor geldt de regeling van artikel 52. In lid 2 zijn de notariële
werkzaamheden die niet voor tariefstelling bij a.m.v.b. in aanmerking
komen uitdrukkelijk uitgezonderd.

Tïtel VII. De notariële archieven

Artikel 53 komt inhoudelijk overeen met artikel 69 van de huidige
Notariswet.

Artikel 54, eerste lid komt overeen met het bepaalde in artikel 68a, vijfde
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lid. Overeenkomstig het ontwerp-Smalbraak is in het tweede //dbepaald
dat de notaris bevoegd is om alie onder zijn berusting zijnde minuten,
registers, repertoria en kaartsystemen, welke ouder zijn dan 20 jaar, naar
de bewaarplaats overte brengen. Thans bestaat die bevoegdheid pas na
30 jaar (artikel 71). Deze verandering speelt in op de behoefte van de
praktijk. De ene notaris zal zoveei mogelijk alle akten onder zijn berusting
willen houden, de andere heeft daaraan geen behoefte, omdat hij
bijvoorbeeld in zijn archief een fotografische reproduktie van elke akte
bezit.

Overeenkomstig artikel 69a, tweede lid, van de huidige Wet op het
Notarisambt is in artikel 55 bepaald dat in afwijking van artikel 5 van de
Archiefwet 1962 protocollen die ouder zijn dan 75 jaar binnen een tijdvak
van tien jaar naar de desbetreffende rijksarchiefbewaarplaats moeten
worden overgebracht.

Titel VIII. De Koninklijke notariële broederschap

Inleiding

In het algemeen deel van de toelichting is reeds uiteengezet waarom
thans ook voor het notariaat een publiekrechtelijk (openbaar) lichaam als
bedoeld in artikel 134 der Grondwet (broederschap) wordt ingesteld.
Bovendien werd aldaar ingegaan op de taakomschrijving en werden de
hoofdlijnen van haar inrichting globaal beschreven. In het onderstaande
zal de voorgestelde regeling meer in detail aan de orde komen.

De organisatie van de broederschap

Evenals zulks ten aanzien van andere beroepsgroepen, waarvoor een
orde is ingesteld, het geval is, zullen alle notarissen en kandidaat–
notarissen verplicht lid zijn van de nieuwe broederschap. Aangezien deze
broederschap ter uitvoering van haar taak verordeningsbevoegdheid
moet hebben, is gekozen voor een publiekrechtelijk lichaam als bedoeld in
artikel 134 van de Grondwet. Dit betekent uiteraard niet, dat notarissen en
kandidaat-notarissen niet de vrijheid zouden behouden zich buiten de
broederschap nog in privaatrechtelijk verband te verenigen om op deze
wijze bepaalde gemeenschappelijke belangen te behartigen. Regels
betreffende zaken als de goede beroepsuitoefening door notarissen, die
alle notarissen en kandidaat-notarissen binden, kunnen echter alleen door
de broederschap worden vastgesteld.

De wetgever dient het in artikel 8 van de Grondwet neergelegde recht
van vereniging te respecteren en uitzonderingen daarop te beperken tot
die welke in het algemeen belang zijn. Daarom is gekozen voor een
daarop toegespitste taakomschrijving van de broederschap. De voorge–
stelde regeling komt daardoor ook niet in strijd met de in het eerste lid
van artikel 11 EVRM neergelegde vrijheid van vereniging en vergadering,
zoals deze bepaling is uitgelegd door het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens in de zaak Compte, Van Leuven en de Meyere (arrest van 23
juni 1981, Publikaties Hof, serie A, deel 43 (1981)). In dit arrest hadden
verzoekers aangevoerd dat het verplichte lidmaatschap van de Belgische
broederschap van Artsen, die door de wetgever was ingesteld, in strijd
zou zijn met artikel 11 lid 1 EVRM en niet gebracht kon worden onder de
uitzonderingen die hettweede lid van artikel 11 toestaat. Het Hof
oordeelde echter dat er in dit geval geen sprake was van inbreuk op het
beginsel van artikel 11 lid 1 EVRM. Het Hof overwoog dat de broederschap
was ingesteld in het algemeen belang en een typisch publiekrechtelijke
functie heeft.

Evenmin kan de instelling van een broederschap in strijd komen met de
in het EEG-Verdrag neergelegde vrijheid van vestiging en vrijheid van
dienstverlening. Het notarisambt wordt in vele Lid-Staten aangemerkt als

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 706, nr. 3 49



het uitoefenen van openbaar gezag en voor zover de werkzaamheden van
de notaris dienen ter uitoefening van het openbaar gezag in de betrokken
Lid-Staat vallen zij onder de uitzondering van artikel 55 EEG-Verdrag. In dit
verband kan verwezen worden naar het antwoord van de EEG-Commissie
op een schriftelijke vraag van het lid van het Europese Parlement, de heer
Kuijpers (PbEG Nr. C270/28 van 23 oktober 1989). Daarbij wil ik er
nogmaals de aandacht op vestigen dat de voorgestelde regeling uitgaat
van een onder bepaalde voorwaarden vrije vestiging van notarissen. Het
is de broederschap dan ook niet toegestaan zich in te laten met het
vestigingsbeleid. Zij zou daarmee in strijd handelen met de wet.

Als plaats van vestiging van de broederschap is 's-Gravenhage gekozen.
Dit is vooral van belang voor het bestuur en het bureau van de broeder–
schap, die bij voorkeur dienen te zijn gevestigd in de plaats waar ook de
regering zetelt. Ook de vereniging de Koninklijke Notariële Broederschap
en de Nederlandse Orde van Advocaten zijn te 's-Gravenhage gevestigd.

Zoals in het algemene deel van de toelichting is opgemerkt, is bij de
voorgestelde regeling zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de inrichting
van de huidige Koninklijke Notariële Broederschap. Dit zal de overgang
aanzienlijk vereenvoudigen. Het is wel gebleken dat deze organisatie–
structuur bevredigend functioneert en tegemoet komt aan de wens van
het notariaat om ook op arrondissementsniveau een organisatievorm te
behouden, de ring.

De organisatie voorziet behalve in een landelijke broederschap met een
bestuur, bijgestaan door een bureau, een ledenraad en een algemene
vergadering, in onderafdelingen per arrondissement, die in navolging van
de statuten van de Koninklijke Notariële Broederschap «ringen» zijn
genoemd.

Deze organisatie geeft de grootst mogelijke waarborg dat de leden van
de broederschap nauw bij het bestuur en de behartiging van de taken van
de broederschap betrokken worden. De verhouding van het bestuur van
de broederschap tot de ledenraad kan enigszins worden vergeleken met
die van de regering tot de volksvertegenwoordiging. De ledenraad is de
democratisch samengestelde vertegenwoordiging van de leden der
broederschap. De raad heeft de bevoegdheid tot het benoemen van het
bestuur («de regering») van de broederschap en oefent toezicht uit over
de handelingen van het bestuur. Uiteindelijk heeft de ledenraad het recht
de leden van het bestuur te schorsen of te ontslaan indien er een
vertrouwensbreuk is ontstaan. De ledenraad heeft de zorg voor de
vaststelling van het algemeen beleid. De ledenraad kan voorts het bestuur
verantwoording vragen over het gevoerde beleid. De ledenraad heeft het
recht van onderzoek en advies ten aanzien van het jaarverslag, de
financiële verantwoording en de begroting voor het nieuwe boekjaar. De
verordeningen van de broederschap worden door de ledenraad vastge–
steld. Voorstellen van verordeningen worden aan de ledenraad gedaan
door het bestuur of door ten minste vijf leden van de ledenraad. Alvorens
een ontwerp-verordening bij de ledenraad in te dienen kan het bestuur de
kamers van toezicht uitnodigen hun oordeel kenbaar te maken. De
ledenraad moet via de ringbesturen alle leden van de broederschap in de
gelegenheid hebben gesteld om hun gevoelen over het voorstel kenbaar
te maken. Daarna overlegt de ledenraad met het bestuur over de
voorstellen van verordeningen. De aldus gestructureerde organisatie
bevat alle waarborgen voor een goed voorbereide, evenwichtige
besluitvorming wanneer het om vitale zaken gaat.

Artikel 56

De broederschap is, zoals ook blijkt uit artikel 114 van het wetsvoorstel,
rechtsopvolgster van de vereniging onder de naam Koninklijke Notariële
Broederschap. Het is de uitdrukkelijke wens van de Koninklijke Notariële
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Broederschap om deze continuïteit door het gebruik van de term
«broederschap» in de wet te markeren. Hoewel de term «orde» gebruikt
wordt in de desbetreffende wetgeving met betrekking tot de advocaten en
de accountants, is er geen noodzaak dezelfde term ook te gebruiken in
verband met de notarissen. De traditionele benaming van broederschap
heeft de voorkeur van het notariaat en er is geen reden om die benaming
niet ook te gebruiken voor het openbare lichaam.

In de bestendiging van het predikaat «Koninklijke» is bewilligd.

Het bestuur van de broederschap

Artikelen 60-62

Artikel 61 regelt de samenstelling van het bestuur. Het eerste lid schrijft
voordat het bestuur uit een oneven aantal van ten minste zeven leden
moet bestaan. De ledenraad zal moeten beoordelen of er behoefte bestaat
aan een groter aantal bestuursleden (artikel 67). De benoeming van de
bestuursleden is gelegd in handen van de ledenraad, welke in feite
fungeert als een vertegenwoordiging van de ringen. Tot bestuurslid is
slechts benoembaar een lid van de broederschap. Teneinde een
evenwichtige vertegenwoordiging binnen het bestuur van notarissen en
kandidaat-notarissen te waarborgen, wordt in het eerste lid bepaald dat
de samenstelling zoveel mogelijk geschiedt op paritaire grondslag. In
verband met het voorgeschreven oneven aantal zal volledige gelijkheid
niet mogelijk zijn. In voorkomende gevallen zal het aantal notarissen dat
van de kandidaten overtreffen en omgekeerd. Ook kandidaat-notarissen
die hun stage nog niet hebben volbracht kunnen lid van het bestuur zijn.
Dat de voorzitter en zijn plaatsvervanger notarissen moeten zijn behoeft
weinig toelichting: alleen zij hebben de nodige ervaring die vereist is voor
deze functie.

Aangezien het mogelijk is dat een tot bestuurslid genoemde kandidaat–
notaris tijdens zijn bestuursperiode tot notaris wordt benoemd en
tussentijdse vacatures met het oog op de continuïteit binnen het bestuur
zoveel mogelijk moeten worden vermeden, is het wenselijk dat het
betrokken bestuurslid in staat gesteld wordt de periode waarvoor hij is
benoemd af te maken. Aangezien de ledenraad onder meer tot taak heeft
toezicht uit te oefenen op het beleid van het bestuur en bevoegd is om
een bestuurslid dat zijn vertrouwen heeft verloren te schorsen of te
ontslaan (artikel 68), dient te worden vermeden dat een lid van de
ledenraad tevens bestuurslid kan zijn (artikel 67, tweede lid).

Hoewel volgens het tweede lid van artikel 61 een bestuurslid voor een
periode van drie jaar wordt benoemd, wordt in het eerste lid van artikel 67
voorgesteld de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter slechts voor
een periode van een jaar te benoemen. Dit opent de mogelijkheid dat een
plaatsvervangend voorzittertijdens de zittingsperiode van het bestuur de
voorzitter opvolgt. Op grond van het derde lid van artikel 67 kan een
rooster van aftreden van bestuursleden worden opgesteld, waardoor een
goede roulatie binnen het bestuur wordt bevorderd.

De voorzitter van het bestuur neemt in de organisatie van de broeder–
schap een belangrijke, centrale plaats in. Hij heeft de leiding van de
vergaderingen van het bestuur, van de ledenraad en de algemene
ledenvergadering. Hij vertegenwoordigt de broederschap in en buiten
rechte. In geval van zijn verhindering of ontstentenis zal de plaatsver–
vangend voorzitter hem kunnen vervangen.

Het bestuur is belast met de algemene leiding van de broederschap en
het moet daarbij haar taken, de bevordering van een goede beroeps–
uitoefening door de leden, de bevordering van hun vakbekwaamheid en
de behartiging van hun gemeenschappelijk belang op zich nemen. Tevens
is het belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van het
openbaar lichaam. Uit dien hoofde moet het bestuur van zijn
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werkzaamheid jaarlijks verslag uitbrengen aan de algemene leden–
vergadering, aan die vergadering financiële verantwoording afleggen over
het afgelopen jaar en tevens een begroting voor het komende jaar
overleggen (artikel 84, derde lid). Om zich behoorlijk van al deze taken te
kunnen kwijten wordt het bestuur bijgestaan door een aantal secreta–
rissen, die elk een onderwerp («portefeuille») onder hun beheer hebben,
zoals de financiën, de opleiding en praktijkuitoefening etc. Voorts is er een
bureau, dat de werkzaamheden van het bestuur voorbereidt en uitvoert
(artikel 59). Secretarissen en overig personeel worden op arbeidscontract
aangesteld: zij zijn geen ambtenaren, evenmin als de notarissen en
kandidaten zelf. Het bestuur geeft leiding aan het bureau in algemene zin.
De directeur is belast met de dagelijkse leiding van het bureau en met de
coördinatie van de werkzaamheden van de secretarissen. De secreta–
rissen, waaronder de directeur, zijn geen leden van de broederschap,
maar zij hebben uit hoofde van hun functie wel steeds het recht om de
vergaderingen van de ledenraad en de (algemene) jaarvergadering - ook
wanneer deze besloten zijn - bij te wonen (artikelen 72 en 75).

Op grond van artikel 60, derde lid, kan het bestuur nadere regels stellen
betreffende zijn werkwijze en die van het Bureau, voor zover de ledenraad
daarin niet bij verordening heeft voorzien. In artikel 73 is aan de ledenraad
de bevoegdheid gegeven om bij verordening deze regels te stellen.

De ledenraad

Artikelen 63-73

Aan de ledenraad wordt binnen de organisatie van de broederschap een
centrale plaats toebedacht en hij zal een schakel moeten vormen tussen
de leden en het bestuur van de broederschap. De ledenraad is volgens
artikel 64 belast met «de zorg voor de vaststelling van het algemene
beleid». Die verantwoordelijkheid omvat het vaststellen van algemene
beleidslijnen waaraan het bestuur uitvoering geeft en welke het zonodig
daarbij nader in onderdelen uitwerkt. De ledenraad kan uit hoofde van zijn
toezicht op het bestuur - artikel 68 - nagaan of het inderdaad die
algemene beleidslijnen op de juiste wijze toepast en uitwerkt. Om de
ledenraad in staat te stellen zijn verantwoordelijkheid voor het algemeen
beleid daadwerkelijk waar te maken, moet het bestuur de raad daarin
steunen door het verschaffen van alle nodige informatie. De zelfstan–
digheid van de ledenraad tegenover het bestuur bij de uitvoering van zijn
taak in deze blijkt wel uit de zinsnede, dat de raad over de vaststelling van
het algemene beleid «zonodig in overleg met het bestuur» treedt. De raad
kan dus ook zonodig geheel zelfstandig handelen indien overleg met het
bestuur niet vruchtbaar lijkt. Er is dus geen verplichting tot samenwerking,
maar het ligt in de rede dat die samenwerking normaal bestaat en vanzelf
spreekt. Zouden ledenraad en bestuur onverhoopt eigen wegen gaan
bewandelen, dan moet de ledenraad in het uiterste geval gebruik kunnen
maken van zijn bevoegdheden ex artikel 68. Dat artikel geeft de ledenraad
een sterke positie tegenover het bestuur.

Een zeer belangrijke taak van de ledenraad is voorts het vaststellen van
verordeningen van de broederschap (artikel 65). Gelet ook op het grote
belang van de verordeningen, die voor de organisatie en haar leden
ingrijpende gevolgen kunnen hebben, is het gewenst het bestuur zeer
nauw bij de voorbereiding daarvan te betrekken. Daarom is overeen–
komstig artikel 28, tweede lid, van de Advocatenwet gekozen voor de
procedure dat het bestuur of ten minste vijf leden van de ledenraad
voorstellen van verordeningen aan de ledenraad kunnen doen. Alvorens
een ontwerp-verordening in te dienen kan het bestuur de kamers van
toezicht om advies vragen (artikel 85, tweede lid). De ledenraad
raadpleegt over de voorstellen de ringbesturen. Die hebben op hun beurt
de leden van de ring gelegenheid tot inspraak geboden - zie de artikelen
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66 en 86. Vervolgens overlegt de ledenraad met het bestuur. Een
vergelijking kan worden gemaakt met het begrip «wetgever», dat regering
en volksvertegenwoordiging omvat. In het overleg kan de ledenraad de
voorstellen van het bestuur amenderen of aanvullen. Op deze wijze wordt
een democratische uitoefening van de verordenende bevoegdheid van het
de ledenraad gewaarborgd en wordt tevens de betrokkenheid van de
individuele leden bij dit proces gestimuleerd. Bij de vaststelling van de
verordeningen kan de ledenraad bij wijze van spreken niet «over een
nacht ijs» gaan. Ondoordachte of overhaaste besluitvorming wordt op
deze wijze zoveel mogelijk uitgesloten, waardoor tevens wordt bereikt dat
het ultimum remedium van onthouding van goedkeuring ingevolge artikel
87 inderdaad slechts in uitzonderlijke gevallen zal behoeven te worden
toegepast.

De opzet van de regeling brengt mee dat de ledenraad een representa–
tieve vertegenwoordiging van de leden vormt tegenover het bestuur en
hij moet derhalve op democratische wijze zijn samengesteld. Artikel 63
bepaalt dan ook dat de desbetreffende ringvergadering twee leden voor
een periode van drie jaar kiest. Een daarvan is de voorzitter van het
ringbestuur. Voor ieder ledenraadslid dient tevens een plaatsvervanger te
worden verkozen.

Een lid of plaatsvervangend lid dat ophoudt lid van de ring te zijn,
waarvoor hij is verkozen, moet zijn functie beschikbaar stellen. Het is
mogelijk dat een notaris zich tijdens zijn zittingsperiode in een ander
arrondissement vestigt of dat een kandidaat-notaris gedurende deze
periode benoemd wordt tot notaris in een ander arrondissement of aldaar
op een notariskantoor notariële werkzaamheden gaat verrichten. Een
zodanige regel kan worden opgenomen in de nadere regels welke de
ledenraad uit hoofde van artikel 73 vaststelt.

Artikel 134 lid 2 Grondwet brengt mee dat de beraadslaging over
voorstellen van verordeningen in het openbaar geschiedt. Dit is geregeld
in artikel 72, dat tevens bepaalt onder welke voorwaarden een besloten
vergadering wordt gehouden.

Aangezien het aantal notarissen en kandidaat-notarissen per arrondis–
sement verschilt, dient ook het aantal stemmen dat een ledenraadslid kan
uitbrengen in de ledenraad per ring te verschillen. De regeling van de
stemverhouding kan geschieden in de nadere regels die de ledenraad bij
verordening uit hoofde van artikel 73 vaststelt.

De algemene ledenvergaderïng

Artikelen 74-77

Artikel 74 schrijft voor dat jaarlijks een algemene ledenvergadering van
de broederschap door het bestuur bijeen wordt geroepen. Tijdens deze
vergadering komt het verslag van de werkzaamheden van het bestuur
over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende boekjaar met
de daarbij behorende toelichting en het advies van de ledenraad aan de
orde (artikel 76). Voorts komt aan de orde de financiële verantwoording
van het bestuur over het afgelopen boekjaar bestaande uit balans en de
staat van baten en lasten, die het bestuur ingevolge de artikelen 60 en 84
jaarlijks moet opstellen. De algemene ledenvergadering neemt daarbij
tevens kennis van het door de ledenraad daarover uitgebracht verslag en
advies. De algemene ledenvergadering stelt tijdens de jaarvergadering de
jaarlijkse bijdrage vast (artikel 83).

Behalve de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt door het
bestuur, indien hetdit nodig oordeelt of tenminste vijftig leden daarom
verzoeken, nog een of meer extra algemene ledenvergaderingen bijeen
geroepen (artikel 74).

Artikel 75 bepaalt in verband met artikel 134 lid 2 Grondwet dat de
algemene ledenvergadering in het openbaar wordt gehouden. Tevens
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wordt in dat artikel geregeld onder welke voorwaarden de deuren worden
gesloten.

De algemene ledenvergadering kan in een huishoudelijk reglement haar
werkwijze en het doeltreffend verloop van haar vergaderingen zelf regelen
(artikel 77). Het leek niet nodig en ook niet wenselijk om voor te schrijven
dat dit bij verordening zou moeten geschieden.

De ringen

Artikel 78

De instelling van ringen per arrondissement komt, zoals gezegd,
tegemoet aan de wens van het notariaat te beschikken over een regionale
organisatie, waarin ook zaken, die de beroepsuitoefening betreffen en in
het bijzonder voor de notarissen en kandidaat-notarissen in het betref–
fende arrondissement van belang zijn, aan de orde kunnen komen. Deze
zaken kunnen van ring tot ring verschillen, afhankelijk van de aard van de
regio. Bovendien kunnen de ringen voor zover nodig door de broeder–
schap worden ingeschakeld bij haar landelijke taakuitoefening.

De ring is een onderafdeling van de broederschap en dus geen
plaatselijke orde. De ring heeft geen verordeningsbevoegdheid en is ook
geen publiekrechtelijk lichaam in de zin van artikel 134 Grondwet. Het is
echter wel gewenst dat de ring over een eigen vermogen kan beschikken
en in verband daarmee rechtspersoonlijkheid bezit.

Leden van de ring zijn en kunnen alleen zijn alle notarissen die
gevestigd zijn in het desbetreffende arrondissement en de kandidaat–
notarissen die in dat arrondissement hun notariële werkzaamheden
verrichten.

Door verplaatsing van de vestiging, respectievelijk van de werkzaam–
heden naar een ander arrondissement vervalt het iidmaatschap van de
oude ring en verkrijgt men het lidmaatschap van de nieuwe ring. Voor het
geval een kandidaat-notaris werkzaam zou zijn in meer dan één arrondis–
sement en dus in feite lid van meerdere ringen zou zijn, lijkt de oplossing
voor de hand te liggen dat hij uitsluitend lid is van de ring van het
arrondissement waar hij zijn werkzaamheden voornamelijk verricht.

Naast de taken van de ring die in dit artikel zijn genoemd, is een
belangrijke taak van de ringvergadering het kiezen van de leden en
plaatsvervangende leden van de ledenraad (artikel 63). Daarnaast is de
ringvergadering uiteraard een overlegorgaan voor het ringbestuur, bij
voorbeeld over de voorstellen van verordeningen (artikelen 66 en 86).

Artikelen 80 en 81

De ringvergadering benoemt het bestuur, zie artikel 81, dat uit een
oneven aantal van ten minste drie leden van de ring bestaat. Evenals bij
de andere organen van de broederschap geschiedt de samenstelling
zoveel mogelijk op grondslag van paritaire vertegenwoordiging van
notarissen en kandidaat-notarissen, vgl. de artikelen 61 en 63. De
ringvergadering kan het aantal bestuursleden uiteindelijk bepalen
ingevolge artikel 81.

Artikel 82

De wettelijke bepalingen betreffende de ringen kunnen nog aangevuld
worden met nadere regels betreffende de werkwijze van de
ringvergadering. Het is niet nodig dat de wet de werkwijze van de ringen
gedetailleerd regelt: dit kan beter aan een verordening worden overge–
laten. Daardoor wordt verzekerd dat deze regels uniform gelden voor alle
ringen.
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De geldmiddelen van de broederschap

Artikel 83

De broederschap is een in haar eigen geldmiddelen voorzienende
organisatie. Dit beginsel wordt in de eerste zin van artikel 83 neergelegd.
Daaruit vloeit de bevoegdheid tot het heffen van jaarlijkse bijdragen van
de leden voort. Dit voor de financiën van de broederschap gewichtige
besluit wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur door de gewone
algemene ledenvergadering genomen. Dat niet alle leden op dezelfde
wijze worden aangeslagen behoeft weinig toelichting. Zo is er natuurlijk
verschil in draagkrachttussen de gevestigde notarissen en de op hun
kantoor werkzame kandidaat-notarissen.

De eerste volzin spreekt van «a//e kosten die uit de uitvoering van de
haar door de wet opgedragen taken voortvloeien». Een ruimhartige
interpretatie ligt voor de hand: ook de kosten van algemene voorlichting,
het beleggen van vergaderingen, de kosten van representatie, van reizen
en verblijf van bestuur, secretarissen en medewerkers van het bureau etc.
vallen daaronder.

De kosten van het Bureau financieel toezicht notarissen, bedoeld in
artikel 104, zijn geen kosten die uit de uitvoering van de door de wet aan
de broederschap opgedragen taken voortvloeien. Daarom worden deze
kosten, die - evenals thans de kosten van het Centraal Bureau van
Bijstand (artikel 73a Wet op het notarisambt, KB van 20 mei 1933, Stb.
292) - door het notariaat worden gedragen, afzonderlijk vermeld in artikel
104, vijfdelid.

Artikel 84

Dat het boekjaar kan worden vastgesteld door het bestuur van de
broederschap stemt overeen met de van de zijde van het notariaat
daaromtrent geuite wens. Er is geen dwingende reden dit detail in de wet
vastte leggen.

Dat een registeraccountant belast wordt met de controle op de
financiële verantwoording stemt overeen met de huidige praktijk van de
vereniging Koninklijke Notariële Broederschap.

De ledenraad onderzoekt de stukken in eerste instantie en brengt
daarover aan de algemene ledenvergadering advies uit, zie ook artikel 69.
Dit advies speelt uiteraard een wezenlijke rol in het proces van besluit–
vorming door de algemene ledenvergadering. Het is denkbaar dat de
ledenraad bij zijn onderzoek op zaken stuit waarover het nader door het
bestuur wil worden geïnformeerd alvorens zijn advies uit te brengen. In
het kader van deze discussie tussen ledenraad en bestuur kan de
financiële verantwoording zonodig worden bijgesteld of aangevuld. Het
onderzoek van de ledenraad fungeert aldus als voorportaal van de
besluitvorming door de algemene ledenvergadering en vermindert het
risico dat in die vergadering ernstige kritiek of vragen rijzen, waardoor het
verlenen van décharge aan het bestuur zou kunnen worden belemmerd.

De verordeningen en andere besluiten van de broederschap

Artikel 85

In de wet worden verordeningen voorgeschreven betreffende de
inrichting en beveiliging van de bewaarplaats van het protocol (artikel 11,
derde lid), de inrichting en bijhouding van de financiële administratie
(artikel 21, tweede lid), de regeling van de verplichtingen van de notaris
en de kandidaat-notaris bij de stage (artikel 28, tweede lid), de beroepsop–
leiding (artikel 30, tweede lid) en de werkwijze etc. van de commissie van
toezicht op de opleiding (artikel 31, tweede lid). Zeer belangrijk als
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onderwerp voor een verordening zijn voorts de beroeps– en gedragsregels
(artikel 57, tweede iid). De eer en het aanzien van het notarisambt is een
zaak die in artikel 57, eerste lid, aan de orde wordt gesteld als een zaak
van de broederschap. De opstelling van de verordening inzake de
beroeps– en gedragsregels is daarvoor een eerste voorwaarde. Tenslotte
worden nog bij verordening vastgesteld de regels betreffende het
functioneren van de ledenraad, het bestuur en het bureau (artikel 73) en
van de ringen (artikel 82), alsmede de wijze van benoeming van de
leden-notarissen van de kamer van toezicht (artikel 90, vierde lid).

Van veel belang is ook de bevordering van de vakbekwaamheid. De wet
zelf regelt daarover reeds het een en ander door het voorschrijven van
een stage. Bij verordening - artikel 28, tweede lid - moeten bepaalde
onderwerpen over die opleidingsfase nader worden geregeld. Het terrein
is zeer breed en de ontwikkelingen die zich op dat gebied in de toekomst
kunnen (en zullen) voordoen kunnen door de wetgever niet worden
overzien. Daarom noemt artikel 85, eerste lid, dit onderwerp uitdrukkelijk
als een aangelegenheid voor verordeningen.

De ledenraad is belast met het vaststelïen van verordeningen van de
broederschap (art. 65). Omdat het gewenst is dat het bestuur zeer nauw
bij de voorbereiding van verordeningen is betrokken, is overeenkomstig
artikel 28, tweede lid van de Advocatenwet gekozen voor de procedure dat
het bestuur of ten minste vijf leden van de ledenraad voorstellen van
verordeningen aan de ledenraad kunnen doen. Alvorens een ontwerp–
verordening in te dienen kan het bestuur de kamers van toezicht om
advies vragen (tweede lid).

Eén verordening onderscheidt zich doordat daaraan duidelijk een
financieel aspect vastzit. Het gaat om de verordening betreffende de
inrichting en bijhouding van de financiële administratie van de notaris. De
naleving van deze verordening is mede onderwerp van het toezicht van
het Bureau financieel toezicht notarissen, bedoeld in artikel 104. Dat
Bureau kan de notarissen voorts aanwijzingen geven in verband met de
toepassing van de verordening inzake de financiële administratie. Het ligt
voor de hand dat het Bureau zijn kennis en ervaring ten dienste stelt van
de broederschap bij de voorbereiding van deze verordening, waarmee het
in de uitvoering van zijn toezichthoudende taak te maken heeft. Daarom
wordt in het tweede lid voorgeschreven, dat het bestuur van de broeder–
schap het Bureau bij de voorbereiding betrekt en zijn advies vraagt over
het ontwerp van de verordening. Het ligt in de rede, het Bureau reeds een
rol te laten vervullen in het stadium van de voorbereiding van de
verordening. Mitsdien wordt in het tweede lid ook de adviesverlening in
dat stadium terzake van die verordening dwingend voorgeschreven.

Dat de verordeningen slechts de leden en de organen, alsmede de
ringen en hun organen van de broederschap kunnen binden vloeit voort
uit de aard van de organisatie en de doelstellingen van de wet. Het is
wellicht ten overvloede, dat het derde lid zulks uitdrukkelijk bepaalt. In elk
geval blijkt hieruit dat er geen behoefte bestaat aan een bijzondere
regeling van de bescherming van derden ten opzichte van beschikkingen
van een orgaan van de broederschap.

In de praktijk kan behoefte blijken te bestaan aan nadere uitwerking van
bepalingen van een verordening. Het vierde lid van artikel 85 schept de
mogelijkheid om in de verordening het geven van deze regels - indien
nodig - over te laten aan het bestuur van de broederschap. Dat lijkt
aangewezen, om te vermijden dat de omslachtige weg van aanvulling van
de verordening moet worden gekozen voor regeling van details.

Artikel 86

Een verordening kan sterk ingrijpen in het functioneren van de
organisatie en de werkzaamheid van haar leden en het is dan ook van
belang, dat alle leden van de broederschap de gelegenheid krijgen zich
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daarover uit te spreken. In eerste aanleg geschiedt dat in de ringen,
vervolgens in de ledenraad, zie ook artikel 66.

Artikel 87

De verordeningen van de broederschap moeten kunnen worden
getoetst aan het recht en aan het algemeen belang, vgl. artikel 134
Grondwet. Zij kunnen uiteraard niet treden in onderwerpen die bij of
krachtens de wet zijn geregeld. Van strijd met het algemeen belang zou
men kunnen spreken wanneer een verordening exorbitant hoge eisen aan
de opleiding of vakbekwaamheid stelt en aldus de toegang tot het ambt
ongunstig beïnvloedt.

Goedkeuring behoeft de Minister niet te geven. De toetsing kan
uitsluitend ten gevolge hebben dat aan de verordening of delen daarvan
goedkeuring wordt onthouden. Meer is ook niet nodig. Het onderzoek van
de Minister moet zich dus concentreren op de vraag of de bepalingen van
de verordening al dan niet op gespannen voet staan met het recht of het
algemeen belang. Al te snel zal zulks ook weer niet mogen worden
aangenomen. De wijze waarop het eerste lid is geformuleerd duidt er op,
dat de toetsing niet zozeer een goedkeuring - een positief oordeel -
inhoudt als wel een constatering dat de verordening bij wijze van spreken
«door de beugel» kan. Er is dus geen discussie mogelijk tussen Minister
en broederschap over de vraag of de verordening in haar opzet en
uitwerking wellicht nog zou kunnen verbeterd. Zo'n discussie zou een
inbreuk zijn op het vertrouwen dat in beginsel door de wetgever wordt
gesteld in de broederschap als openbaar lichaam in de zin van artikel 134
Grondwet, met verordenende bevoegdheid. Er is ook geen reden om te
veronderstellen dat de broederschap dit belangrijke onderdeel van haar
taak niet naar behoren zou kunnen uitvoeren. De notarissen hebben
immers uit hoofde van hun beroep de nodige ervaring in het opstellen
van regelingen en het bestuur kan zich eventueel nog daarbij laten
bijstaan door deskundigen.

De controle op de verordening door de Minister kan worden afgesloten
doordat hij het bestuur van de broederschap doet weten dat hij geen
termen vindt tot onthouding van goedkeuring of anders door het enkele
verloop van een termijn van twee maanden plus tien dagen, dan wel een
verlengde termijn van vier maanden plus tien dagen, nadat de veror–
dening aan de Minister is voorgelegd. De verordening is dan als rechts–
geldig te beschouwen. Er is geen mogelijkheid tot vernietiging in een later
stadium.

Uit hoofde van het algemeen beginsel van openbaarheid van bestuur
dient een verordening die in beginsel rechtsgeldig is bevonden te worden
bekend gemaakt, zodat eenieder van de inhoud daarvan kennis kan
nemen. Eerst daarna kan zij verbinden, na de inwerkingtreding. Tussen de
dag van de bekendmaking en die van de inwerkingtreding moet een
zodanige termijn liggen, zodat er voldoende gelegenheid is voor het
belanghebbende (en belangstellende) publiek om van de verordening
kennis te nemen.

Artikel 88

Omdat op grond van artikel 87 verordeningen pas in werking treden
nadat de Minister deze heeft getoetst en aanvaard en de verordeningen
op de voorgeschreven wijze bekend zijn gemaakt, bestaat daarna niet
meer de mogelijkheid van spontane vernietiging/schorsing bij koninklijk
besluit. Het valt immers niet in te zien dat de Minister, nadat hij in een
eerder stadium de verordening op strijd met het recht of het algemeen
belang heeft getoetst, later nog aanleiding zal vinden tot het doen van een
voordracht aan de Kroon tot schorsing of vernietiging. Wel bestaat op
grond van dit artikel de mogelijkheid van schorsing of vernietiging van

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 706, nr. 3 57



andere besluiten van de ledenraad, besluiten van het bestuur of van
andere organen van de broederschap, voor zover zij met het recht of het
algemeen belang strijden.

Tltel IX. Het toezicht over de notarissen en de
kandidaat-notarissen en de tuchtrechtspraak, alsmede het
financiële toezicht

Algemeen

Alvorens op de materie van het toezicht en het tuchtrecht zelf in te gaan,
lijkt het nuttig er op te wijzen dat de wettelijke regeling er niet aan in de
weg staat dat klachten over notarissen of kandidaat-notarissen worden
gehoord door anderen dan de kamers van toezicht of hun voorzitters, met
name door het bestuur van de broederschap of het bestuur van een ring,
die dan desgeraden actie kunnen ondernemen zoals het hun goed dunkt
om na te gaan wat er aan de hand is en zich eventueel terzake met de
betrokken notaris of kandidaat kunnen verstaan of hem vermanen.

Titel IX omvat het toezicht, de tuchtrechtspraak alsmede het financiële
toezicht. Het toezicht is behandeld in artikel 92. Ten opzichte van de
huidige regeling van artikel 50, tweede lid, is dit artikel een belangrijke
vernieuwing, die het toezicht een andere inhoud geeft. Het geeft de
voorzitter van de kamer van toezicht een algemene bevoegdheid om
notarissen en kandidaat-notarissen die in een kwaad gerucht staan op te
roepen en om uitleg of inlichtingen te vragen. Hij kan zelfs het Bureau
financieel toezicht notarissen (artikel 104) inschakelen voor onderzoek.
Vindt hij daartoe voldoende aanleiding, dan kan de voorzitter de zaak
aanhangig maken bij de volle kamer voor een tuchtrechtelijke procedure.
Het toezicht fungeert als het ware als een voorportaal voor de tuchtrecht–
procedure en tevens als een sluis, in die zin dat niet alle klagers zich
zonder meer tot de kamer zelf behoeven te wenden met een formele
klacht. Zij kunnen eerst naar de voorzitter gaan en deze kan dan beoor–
delen of er reden is voor een tuchtrechtelijk onderzoek. De voorzitter kan
bemiddelend optreden indien hij daartoe aanleiding vindt. Hij kan ook een
notaris of kandidaat-notaris tot de orde roepen als zijn gedrag daartoe
aanleiding geeft, bijvoorbeeld bij openbare dronkenschap, onheuse
bejegening van cliënten of anderen, waardoor de eer en het aanzien van
het ambt op het spel komt te staan. Niet alleen cliënten van de notaris
kunnen zich tot de voorzitter wenden. Ook het bestuur van de broeder–
schap en de voorzitter van het Bureau financieel toezicht kunnen, indien
zij daartoe aanleiding vinden, van deze mogelijkheid gebruik maken. De
positie van deze klagers brengt dan wel mee dat de voorzitter verplicht is
aan hun verzoek tot het instellen van een onderzoek te voldoen.

De belangrijkste vernieuwing in de regeling van het tuchtrecht is, dat
het nu ook geldt voor de kandidaat-notarissen. Veel kandidaat-notarissen
verrichten dezelfde werkzaamheden als de notarissen, behoudens
uiteraard het passeren van akten. Zij zijn als leden van de broederschap
evenzeer als de notarissen gebonden aan de beroeps– en gedragsregels
(artikel 57, tweede lid). Er is dus geen reden om hen van het tuchtrecht uit
te zonderen.

Het eigenlijke tuchtrecht is in beginsel zoveel mogelijk op de zelfde leest
geschoeid als in de oude wet die op dit stuk in 1984 ingrijpend was
herzien. Het is in handen van de kamers van toezicht in elk arrondis–
sement. De voorzitter is de president van de rechtbank, een lid is
kantonrechter, een lid is zo mogelijk gerecruteerd uit de inspectie der
registratie en successie en twee leden zijn notaris of kandidaat-notaris. De
tuchtnorm (artikel 93) is in wezen gehandhaafd. De tuchtmaatregelen van
waarschuwing, berisping en afzetting (ontzetting uit het ambt) zijn
gehandhaafd. Daaraan is nog toegevoegd de schorsing. Verdwenen is de
mogelijkheid van verlening van ongevraagd verlof. Daarvoor in de plaats
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is getreden de mogelijkheid van onmiddellijke schorsing bij wijze van
maatregel van orde wanneer in geval van klachten van zeer ernstige aard
er kennelijk gevaar voor benadeling van derden bestaat en er een ernstig
vermoeden bestaat ten aanzien van de gegrondheid van de klacht.
Gehandhaafd is de mogelijkheid van beroep op het Amsterdamse
gerechtshof. Niet gehandhaafd is de uitsluitende bevoegdheid van dat hof
tot het opleggen van de maatregel van ontzetting, op voordracht van de
kamer van toezicht. Ontzetting uit het ambt kan volgens het wetsvoorstel
door de kamer zelf worden uitgesproken. In de tuchtrechtelijke procedure
is een fase ingebouwd, waarin de voorzitter van de kamer van toezicht na
summier onderzoek een klacht terstond kan afwijzen of, indien hij de
klacht vatbaar acht voor schikking, een schikking kan beproeven. Ook hier
is dus een sluis, welke moet worden doorlopen voordat de eigenlijke
tuchtrechtelijke procedure aan de orde is. Hier is inspiratie gevonden in de
artikelen 46de.v. Advocatenwet.

Naast het toezicht en het tuchtrecht is in Titel IX nog opgenomen het
financieel toezicht, als specifiek onderdeel van het algemene toezicht. Dit
wordt uitgeoefend door een speciaal orgaan, het Bureau financieel
toezicht notarissen, waarvan de instelling, de taakomschrijving en de
werkwijze zijn geregeld in de artikelen 104 en 105. In vergelijking met
artikel 73avan de huidige wet is de regeling van dittoezicht uitgebreider
en het karakter ervan is enigszins gewijzigd. Het Bureau financieel toezicht
is te beschouwen als de opvolger van het huidige Centraal Bureau van
Bijstand, maar het is niet langer uitsluitend een aan de kamers van
toezicht ondergeschikt uitvoeringsorgaan. Het krijgt in de wet een
zelfstandige positie en een eigen verantwoordelijkheid en het wordt
voorts belast met enkele nieuwe taken, zoals het adviseren inzake de
verordening ex artikel 21, tweede lid, het ministeriële besluit ex artikel 22,
zevende lid, alsmede de algemene maatregelen van bestuur ex artikel 50,
eerste lid, en 52, eerste lid, het verschaffen van inlichtingen in verband
met het onderzoek van het ondernemingsplan als bedoeld in artikel 6 en
het adviseren van de Minister terzake van de beoordeling van de
evenvermelde verordeningen bij zijn preventief toezicht ex artikel 87.
Verwezen moge worden naar de toelichting op de artikelen 104 en 105.

Artikel 89

Vergelijk artikel 50 Wet op het notarisambt. Zoals thans in feite ook al
lang het geval is, is er in elk arrondissement een kamer van toezicht. Aan
een nadere regeling van dit detail bij algemene maatregel van bestuur is
geen behoefte.

De kamers van toezicht houden de gegevens bij omtrent de opgelegde
tuchtmaatregelen. Voordat een kandidaat-notaris kan worden benoemd
tot notaris, moet hij ingevolge artikel 5, tweede lid, onderdeel c ii), een
verklaring van de kamer van toezicht overleggen betreffende hem
eventueel opgelegde tuchtrechtelijke maatregelen. Ook uit artikel 7,
tweede lid, blijkt, dat de kamers gegevens moeten kunnen verschaffen
over de kandidaat aan de Minister die over zijn verzoek tot benoeming
moet oordelen. In artikel 9, derde lid, wordt de kamer van toezicht
gevraagd, de Minister te informeren over feiten of omstandigheden die
naar haar oordeel tot weigering van een verzoek van een notaris tot
wijziging van zijn plaats van vestiging zouden kunnen leiden. De kamer
van toezicht \s betrokken bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van
nevenbetrekkingen en houdt in dat verband een register daarvan bij, zie
artikel 10. De kamer kan het aanvaarden van een nevenbetrekking
ongewenst verklaren. In artikel 105, derde lid, wordt de voorzitter van de
kamer van toezicht vermeld als autoriteit tot wie het Bureau financieel
toezicht zich kan wenden, indien het bij zijn onderzoek van de financiële
administratie van de notaris eventueel klachtwaardige feiten heeft
geconstateerd. Een volgende bemoeienis van de kamer van toezicht
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betreft de schorsing van de notaris wegens lichamelijke of geestelijke
problemen, die een behoorlijke ambtsuitoefening belemmeren, zie artikel
24. Ook bij de regeling van de waarneming heeft de (voorzitter van de)
kamer van toezicht een functie wanneer een vaste waarnemer moet
worden benoemd of ambtshalve een waarnemer moet worden benoemd,
zie artikel 26, tweede lid. Zie ook de leden 3 en 7 van dat artikel. De kamer
van toezicht oordeelt over de vraag of een kandidaat-notaris terecht
afgifte van een stage-verklaring is geweigerd, zie artikel 29, achtste lid.
Voorts heeft de kamer van toezicht een taak als depositaris van het
stempel van de notaris waarmee het notariële zegel wordt aangebracht in
geval van overlijden, defungeren of zich elders vestigen van de notaris, zie
artikel 47, tweede lid. De voorzitter van de kamer van toezicht heeft een
taak in verband met het beoordelen van de declaratie van de notaris, zie
artikel 51. Voorts heeft hij een taak bij de toevoeging van een notaris aan
een on– of minvermogende, zie artikel 52. De kamer van toezicht is belast,
ingevolge artikel 53, met hettoezicht op de algemene bewaarplaats van
protocollen en benoemt in dit verband een bewaarder en zijn plaatsver–
vanger.

Zoals uit de vorenstaande opsomming moge blijken, vervullen de
kamers van toezicht - en de voorzitters - een reeks van functies en taken,
die verband houden met zeer uiteenlopende onderwerpen van het
notariële bestaan, vanaf de benoemingsprocedure tot en met de bewaring
van protocollen in de algemene bewaarplaats. De kamers fungeren dus
niet uitsluitend als tuchtrechter, zij hebben een veel meer omvattende
bemoeienis met het notarisambt. In zekere zin fungeren zij mede als
bewakers van de goede gang van zaken en van de eer en het aanzien van
het ambt. De term «toezicht» moet mede in het licht van het vorenstaande
worden verstaan.

Dat de kosten van de werkzaamheid van de kamers ten laste van de
Staat komen is een bepaling die vanzelf spreekt, maar die enige zin kan
hebben in de verhouding tot artikel 82, dat de broederschap aanwijst als
drager van de kosten die voortvloeien uit de haar door de wet opgedragen
taken.

Artikel 90

Vergelijk artikel 50a Wet op het notarisambt. Gehandhaafd is het
uitgangspunt dat de meerderheid van de kamer niet door notariële leden
wordt gevormd. In de huidige praktijk is vrijwel steeds een (toegevoegd)
Inspecteur van de Registratie en Successie lid van de kamer van toezicht,
hoewel de wet daarover niets regelt. Het lijkt aangewezen om deze
praktijk voort te zetten, aangezien deze functionarissen in verband met
hun werk veel met het notariaat en notariële akten te doen hebben en de
notarispraktijk goed kennen. Daarom wordt voorgesteld, daaraan een
wettelijke basis te geven.

Niet gehandhaafd is, dat de uit het notariaat gerecruteerde leden van de
kamer notarissen zijn. Bepaald is dat de overige twee leden notaris of
kandidaat-notaris moeten zijn. Dat heeft tot reden, dat de kamers van
toezicht ook taken toebedeeld krijgen die de groep van kandidaat–
notarissen aangaat. Het oordeel van de kamer wordt thans gevraagd over
de aanvaardbaarheid van nevenbetrekkingen, ook van kandidaat–
notarissen (artikel 10, zesde lid), over de vraag of een kandidaat-notaris
terecht afgifte van een stage-verklaring is geweigerd (artikel 29, achtste
lid) en of over de kandidaat-notaris terecht een klacht is ingediend (artikel
89, eerste lid). Anderzijds krijgen kandidaat-notarissen via het lidmaat–
schap van de kamers van toezicht inzicht in de ondernemingsplannen van
hun collega's (artikel 7, tweede lid). Dit bezwaar acht ik evenwel niet
voldoende ernstig om kandidaat-notarissen van het lidmaatschap uit te
sluiten. Kandidaat-notarissen vormen een zeer grote groep binnen het
notariaat. Toelating van kandidaat-notarissen tot lid van de kamers van
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toezicht komt het gezag van de kamers ten goede. De wijze van
benoeming van de notaris– en de kandidaat-notaris-leden wordt bij
verordening van de broederschap nader geregeld. De verordening zal met
name regels moeten bevatten over de kandidaatstelling en de besluit–
vorming in de ringvergadering die hen benoemt. Vgl. § 2 van het
Koninklijk Besluit van 16 september 1905, Stb. 270.

De algemene maatregel van bestuur (c.q. het ministerieel besluit) zal
betrekking kunnen hebben op onderwerpen die thans zijn opgenomen in
het Koninklijk Besluit van 16 september 1905, Stb. 270.

Artikel91

Vergelijk artikel SQba van de Wet op het notarisambt.
Het tweede lid is nieuw. Het betreft de mogelijkheid van ontslag door de

Hoge Raad wegens een strafrechtelijke veroordeling, of in geval van
onder curatele stelling, faillissement, surséance van betaling, gijzeling
wegens schulden dan wel blijvende ongeschiktheid tot het uitoefenen van
de functie wegens ziekten of gebreken of uit anderen hoofde, dan wel
aanvaarding van een ambt of betrekking die met de functie wettelijk
onverenigbaar is.

Het derde lid is vrijwel letterlijk overgenomen uit artikel SOtoa van de
huidige wet. Deze regeling is geïnspireerd op de regeling welke in de Wet
nationale ombudsman is opgenomen met betrekking tot klachten inzake
de verschillende rechterlijke colleges. Vergelijk ook artikel 46b, veertiende
lid, van de Advocatenwet.

De toevoeging «alsmede ten aanzien van de kamer van toezicht als
zodanig» brengt een verduidelijking aan waaraan behoefte is gebleken
naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 28 april 1989, NJ
1990, 463.

Artikel 92

Onder het hoofd «Algemeen» is reeds een en ander gezegd over dit
artikel. In de toelichting op artikel 94 is aangegeven, welke de verhouding
is tussen artikel 92 en artikel 94. Van de kant van het notariaat werd de
behoefte gevoeld aan een mogelijkheid van uitoefening van disciplinaire
bevoegdheid buiten de eigenlijke tuchtrechtelijke procedure, die voor
bepaalde gevallen als te zwaar en ook te bezwaarlijk voor degene tegen
wie het bezwaar is gerezen wordt ervaren. In de huidige statuten van de
vereniging de Koninklijke notariële broederschap is een uitvoerige
regeling opgenomen van een intern tuchtrecht van de eigen organisatie,
dat is gedacht als een naast het wettelijk geregelde tuchtrecht bestaande
mogelijkheid om klachten tegen notarissen en kandidaat-notarissen bij
wijze van spreken in eigen huis af te doen. De verhouding tussen een
dergelijk statutair geregeld tuchtrecht en het wettelijke tuchtrecht is niet
geheel duidelijk. Wanneer de Koninklijke Notariële Broederschap opgaat
in het openbare lichaam, is in elk geval voor een dergelijke interne
klachtenregeling geen ruimte meer. De regeling van artikel 92 kan in
zekere zin worden gezien als een tegemoetkoming aan de wens om een
alternatieve mogelijkheid voor disciplinair ingrijpen, naast het eigenlijke
tuchtrecht, te behouden. Het kan evenwel niet zo zijn, dat degene die
langs de weg van artikel 92 de voorzitter van de kamer van toezicht
benadert over tegen een notaris of kandidaat-notaris gerezen bezwaren,
het recht zou hebben verwerkt om een formele klacht in te dienen
overeenkomstig artikel 94, indien hij van mening is dat de voorzitter zijn
klacht onvoldoende ernstig heeft genomen. In een dergelijke situatie kan
de voorzitter wel weer via de procedure van de leden 2-10 van artikel 94
de klacht summier afwijzen of in der minne trachten te schikken, maar de
klager behoeft zich daarbij niet neer te leggen en kan in verzet gaan,
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hetgeen tengevolge kan hebben dat de kamer de klacht toch uiteindelijk
formeel behandelt volgens de tuchtrechtelijke procedure.

Van belang is, dat het bestuur van de broederschap en de voorzitter van
het Bureau financieel toezicht notarissen in situaties waarin bezwaren
tegen een notaris of kandidaat-notaris zijn gerezen maar nog niet duidelijk
is of er voldoende reden is om een klacht daarover aanhangig te maken
bij de volle kamer overeenkomstig artikel 94, de weg naar de voorzitter
kunnen begaan om een onderzoek door hem naar die bezwaren te laten
instellen. Zoals reeds hiervoor is opgemerkt, ligt het in de rede dat in een
zodanig geval de voorzitter ook verplicht is aan het verzoek gevolg te
geven.

Artikel93

Vergelijk artikel 50c Wet op het notarisambt en artikel 46 Advocatenwet.
Zoals reeds onder «Algemeen» is opgemerkt, is de tuchtnorm in beginsel
gehandhaafd. Wel is er aanleiding om «verwaarlozing van ambtsplichten»
nader te bepalen door «handelen of nalaten in strijd met enige bij of
krachtens de wet gegeven bepaling of een op deze wet berustende
verordening». Bij verordening worden regels gegeven inzake de inrichting
van de financiële administratie (artikel 21, derde lid), betreffende de
beroeps– en gedragsregels (artikel 57, tweede lid) en kunnen regels
worden gegeven betreffende «de eer en het aanzien van het ambt» (artikel
85). Overtreding van dergelijke verordeningen kan dus aanleiding zijn
voor een tuchtrechtelijke procedure. De inhoud van deze verordeningen is
te beschouwen als een nadere uitwerking van het «handelen of nalaten
dat een behoorlijke notaris of kandidaat-notaris (niet) betaamt».

Het hoger beroep tegen beslissingen van de kamer van toezicht is, zoals
ook thans, geconcentreerd bij het gerechtshof te Amsterdam. De
mogelijkheid van cassatie of cassatie in het belang der wet is niet
gegeven. Het lijkt voldoende dat het hof te Amsterdam de eenheid in de
tuchtrechtelijke rechtspraak bewaart en, mede gelet op de aard van de
zaken, is er onvoldoende reden om de Hoge Raad nog te belasten met een
toetsing van zijn uitspraken.

Het derde lid van artikel 93 is ontleend aan artikel 46a, derde lid, van de
Advocatenwet. Het is een nieuwe bepaling. Tot dusverre is er weinig
behoefte gebleken aan deze voorziening, maar er is wel reden om, nu de
wetgeving op het notarisambt vernieuwd wordt, ook op dit punt de meer
recente wetgeving inzake de advocatuur te volgen.

Het vierde lid heft mogelijke twijfel op over de vraag of een notaris of
kandidaat-notaris zich door ontslag te nemen kan onttrekken aan een
tuchtrechtelijke procedure.

Artikel 94

Behalve door een schriftelijke, met redenen omklede klacht, kunnen
tuchtrechtelijke zaken ook bij de kamer worden aangebracht door de
voorzitter, indien hij daartoe aanleiding ziet op grond van zijn bevindingen
bij de uitoefening van het toezicht overeenkomstig artikel 92. Het bestuur
van de broederschap kan een klacht aanbrengen evenals (de voorzitter
van) het Bureau financieel toezicht notarissen. Artikel 92, tweede lid, staat
daaraan niet in de weg.

De tuchtrechtelijke procedure vangt aan met een klacht. Artikel 94,
eerste lid, werkt zulks nader uit. Indien de klacht niet is ingediend bij de
kamer van toezicht, maar bij de voorzitter en niet duidelijk is, dat het de
bedoeling is van de klager dat een tuchtrechtelijke procedure wordt
geïnitieerd, zal de voorzitter artikel 92 moeten toepassen, dat uiteindelijk
zal kunnen leiden tot een tuchtrechtprocedure. In een dergelijke situatie is
er uiteraard geen ruimte meer voor toepassing van de «sluis-procedure»
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van de leden 2-10 van artikei 94 en kan de klacht onmiddellijk door de
volle kamer worden behandeld.

De tweede zin van het eerste lid is gelijk aan het huidige artikel 50bb,
eerste lid, tweede volzin. Het is mede geïnspireerd door artikel 46c, eerste
lid, tweede zin, van de Advocatenwet. Het lijkt voor de hand te liggen deze
hulpverlening aan de klager op te dragen aan de secretaris van de kamer
van toezicht, en niet aan de voorzitter.

Wat betreft de procedure van de leden 2-10 is reeds in het algemene
deel van de toelichting hiervoor het een en ander opgemerkt. Die
procedure voorziet in de eerste plaats in de mogelijkheid van afwijzing
van de klacht door de voorzitter na summier onderzoek wegens kennelijke
niet-ontvankelijkheid, kennelijke ongegrondheid of onvoldoende gewicht.

De leden 2 en 3 moeten in samenhang worden gezien, zij sluiten elkaar
niet uit. Immers indien de voorzitter aanstonds het gevoel heeft dat hij een
minnelijke oplossing kan bereiken, behoeft hij zich niet te verdiepen in de
vraag of hij van zijn bevoegdheid tot afwijzing na summier onderzoek zal
gebruik maken. Indien een minnelijke schikking mogelijk blijkt, wordt deze
op schrift gesteld en door alle betrokken ondertekend (vergelijk art. 46d,
tweede lid Advocatenwet). Lukt de minnelijke schikking niet, dan kan hij
altijd nog afwijzen - zie het vierde lid. Omgekeerd behoeft hij geen
minnelijke schikking te beproeven, indien hij van oordeel is dat de klacht
zo ongerijmd is, dat een summiere afwijzing op haar plaats is.

Wijst de voorzitter de klacht af, dan kan klager daartegen in verzet
komen bij de volle kamer. Deze moet dan beoordelen of het verzet
ontvankelijk is en zo ja, of het gegrond is. De volle kamer neemt de plaats
in van de voorzitter en toetst of diens beslissing tot summiere afwijzing
terecht is genomen. Uiteraard moet in zo'n situatie de voorzitter worden
vervangen (lid 7). Bevestigt zij de beslissing van de voorzitter, dan is de
zaak daarmee ten einde: er is geen mogelijkheid van beroep, zie het
negende lid. Is zij van oordeel dat het verzet slaagt, dan wordt de zaak
verder behandeld volgens de procedure van de artikelen 97 e.v. Deze
procedure is in wezen gelijk aan die van het huidige artikel 50bfa Wet op
het notarisambt. Vgl. ook de artikelen 46d-46h van de Advocatenwet,
waarin een gelijksoortige regeling is opgenomen.

Artikel 95

Deze bepaling is nieuw. Het is wenselijk dat ten aanzien van de
voorzitter en de leden van de kamers van toezicht dezelfde waarborgen
voor rechterlijke onpartijdigheid worden gegeven als die bestaan met
betrekking tot rechters. Het artikel is geschoeid op de leest van het
advocatentuchtrecht, zie artikel 47, tweede lid, van de Advocatenwet.

Artikel 96

Vergelijk artikel 50c Wet op het notarisambt, alsmede artikel 49
Advocatenwet.

Wanneer de kamer weigert een raadsman toe te laten, houdt zij de zaak
aan om de beklaagde de gelegenheid te geven zich te voorzien van een
andere, meer acceptabele raadsman.

Artikel 97

Dit artikel is geschoeid op de leest van artikel 49, vierde en volgende
leden van de Advocatenwet.

Artikel 98

Vergelijk artikel 50c Wet op het notarisambt. Toegevoegd is de
mogelijkheid van schorsing, zoals deze ook is voorzien in het tuchtrecht
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van de advocaten, de gerechtsdeurwaarders, de registeraccountants en de
loodsen. Daarnaast kan een bezwaar gegrond worden verklaard zonder
oplegging van een maatregel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties
dat de notaris of kandidaat-notaris volkomen te goeder trouw de wet of
een verordening heeft overtreden, bijvoorbeeld op grond van een
interpretatie die hij daaraan heeft gegeven waarmee de kamer het niet
eens blijkt te zijn.

Voor kandidaat-notarissen komen alleen de maatregelen van
waarschuwing, berisping en ontzegging van de bevoegdheid om waarte
nemen in aanmerking als tuchtmaatregel. De ontzegging van de
bevoegdheid tot waarnemen voor een bepaaide duur kan worden
vergeleken met schorsing, die voor onbepaalde duur met ontzetting uit
het ambt. De kandidaat kan immers in het laatste geval nooit meer in
aanmerking komen voor benoeming tot notaris omdat hij ook geen
waarnemer kan zijn.

Indien een kandidaat als waarnemer optreedt neemt hij de plaats in van
de notaris. Het behoeft weinig betoog, dat in een dergelijke situatie ook de
maatregel van schorsing in de uitoefening van het (notaris)ambt voor
bepaalde duur moet kunnen worden opgelegd.

In de huidige wet is voor de afzetting een speciale procedure voorzien,
namelijk een voordracht daartoe van de kamer van toezicht aan het
Amsterdamse gerechtshof. Blijkbaar was de gedachte, dat deze maatregel
zo bezwarend is voor de notaris, dat de kamer zelf daarover geen
beslissing zou mogen nemen. Naar het mij voorkomt is er geen reden om
deze afwijking van de advocaten– en accountantstuchtrecht en dat van de
gerechtsdeurwaarders te handhaven. De beslissing in tuchtrechtzaken
wordt steeds door de volle kamer genomen en men mag er van uitgaan
dat men zeker bij een zware maatregel als ontzetting uit het ambt niet
lichtvaardig te werk zal gaan. Er is bovendien altijd beroep op het
Amsterdamse hof mogelijk. Een beslissing tot voordracht tot ontzetting is
in wezen niet te onderscheiden van een beslissing tot ontzetting en de
kamer dient de verantwoordelijkheid daarvoor zonder restrictie te
aanvaarden.

Artikel 99

Vergelijk artikel 50c Wet op het notarisambt. De beslissing wordt in het
openbaar uitgesproken. Het beginsel van een openbare behandeling en
van een uitspraak in het openbaar ligt besloten in artikel 6 van de
Europese Conventie inzake de mensenrechten. Op het grote belang
daarvan ook voor de tuchtrechtspraak is zeer onlangs met klem gewezen
door prof. mr. A. H. M. Santen in zijn bijdrage «150 jaartuchtrecht» in het
themanummer van W.P.N.R. 1992, blz. 464 e.v. De relatieve duisternis die
tot dusverre op grond van overigens zeer begrijpelijke overwegingen het
notariële tuchtrecht heeft omgeven, dient ook naar mijn overtuiging te
worden doorbroken. De eer en het aanzien van het ambt zijn hier in hoge
mate betrokken en het is een wezenlijke voorwaarde voor een goede
uitoefening van het ambt dat de notarissen en kandidaat-notarissen zich
steeds ten volle rekenschap geven van de daaruit voortvloeiende
betamelijkheidseisen.

Artikel 100

De geschorste notaris zal zijn werkzaamheid voor de duur van de
maatregel niet kunnen uitoefenen. Er zal dus in zijn waarneming moeten
worden voorzien. In verband daarmee is in artikel 100 een speciale
regeling gegeven die bewerkstelligt dat de notaris niet in onkunde kan
verkeren over de vraag op welke dag de schorsing een aanvang neemt en
dus in de waarneming moet zijn voorzien.
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Artikel 101

Dit artikel vervangt het huidige artikel 50d, dat voorziet in de
mogelijkheid tot het ongevraagd verlof verlenen aan een notaris tegen
wie ernstige vermoedens zijn gerezen. Er moet aan drie voorwaarden zijn
voldaan, wil de voorzitter de onmiddellijke schorsing van de beklaagde
notaris gelasten: er moet een klacht zijn van zeer ernstige aard (fraude,
malversaties met cliëntengelden), er moet kennelijk gevaar zijn voor
benadeling van derden (cliënten) en de voorzitter moet een ernstig
vermoeden hebben ten aanzien van de gegrondheid. De beklaagde notaris
moet uiteraard wel tevoren worden gehcord of behoorlijk zijn
opgeroepen. De kamer van toezicht moet deze ordemaatregel binnen vier
weken bevestigen, anders vervalt zij. De notaris kan steeds opheffing van
de maatregel vragen, bijvoorbeeld wanneer hij kan aantonen dat er geen
risico voor derden meer bestaat. Bovendien staat hem de mogelijkheid
van beroep open bij het Amsterdamse gerechtshof.

Indien de kamer van toezicht uiteindelijk tot de beslissing komt de klacht
niet-ontvankelijk of ongegrond te verklaren of een andere maatregel
uitspreekt dan schorsing, vervalt de ordemaatregel van rechtswege.
Spreekt de kamer schorsing uit, dan kan zij bij de bepaling van de termijn
rekening houden met de duur van de schorsing bij wege van
ordemaatregel (lid 2).

Artikel 102

De regeling van artikel 50f van de huidige wet is zoveel mogelijk
gevolgd. Wel is de termijn van veertien dagen verlengd tot dertig: er is
geen reden de termijn zo kort te bepalen. Ook is afgezien van de inter–
ventie van het openbaar ministerie. Het nut daarvan is niet zeer groot en
er is reden om het openbaar ministerie te ontlasten van deze, buiten zijn
eigenlijke werkterrein liggende taak.

Er lijkt geen klemmende reden te bestaan om de wat uitzonderlijke regel
te handhaven, dat het hof steeds unaniem moet beslissen wanneer het
een door de kamer van toezicht opgelegde maatregel vernietigt en een
zwaardere maatregel oplegt. Het Hof - zie het vierde lid - behandelt de
zaak opnieuw in volle omvang en het moet dan ook geheel vrij zijn in de
wijze waarop het zijn beslissing tot het al dan niet verzwaren van een
opgelegde maatregel vormt.

Artikel 103

Artikel 51 van de huidige wet schept de mogelijkheid dat de strafrechter
ontzetting uit het ambt uitspreekt. Merkwaardigerwijs is het artikel in die
wet opgenomen onder het hoofdstuk «toezicht», hoewel het betreft de
mogelijkheid tot het opleggen van een strafrechtelijke maatregel die
sterke overeenkomst heeft met de tuchtrechtelijke maatregel van
afzetting. Dat het artikel thans in het notariële tuchtrecht is opgenomen
rechtvaardigt de uitleg, dat de ontzetting alleen kan worden uitgesproken
wanneer de feiten die tot de strafrechtelijke veroordeling aanleiding
hebben gegeven, dan wel de enkele omstandigheid dat de notaris tot
gevangenisstraf is veroordeeld, een zodanig defamerend karakter hebben
dat sprake is van een ernstige aantasting van de eer en het aanzien van
het notarisambt die ten gevolge moet hebben, dat de notaris daaruit moet
worden ontzet. Het lijkt zuiverder, deze beslissing niet aan de strafrechter
toe te vertrouwen, maar aan de tuchtrechter.

Er wordt gesproken van «beslissing of beslissingen». Het kan zijn, dat
de notaris zich herhaaldelijk schuldig maakt aan misdrijven, waarvan de
ernst per geval niet tot ontzetting zou behoeven te leiden, maar die
tezamen en in onderling verband wel die maatregel rechtvaardigen.
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Artikelen 104 en 105

Het financieel toezicht is in de huidige wet summier geregeld in artikel
73a, leden 2 en 3. Het meeste wordt gedelegeerd aan de besluitwetgever,
zie het KB van 20 mei 1933, Stb. 292 en het KB van 30 oktober 1933, nr. 36,
Stcrt. nr. 213. In aanmerking genomen het grote belang van dit onderdeel
van het toezicht, leek het aangewezen het te plaatsen in Tltel IX, dat het
(algemene) toezicht en de tuchtrechtspraak behandelt. Voorts is er
aanleiding in het kader van de vernieuwing van de wetgeving op het
notarisambt het financieel toezicht in een wettelijke regeling een zwaarder
accent te geven dan het thans heeft en daarbij in het bijzonder aandacht te
besteden aan de positie en de taken van het Bureau financieel toezicht
notarissen. De artikelen 104 en 105 bevatten een uitwerking van deze
uitgangspunten.

Het toezichthoudende orgaan krijgt een eigen plaats in de wet. Thans is
de instelling ervan geregeld in een algemene maatregel van bestuur.
Tevens krijgt het Bureau een enigszins ander karakter. Er wordt niet meer
gedacht aan een Centraal Bureau van Bijstand dat de kamers van toezicht
bijstaat in hun taak, maar aan een Bureau financieel toezicht notarissen,
dat geheel zelfstandig werkt en rechtstreeks is belast met het toezicht op
de naleving door de notarissen van de voorschriften van artikel 20, de
verordening ex artikel 21, tweede lid en de ministeriële regeling ex artikel
22, zevende lid, alsmede enkele andere in de wet gespecificeerde taken.
Het Bureau is dus niet langer uitsluitend een aan de kamers van toezicht
ondergeschikt uitvoeringsorgaan. Het draagt een eigen verantwoorde–
lijkheid. De zelfstandigheid van het Bureau wordt nog gemarkeerd door de
bepaling dat het de Minister desverlangd en ook eigener beweging van
advies dient over alle zaken die met de uitvoering van de hem
opgedragen taken en werkzaamheden verband houden (artikel 105,
negende lid).

Op grond van artikel 105, zesde lid is het Bureau ook bevoegd de notaris
aanwijzingen te geven in verband met de toepassing van de verordening
bedoeld in artikel 21, tweede lid. Het Bureau is krachtens publiekrecht
ingesteld en derhalve aan te merken als een zelfstandig bestuursorgaan in
de zin van het regeringsstandpunt «Functioneel bestuur, waarom en
hoe?» (Kamerstukken II 1990/91, 21 042, nr. 3). In de wet zelf zijn de
inrichting, de bevoegdheden en bestuurssamenstelling geregeld.

Een belangrijke en nieuwe taak van het Bureau is het verschaffen van
inlichtingen en advies aan de Minister van Justitie in verband met diens
onderzoek van de evenvermeld verordening. Dit is van wezenlijk belang
voor de uitoefening van een daadwerkelijk effectieve controle op de
inhoud van deze verordening. Het ligt voor de hand dat bedoelde
inlichtingen en advies ook worden verschaft in verband met de voorbe–
reiding van de ministeriële regeling als bedoeld in artikel 22, zevende lid,
en de algemene maatregelen van bestuur als bedoeld in de artikelen 50,
eerste lid en 52, eerste lid.

De samenstelling van het Bureau en de plaats van vestiging worden in
de wet geregeld. Evenals volgens de thans geldende wet, komen de
kosten van het financieel toezicht ten laste van het notariaat. Evenals
thans het geval is, wordt het personeel van het Bureau onder verantwoor–
delijkheid van de Minister van Justitie benoemd, zij het niet meer bij
Koninklijk besluit. De onafhankelijkheid, in het bijzonder van de voorzitter
en de leden van het Bureau, ten opzichte van het notariaat, is een
voorwaarde voor de benoembaarheid en het ligt in de rede dat de
Minister voor het vervuld zijn daarvan een eerste verantwoordelijkheid
draagt. De benoeming geschiedt «na overleg met het bestuur van de
broederschap». Daarin komt tot uitdrukking dat de broederschap, die als
openbaar lichaam in de zin van artikel 134 Grondwet mede verant–
woording draagt voor de uitvoering van de wet, mede verantwoordelijk is
voor de behoorlijke bezetting van het Bureau. Een belangrijke grond voor
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de medeverantwoordelijkheid van de broederschap ten aanzien van het
personeel van het Bureau is, dat de kosten ervan door de notarissen
moeten worden gedragen,

De voorgestelde wettelijke regeling is in verhouding tot het Koninklijk
besluit van 20 mei 1933, Stb. 292, waarin de materie thans is geregeld,
betrekkelijk eenvoudig. Dat de leden van het Bureau registeraccountants
moeten zijn stemt overeen met een sinds lang gevolgde praktijk. Door
deze eis te stellen schept de wet een waarborg voor de deskundigheid van
de betrokken functionarissen.

De eedsformule kan worden beperkt tot het strikt noodzakelijke, de
getrouwheid aan de Koning en de wet, de behoorlijke taakvervulling en de
geheimhouding.

Wat de taken van het Bureau betreft kan worden opgemerkt dat, evenals
thans, de controle van de financiële administratie van de notarissen
daarvan de voornaamste blijft. Die taak wordt evenwel in niet onbelang–
rijke mate verlicht doordat de notaris zelf reeds een accountant moet
hebben ingeschakeld om zijn jaarstukken na te gaan. Aan de andere kant
wordt het takenpakket van het Bureau in vergelijking met zijn voorganger
enigszins uitgebreid, doordat het de broederschap moet adviseren inzake
de verordening ex artikel 21, tweede lid, houdende voorschriften ten
aanzien van de wijze waarop de kantoor– en privé-adminsitratie van de
notaris moet worden ingericht en bijgehouden, alsmede de Minister
inzake het ontwerp van de ministeriële regeling als bedoeld in artikel 22,
zevende lid, en het ontwerp van de algemene maatregelen van bestuur
betreffende de tarieven bedoeld in de artikelen 50, eerste lid en 52, eerste
lid en voorts aan de Commissie van deskundigen als bedoeld in artikel 6,
tweede lid, inlichtingen moet verschaffen in verband met het onderzoek
van het ondernemingsplan van de kandidaat-notaris die zich zelfstandig
wil vestigen.

Het Bureau heeft te allen tijde de bevoegdheid elk notariskantoor te
controleren. In verband met de voorschriften omtrent het
ondernemingsplan (artikel 6) is het aangewezen dat het Bureau een nieuw
notariskantoor na drie jaar aan een financieel onderzoek onderwerpt.

Het Bureau is, anders dan het Centraal Bureau thans, niet gehouden van
elk onderzoek rapport uit te brengen aan de kamer van toezicht. Alleen in
gevallen dat het in de uitoefening van het toezicht feiten of omstandig–
heden op het spoor komt die zouden moeten leiden tot een tuchtrechte–
lijke procedure tegen de betrokken notaris, moet het een zijn bevindingen,
eventueel in de vorm van een klacht als bedoeld in artikel 94, ter kennis
brengen van de voorzitter van de kamer van toezicht. Het Bureau moet
steeds zijn diensten verlenen aan de voorzitter van de kamer van toezicht,
wanneer deze een onderzoek wil instellen uit hoofde van de in artikel 92
neergelegde toezichtfunctie.

Tenslotte moet het Bureau zich, evenals thans, belasten met het
verschaffen van bepaalde gegevens aan het Notarieel pensioenfonds en
aan het Bedrijfspensioenfonds voor de medewerkers in het notariaat. Vgl.
artikel 1, tweede en derde lid, van het KB van 20 mei 1933, Stb. 292. De
kosten daarvan komen ten laste van die pensioenfondsen.

Titel X. Geheimhoudingsbepaling

Artikel 106

Dit artikel stemt overeen met artikel 2:5 van de Algemene wet bestuurs–
recht. De strafbaarstelling van de schending van een wettelijke
geheimhoudingsplicht is geregeld in artikel 272 van het Wetboek van
Strafrecht.

De geheimhoudingsplicht van de notaris en van de onder zijn verant–
woordelijkheid werkzame personen is geregeld in artikel 19.
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Titel XI. Overgangs– en slotbepalingen

Artikel 107

De wetgeving op het notarisambt en de tariefwetgeving zijn in het
wetsvoorstel samengebracht, zie Titel VI betreffende de kosten van de
ambtelijke werkzaamheden. De beide wetten die daarop betrekking
hebben kunnen mitsdien worden ingetrokken.

Artikel 110

Dit artikel strekt tot behoud van de aanspraken op een benoeming tot
notaris van hen die onder de oude wetgeving in beginsel benoembaar
waren. Derhalve geldt voor hen niet de eis van het hebben gevolgd van de
beroepsopleiding. Een minstens zesjarige ervaring en het gedurende een
bepaalde periode voorafgaande aan de benoeming werkzaam zijn in het
notariaat zijn voorwaarden die in het huidige benoemingsbeleid meestal
worden toegepast. Het vereiste van het bezit van een ondernemingsplan
is wel op hen van toepassing. Er is geen reden in dit geval minder zware
eisen aan de vestiging van een nieuw notariskantoorte stellen.

Artikel 111

Dit artikel strekt er toe een overgangsperiode in te lassen, die het
mogelijk maakt dat de stelselwisseling ten aanzien van de benoeming tot
notaris zich geleidelijk voltrekt. Indien van de mogelijkheid van verlenging
gebruik wordt gemaakt, zal die stelselwisseling dus eerst na verloop van
zes jaren na de inwerkingtreding van de wet haar volledige beslag hebben
verkregen. De laatste volzin van artikel 111 geeft de Minister van Justitie
de mogelijkheid om, indien daaraan behoefte zou blijken te bestaan,
regulerend op te treden ten aanzien van de spreiding van de benoe–
mingen om een mogelijk onevenwichtige ontwikkeling te voorkomen. Die
bevoegdheid kan uiteraard slechts gedurende de overgangsperiode
worden uitgeoefend; na het expireren daarvan vervallen de besluiten.

Als de overgangsregeling volledig benut wordt, zouden in de eerste zes
jaar ongeveer 825 kandidaat-notarissen tot notaris kunnen worden
benoemd. Zoals uit het algemeen gedeelte van de toelichting blijkt
bedroeg medio 1992 het aantal kandidaat-notarissen dat volledig in de
notariële praktijk werkzaam was voorzover bekend 1231; 343 kandidaat–
notarissen waren in deeltijd werkzaam. Het aantal notarissen bedroeg
1069. Na de overgangsperiode van 6 jaar zou het aantal notarissen dus
ongeveer 1900 kunnen bedragen. Het is zeer de vraag of er 825 kandidaat–
notarissen zijn die aan het benoemingsvereiste van zes jaarstage kunnen
voldoen en die tevens kunnen voldoen aan de vereisten van artikel 5,
tweede lid, onderdeel b, onder iii en iv (het gedurende een onafgebroken
periode van ten minste twee jaar voorafgaande aan zijn verzoek om
benoeming als kandidaat-notaris werkzaam zijn geweest en het bezit van
een ondernemingsplan). Het ziet er dus veeleer naar uit dat het maximum–
aantal te benoemen notarissen niet zal worden gehaald. Dit neemt niet
weg dat niet geheel uitgesloten is dat er in de eerste jaren «stuwmeren»
zullen ontstaan. Mochten er inderdaad teveel kandidaat-notarissen voor
benoeming in aanmerking komen, dan ligt het voor de hand dat
benoeming geschiedt naar volgorde van binnenkomst van het verzoek om
benoeming. Het is immers in strijd met de uitgangspunten van de nieuwe
regeling, die ervan uitgaat dat een ieder die aan de benoemingsvereisten
voldoet voor benoeming in aanmerking moet komen, om onderscheid te
maken tussen bijvoorbeeld jongere en oudere, meer ervaren kandidaat–
notarissen. Als door de Minister van de mogelijkheid gebruik is gemaakt
om regels vast te stellen met betrekking tot het aantal notarissen dat ten
hoogste in ieder arrondissement kan worden benoemd, geldt in feite
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hetzelfde. Ook dan is de datum van binnenkomst van het verzoek om
benoeming in een plaats gelegen binnen het desbetreffende arrondis–
sement beslissend. Wel kan zich dan de situatie voordoen dat er in het ene
arrondissement wachtlijsten ontstaan en in het andere arrondissement
niet.

Artikel 112

Artikel 8 bepaalt dat het ambt van notaris onverenigbaar is met het
beroep van advocaat of procureur. De combinatie in één persoon van het
notarisambt en het beroep van advocaat komt thans voor en het zou
onjuist zijn wanneer door de nieuwe wet op dit verkregen recht inbreuk
zou worden gemaakt. De combinatie van notaris en procureur is ook
onder de oude wet niet mogelijk (artikel 8). Door verloop van tijd zal de
combinatie allengs verdwijnen. Gelet op het geringe belang van de zaak
leek het niet nodig om een termijn te stellen gedurende welke de
combinatie na de inwerkingtreding van de wet nog kan worden gehand–
haafd.

Artikel 113

Dit artikel beoogt, wellicht ten overvloede, zekerheid te scheppen dat de
nieuwe regeling van de depot-akte op geen enkele wijze invloed heeft op
de geldigheid van vóór de datum van inwerkingtreding van de wet
verrichte depots die volgens de nieuwe regeling niet mogelijk zouden zijn
geweest, zoals depots van broncodes.

Artikel 114

Dit artikel bewerkstelligt een geruisloze en rimpelloze overgang van de
beroepsvereniging naar het openbaar lichaam in de zin van artikel 134
Grondwet. Beide zijn rechtspersonen. Er is geen ontbindingsbesluit nodig.
Het vermogen van de vereniging wordt het vermogen van het openbaar
lichaam. Het bestuur van het nieuwe lichaam is bevoegd details van de
rechtsopvolging voorzover nodig naderte regelen.

Artikel 115

De regeling waarmee het Centraal Bureau van Bijstand overgaat in het
Bureau financieel toezicht notarissen ex artikel 104 is geschoeid op de
leest van artikel 114. De voorzitter en de leden alsmede het overige
personeel zijn en blijven in dienst van het Ministerie van Justitie.

Artikelen 116en 117

De overgang van vereniging naar openbaar lichaam heeft niet van
rechtswege ten gevolge dat alle bestuurders van de organisatie en haar
organen en afdelingen ook in hun functie worden gecontinueerd. Om
problemen op dat stuk te voorkomen geeft artikel 116 een regeling, die de
Minister van Justitie opdraagt om in overleg met het bestuur van de
Koninklijke Notariële Broederschap de personen aan te wijzen die na de
inwerkingtreding van de wet als voorzitter of als lid zitting hebben in het
bestuur van de broederschap, de ledenraad en de ringbesturen voor een
termijn van ten hoogste negentig dagen. Binnen die termijn moet de
ledenraad een nieuw bestuur benoemen (art. 67, eerste lid) en moeten de
desbetreffende ringvergaderingen de nieuwe leden van de ledenraad (art.
63, tweede lid) benoemen, almede het bestuur van de ring (art. 81). Het op
democratische wijze gekozen nieuwe bestuur en de nieuwe ledenraad
moeten uitvoering geven aan de nieuwe wet. Binnen zes maanden na
inwerkingtreding van de wet moet door de ledenraad en het bestuur een
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aantal zeer wezenlijke verordeningen tot stand zijn gebracht (artikel 117,
eerste lid), zoals het opzetten van een beroepsopeiding en de opstelling
van verordeningen die noodzakelijk zijn om de nieuwe wetgeving
daadwerkelijk en volledig haar plaats te doen innemen. Uiteraard is het de
bedoeling, dat met het opstellen van de verordeningen zo spoedig
mogelijk wordt begonnen, zodat het bestuur van de (oude) vereniging
concepten daarvan kan beschikbaar stellen aan het bestuur van het
openbare lichaam. Als «stok achter de deur» is de bepaling van het
tweede lid van artikel 117 opgenomen - de bevoegdheid van de Minister
om verordeningen voor de eerste maal vast te stellen - maar het lijkt niet
waarschijnlijk dat daarvan gebruik behoeft te worden gemaakt.

Artikel 118

Bepaalde onderdelen van de wet kunnen pas in werking treden nadat de
verordeningen van kracht zijn geworden die voor de werking van de wet
essentieel zijn. Daarom is de mogelijkheid gegeven, dat de wet voor
verschillende onderdelen en artikelen op verschillende tijdstippen in
werking treedt.

Artikel 119

De oude benaming van de wet is gehandhaafd. Ook hier heeft de
traditie zin: het gaat immers om een regeling van het ambt, niet van de
overige werkzaamheid van de notaris als juridisch adviseur.

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1993-1994

23706 Wettelijke regeling van het notarisambt, mede
ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb.
2O, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart
1847, Stb. 12, houdende vaststelling van het
tarief betreffende het honorarium der notarissen
en verschotten (Wet op het notarisambt)

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN
VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN
DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD

I. WIJZIGINGEN IN DE
WETTEKST:

1. Het opschrift luidde aanvan–
kelijk:

Wettelijke regeling van het
notarisambt, mede ter
vervanging van de Wet van 9 juli
1842, Stb. 20 op het Notarisambt
(Wet op het notarisambt)

2. De considerans luidde aanvan–
kelijk:

Alzo Wij in overweging genomen
hebben dat het wenselijk is een
nieuwe wettelijke regeling te geven
met betrekking tot het ambt van
notaris en de kandidaat-notarissen,
mede ter vervanging van de Wet van
9juli 1842, Stb. 20 op het
Notarisambt;

3. Het opschrift van Titel II luidde
aanvankelijk:

Benoeming en ontslag van de
notaris

4. Artikel 2 luidde aanvankelijk:

Artikel 2

1. De notaris wordt als zodanig bij
koninklijk besluit benoemd. In het
besluit wordt de plaats van vestiging
aangegeven.

2. Het ambt van notaris houdt de
bevoegdheid in om authentieke akten
te verlijden en andere werkzaam–
heden te verrichten, in de gevallen

waarin de wet dit aan hem opdraagt
of een partij zulks van hem verlangt.

3. Tot het voeren van de titel
notaris is uitsluitend bevoegd hij die
als zodanig is benoemd en beëdigd.

5. Artikel 3, eerste lid, luidde
aanvankelijk:

1. De notaris moet voor de
rechtbank in het arrondissement,
waarin zijn plaats van vestiging is
gelegen, de navolgende eed
afleggen:

«Ik zweer, dat ik mij zal gedragen
naar de wetten, de reglementen en de
verordeningen die op het notarisambt
van toepassing zijn en dat ik mijn taak
eerlijk, nauwgezet en onpartijdig zal
uitvoeren; dat ik geheimhouding zal
betrachten ten aanzien van alles
waarvan ik door mijn ambt kennis
neem.»

6. Artikel 5, tweede lid
a. onderdeel a luidde aanvankelijk:
a. dat hij het recht heeft verkregen

om de titel meester te voeren op
grond van het met goed gevolg
afleggen van het afsluitend examen
van een opleiding aan een univer–
siteit of de Open Universiteit waarop
de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek
betrekking heeft, dan wel dat hij met
goed gevolg heeft afgelegd de proeve
van bekwaamheid als bedoeld in
artikel 10, derde lid, van de Algemene
wet erkenning EG-hoger–
onderwijsdiploma's; alsmede

b. onderdeel b, onder iii, luidde
aanvankelijk:

iii gedurende een onafgebroken
periode van ten minste twee jaren
voorafgaande aan zijn verzoek om
benoeming onder verantwoorde–
lijkheid van een notaris notariële
werkzaamheden heeft verricht;

7. De aanhef van artikel 6, eerste
lid, luidde aanvankelijk:

1. Het ondernemingsplan bedoeld
in artikel 5 moet zodanig zijn
opgesteld dat daaruit in ieder geval
blijkt:

8. In artikel 7, derde lid, laatste
zinsnede, stond aanvankelijk in plaats
van «dat er een gegronde vrees
bestaat dat hij» : dat er een gegronde
verwachting bestaat dat hij.

9. In artikel 8 stond aanvankelijk in
plaats van «gerechtsdeurwaarder»:
deurwaarder.

10. Artikel 9
a. Het eerste lid, eerste volzin,

luidde aanvankelijk:
1. De plaats van vestiging van een

notaris kan door Onze Minister bij
een besluit waarbij tevens de datum
van ingang wordt bepaald, worden
gewijzigd.

b. Het tweede lid, eerste volzin,
luidde aanvankelijk:

2. De notaris die zich in een andere
plaats wenst te vestigen, moet
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daartoe een verzoek richten tot Onze
Minister.

c. Het vierde lid luidde aanvan–
kelijk:

4. De toewijzing van het verzoek
kan uitsluitend worden geweigerd
indien het bij het verzoek
overgelegde ondernemingsplan niet
voldoet aan de voorwaarden van
artikel 6.

11. Artikel 10
a. Het eerste lid, eerste volzin

luidde aanvankelijk:
De notaris doet opgave aan de

kamer van toezicht van het
aanvaarden van en het beëindigd zijn
van een al dan niet bezoldigde
nevenbetrekking.

b. Hettweede lid luidde aanvan–
kelijk:

2. De kamer kan het hebben van
een nevenbetrekking ongewenst
verklaren bij met redenen omklede
beslissing. Van die beslissing zendt
de kamer onverwijld bij aangete–
kende brief een afschrift aan de
notaris. Daarbij deelt zij tevens mee
op welke wijze tegen de beslissing in
beroep kan gaan.

c. Het vierde en vijfde lid luidden
aanvankelijk:

4. Indien de beslissing onherroe–
pelijk is geworden of in beroep is
bevestigd, dient de notaris de
nevenbetrekking zo spoedig mogelijk
te beëindigen.

5. De notaris is bevoegd om,
voordat hij een nevenbetrekking
aanvaardt, de kamer van toezicht te
verzoeken een voorlopige uitspraak te
doen over de vraag of deze neven–
betrekking op bezwaar zal stuiten.

12. Artikel 11, derde lid, eerste
volzin, luidde aanvankelijk:

3. Het protocol moet op ordelijke
wijze worden bewaard op een tegen
brand en andere gevaren beveiligde
plaats.

13. Artikel 12, eerste volzin luidde
aanvankelijk:

Het is de notaris toegestaan
ambtshandelingen te verrichten
buiten het arrondissement waarin zijn
plaats van vestiging is gelegen.

14. Artikel 14, tweede volzin, luidde
aanvankelijk:

Indien deze bescheiden moeten
worden overgenomen door een
nieuw benoemde notaris, kan de
aanwijzing als bedoeld m de eerste
zin bij het koninklijk besluit van zijn
benoeming plaatsvinden.

15. Artikel 15, tweede en derde lid,
luidden aanvankelijk:

2. De notaris mag zijn ambt niet
uitoefenen in dienstbetrekking of in
enig ander verband waardoor zijn
onafhankelijkheid wordt beïnvloed.

3. De notaris mag niet als
bemiddelaar optreden bij de koop en
verkoop van onroerend goed,
financieringen en verzekeringen.

16. Aan artikel 16, eerste lid, is de
derde volzin toegevoegd.

17. Artikel 18, tweede lid, luidde
aanvankelijk:

2. De notaris moet zijn dienst
weigeren wanneer naar zijn redelijke
overtuiging de werkzaamheid die van
hem verlangd wordt leidt tot strijd
met het recht of de openbare orde, of
wanneer zijn medewerking wordt
verlangd bij handelingen die kennelijk
een ongeoorloofd doel of gevolg
hebben.

18. In artikel 21, eerste lid, tweede
volzin, stond eerst in plaats van
«privé-vermogen»: persoonlijk
vermogen.

19. Artikel 22
a. Het derde lid, derde volzin,

luidde aanvankelijk:
De notaris is aansprakelijk voor een

tekort in het saldo van de bijzondere
rekening, tenzij hij aannemelijk maakt
dat hem ter zake geen verwijt treft.

b. Het zevende lid luidde aanvan–
kelijk:

7. Bij verordening wordt een
regeling worden gegeven met
betrekking tot de wijze van
berekening en uitkering van de rente
van de op de bijzondere rekening
gestorte gelden.

20. In artikel 24, derde lid, werd
aanvankelijk verwezen naar artikel 98
in plaats van naar artikel 99.

21. De aanhef van artikel 25 luidde
aanvankelijk:

In de waarneming van het
notarisambt moet worden voorzien:

22. Artikel 28, eerste lid, luidde
aanvankelijk:

1. Een kandidaat-notaris moet,
alvorens tot notaris te kunnen
worden benoemd, gedurende een
stage van ten minste zes jaren
werkzaam zijn geweest op één of
meer notariskantoren in Nederland.
In geval van werkzaamheid in deeltijd
wordt die periode naar evenredigheid

verlengd. De stage vangt aan op de
dag waarop de kandidaat-notaris met
de opleiding als bedoeld in artikel 30
begonnen is.

23. Artikel 31, eerste lid, eerste en
tweede volzin, luidde aanvankelijk:

1. Er is een commissie die tot taak
heeft toezicht te houden op de
opleiding voor de kandidaat–
notarissen en op het examen. De
commissie van toezicht bestaat uit
vijf leden.

24. Artikel 34
a. Het eerste lid luidde aanvan–

kelijk:
1. De notaris moet de voor hem

verleden akten in minuut opmaken en
in zijn protocol opnemen.

b. Het tweede lid, tweede volzin,
luidde aanvankelijk:

In dat geval moet de notaris een
afschrift van de akte in zijn protocol
opnemen.

25. Artikel 35
a. Aan het eerste lid zijn de derde

en vierde volzin toegevoegd.
b. Het vijfde lid luidde aanvankelijk:
5. In geval van niet-naleving van

enige bepaling van dit artikel mist de
akte authenticiteit en voldoet zij niet
aan de voorschriften waarin de vorm
van een notariële akte wordt geëist.

26. Artikel 36
a. De aanhef van het tweede lid

luidde aanvankelijk:
De akte moet bovendien

vermelden:
b. Het derde lid luidde aanvan–

kelijk:
3. Indien de vermelding van het

tijdstip van de ondertekening van de
akte door de notaris, in verband met
de inschrijving in de openbare
registers of om andere reden van
belang kan zijn, moet ook dit tijdstip
worden vermeld.

27. Artikel 37
a. De aanhef van het eerste lid

luidde aanvankelijk:
De tekst van een akte moet aan de

volgende eisen voldoen:
b. Het tweede lid, eerste volzin,

luidde aanvankelijk:
De inhoud van de akte moet

duurzaam op deugdelijk materiaal
worden gesteld.

28. Artikel 38, eerste lid, vierde
volzin, luidde aanvankelijk:

De akte moet dan mede door hem
worden ondertekend.
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29. Artike! 40, derde lid, luidde
aanvankelijk:

3. Indien de notaris de in het
tweede lid bedoelde verklaring niet
kan geven, moet een schriftelijke
volmacht worden overgelegd.

30. De artikelen 50 tot en met 52 ,
zoals opgenomen in het bij Kabinets–
missive van 19 januari 1993 bij de
Raad van State aanhangig gemaakte
voorstel van wet luidden:

Artikel 50

De notaris is verplicht om op
verzoek van de cliënt een duidelijk
gespecificeerde rekening van zijn
honorarium voor ambtshandelingen
en de overige aan de zaak verbonden
kosten op te maken.

Artikel 51

1. Indien over de in artikel 50
bedoelde rekening geschil ontstaat,
kan de meest gerede partij bij met
redenen omkleed schriftelijk verzoek
aan de voorzitter van het bestuur van
de ring in het arrondissement waar
de notaris gevestigd is, een beslissmg
vragen. De voorzitter kan de partijen
oproepen voor overleg en nadere
inlichtingen en overlegging van
stukken verlangen die voor zijn
beslissing van belang kunnen zijn. De
voorzitter zendt zijn beslissing bij
aangetekende brief toe aan de
betrokken partijen.

2. Een partij die zich niet met de
beslissing van de voorzitter van de
ring kan verenigen, kan binnen twee
weken nadat hij de beslissing heeft
ontvangen daartegen in verzet komen
bij de voorzitter van de kamer van
toezicht. De bepalingen van het
eerste lid zijn van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat
de voorzitter het verzet slechts
gegrond kan verklaren indien hij van
oordeel is dat de notaris in
redelijkheid niet tot het opstellen van
de desbetreffende rekening had
kunnen komen.

Artikel 52

1. De voorzitter van de kamer van
toezicht kan op verzoek van een
belanghebbende een in het desbetref–
fende arrondissement gevestigde
notaris opdragen zijn ambtelijke
werkzaamheden te verrichten tegen
verminderd tarief. De artikelen 36 en
37 van de Wet op de rechtsbijstand
(Stb. —) zijn van overeenkomstige

toepassing. De voorzitter kan de
verzoeker overlegging vragen van
bescheiden betreffende zijn financiële
toestand.

2. Het bepaalde in het eerste lid is
niet van toepassing op werkzaam–
heden met betrekking tot:

a. akten betreffende register–
goederen;

b. akten van scheiding van
onverdeeldheden indien uit het uit de
onverdeeldheid ontvangen bedrag de
kosten van de notaris kunnen worden
voldaan;

c. akten in zaken van vennoot–
schapsrecht.

31. In artikel 55, eerste lid, stond
aanvankelijk «honderd jaar» in plaats
van: vijfenzeventig jaar.

32. Artikel 60, derde lid, luidde
aanvankelijk:

3. Het bestuur kan regels
vaststellen betreffende zijn
taakvervulling en die van het bureau.

33. Artikel 61 luidde aanvankelijk:

Artikel 61

Het bestuur stelt in overleg met de
ledenraad de verordeningen van de
broederschap vast.

34. Artikel 62, eerste lid, eerste
volzin, luidde aanvankelijk:

1. Het bestuur bestaat uit ten
minste acht leden.

35. Artikel 64, tweede lid, luidde
aanvankelijk:

2. De gewone leden en hun
plaatsvervangers worden gekozen
voor een termijn van drie jaren en zij
zijn slechts eenmaal voor eenzelfde
termijn herkiesbaar.

36. Artikel 73 luidde aanvankelijk:

Artikel 73

De ledenraad stelt op voorstel van
het bestuur of eigener beweging
nadere regels vast betreffende de
benoeming en het aftreden van de
leden, en voorts betreffende zijn
werkzaamheid, de wijze van
vergaderen, de besluitvorming en
wijze waarop in de vergadering wordt
gestemd, alsmede de wijze waarop
aan de leden van de broederschap
kennis wordt gegeven van zijn
besluiten.

37. Artikel 80, eerste lid, eerste
volzin, luidde aanvankelijk:

Het bestuur van de ring bestaat uit
ten minste vier leden van de ring.

38. Artikel 84, derde lid, tweede
volzin, luidde aanvankelijk:

De ledenraad brengt na onderzoek
van deze stukken daarover verslag uit
aan de algemene ledenvergadering,
met een advies betreffende de
vaststelling dan wel de goedkeuring
ervan.

39. Artikel 85, eerste tot en met
derde lid, luidden aanvankelijk:

1. Verordeningen worden
vastgesteld met betrekking tot alle
onderwerpen waarin deze wet nadere
regeling bij verordening voorschrijft,
alsmede, indien het bestuur en de
ledenraad zulks raadzaam oordelen,
met betrekking tot andere onder–
werpen betreffende de uitvoering van
deze wet, daaronder begrepen de
goede uitoefening en de eer en het
aanzien van het notarisambt, de
bevordering van de vakbekwaamheid
van de leden en het functioneren van
de organen van de broederschap en
haar bureau.

2. Over het ontwerp van de
verordeningen bedoeld in artikel 21,
tweede lid, en artikel 22, zevende lid,
wint het bestuur van de broederschap
het advies in van het Bureau
financieel toezicht notarissen bedoeld
in artikel 104.

3. De verordeningen van de
broederschap zijn slechts verbindend
voor haar leden en organen.

40. In artikel 87, derde lid, stond
aanvankelijk «De verordening wordt
geacht rechtsgeldig te zijn indien» in
plaats van: De verordening is
rechtsgeldig.

41. Artikel 90
a. Het vierde lid, eerste volzin,

luidde aanvankelijk:
De overige twee leden, alsmede

voor elk hunner een of meer
plaatsvervangers, moeten notaris
zijn.

b. Het vijfde lid, eerste volzin,
luidde aanvankelijk:

5. De kamer van toezicht heeft een
secretaris en zo nodig een plaatsver–
vangend secretaris.

42. Artikel 96, vierde lid, tweede
volzin, luidde aanvankelijk:

De kamer kan, de aard van de zaak
in aanmerking genomen, bevelen dat
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de behandeling geheel of gedeeltelijk
met gesloten deuren zal plaatsvinden.

43. Artikel 104
a. In het eerste lid, eerste zin, stond

in plaats van «de ministeriële
regeling bedoeld in artikel 22,
zevende lid,»: de verordening
bedoeld in artikel 22, zevende lid,;

b. In het derde lid ontbrak de zin
«Ik zweer getrouwheid aan de Koning
en de wet.»

44. Artikel 105
a. Het vijfde lid luidde aanvankelijk:
5. Het Bureau adviseert het bestuur

van de broederschap over het
ontwerp van de verordeningen
bedoeld in artikel 21, tweede lid, en
artikel 22, zevende lid.

b. Het achtste lid luidde aanvan–
kelijk:

8. Het Bureau dient Onze Minister
desgevraagd van advies terzake van
diens beslissmgen ingevolge artikel
87 met betrekking tot de verorde–
ningen bedoeld in artikel 21, tweede
lid, en artikel 22, zevende lid. Het
verschaft Onze Minister alle
inlichtingen en gegevens welke hij in
verband met zijn beslissingen terzake
van deze verordeningen mocht
verlangen.

45. Artikel 107 luidde aanvankelijk:

Artikel 107

De Wet van 9 juli 1842, Stb. 20, op
het Notarisambt vervalt.

46. Artikel 109 (vernummerd tot
artikel 111), derde volzin, luidde
aanvankelijk:

Onze Minister kan regels
vaststellen met betrekking tot het
aantal notarissen datten hoogste in
ieder arrondissement kan worden
benoemd.

47. Artikel 114 (vernummerd tot
artikel 116) luidde aanvankelijk:

Artikel 114

Onze Minister wijst, na daarover
het gevoelen van de vereniging
Koninklijke Notariële Broederschap te
hebben ingewonnen, de personen
aan die na de inwerkingtreding van
de wet als voorzitter of als lid zitting
hebben in het bestuur van de
broederschap, de ledenraad en de
ringbesturen voor een termijn van
één jaar. De aldus aangewezen
personen kunnen terstond daarna

opnieuw worden benoemd overeen–
komstig het bij of krachtens deze wet
bepaalde, met dien verstande dat de
termijn van herbenoeming wordt
verminderd met één jaar.

48. Artikel 115 (vernummerd tot
artikel 117), eerste lid, luidde
aanvankelijk:

1. De verordeningen van de
broederschap als bedoeld in de
artikelen 11, derde lid, 21, tweede lid,
22, zevende lid, 28, tweede lid, 30,
tweede lid, 31, tweede lid, 57, tweede
lid, 82 en 90, vierde lid, moeten
uiterlijk binnen zes maanden na de
dag van inwerkingtreding van deze
wet in werking treden.

II. WIJZIGINGEN IN DE MEMORIE
VAN TOELICHTING

a. Algemene deel

1. !n het hoofdstuk Inleiding,
onderdeel De vrijere vestiging:

a. zijn de laatste twee volzinnen
van de derde alinea toegevoegd;

b. is de laatste alinea toegevoegd.

2. In het hoofdstuk Inleiding,
onderdeel De Koninklijke notariële
broederschap, luidden de derde en
vierde volzin van de zevende alinea
aanvankelijk:

In het wetsvoorstel wordt die
verordenende bevoegdheid als
verplichting geregeld bij de bevei–
liging van de bewaarplaats van het
notarieel protocol (artikel 11, derde
lid), de inrichting en bijhouding van
de financiële administratie (artikel 21,
tweede lid), de regeling met
betrekking tot de rente op derden–
gelden (artikel 22, zevende lid), de
verplichtingen van de notaris en de
kandidaat-notaris gedurende de
stageperiode (artikel 28, tweede lid),
de regeling van bepaalde onder–
werpen betreffende de beroepsop–
leiding (artikel 30, tweede lid), de
regeling van het functioneren van de
Commissie van toezicht op de
opleiding (artikel 31, tweede lid), de
opstelling van beroeps– en gedrags–
regels (artikel 57, tweede lid), de
regeling van het functioneren van de
ringen (artikel 82) en de wijze van
benoeming van leden-notarissen van
de kamers van toezicht (artikel 90,
vierde lid). In artikel 85 is een breed
geformuleerde facultatieve
bevoegdheid toegekend met
betrekking tot alle onderwerpen
betreffende de uitvoering van de wet.

daaronder begrepen de goede
uitoefening en de eer en het aanzien
van het ambt, de bevordering van de
vakbekwaamheid (bijzondere
opleidingen) en het functioneren van
de organen van de broederschap en
haar bureau (intern bestel).

3. De laatste alinea van de
algemene toelichting luidde
aanvankelijk:

Aan het slot van dit onderdeel van
de toelichting dient nog vermeld te
worden dat het wetsvoorstel niet
treedt in de regeling van de tarieven
voor ambtshandelingen en de vraag
of de daarop betrekking hebbende
Wet van 31 maart 1847, Stb. 12
houdende vaststelling van het tarief
betreffende het honorarium der
notarissen en verschotten moet
worden vervangen door een andere
wettelijke regeling. De besluitvorming
daarover in het kabinet vergt een
zorgvuldige analyse van de proble–
matiek, mede met betrekking tot de
verhouding van een eventuele
wettelijke regeling tot de Wet
economische mededinging. Wanneer
deze besluitvorming is afgerond,
zullen de conclusies voor advies aan
de Raad van State worden
voorgelegd. De vraag of wetgeving
op dit punt bevorderd zal worden zal
mede in het licht van dat advies
nader moeten worden bezien.

b. Artikelsgewijze toelichting

1. Artikel 2
In de toelichting op het eerste lid

zijn de zesde tot en met twaalfde
volzin toegevoegd.

2. Artikel 5
De laatste volzin van de toelichting

luidde aanvankelijk
In het Besluit inlichtingen justitiële

documentatie zal de kamer van
toezicht moeten worden opgenomen
als instantie die bevoegd is deze
inlichtingen op te vragen.

3. Artikel 7
In de tweede alinea zijn de derde

tot en met vijfde volzin toegevoegd.

4. Artikel 8
a. De eerste alinea luidde

aanvankelijk:
In dit artikel wordt een opsomming

gegeven van een aantal met het
notarisambt onverenigbare betrek–
kingen. Deze voorschriften gelden
ook voor de kandidaat-notaris.
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b. In de derde alinea is de tweede
volzin toegevoegd.

5. Artikel 10
a. De eerste volzin van de tweede

alinea luidde aanvankelijk:
De informatieplicht van de notaris

en de kandidaat-notaris van
nevenbetrekkingen aan de kamer van
toezicht, biedt de kamer de
mogelijkheid om een neven–
betrekking ongewenst te verklaren bij
met redenen omklede beslissing
(lid 2).

b. De laatste volzin van de tweede
alinea luidde aanvankelijk:

Lid 5 biedt de mogelijkheid om
reeds vóór het aanvaarden van een
nevenbetrekking de kamer van
toezicht te polsen over de toelaat–
baarheid daarvan.

6. Aan de toelichting op artikel 13
is de tweede alinea toegevoegd.

7. Aan de toelichting op artikel 14
is de tweede alinea toegevoegd.

8. Aan de toelichting op artikel 15
zijn de tweede en de vierde alinea
toegevoegd.

9. Aan de toelichting op artikel 16
is de laatste volzin van de tweede
alinea toegevoegd.

10. De eerste alinea van de
toelichting op artikel 18 luidde
aanvankelijk:

Dit artikel komt overeen met
hetgeen thans in artikel 6, eerste lid is
bepaald, te weten dat de notarissen
buiten gegronde redenen hun dienst
niet mogen weigeren, wanneer zij tot
het verlenen daarvan worden
verzocht. In het tweede lid wordt het
begrip «gegronde redenen»
vervangen door een opsomming van
hetgeen in feite daaronder ook thans
reeds wordt verstaan, nl. strijd met
het recht of de openbare orde, of
medewerking aan handelingen die
kennelijk een ongeoorloofd doel of
gevolg hebben. Op grond van de
door de Koninklijke Notariële
Broederschap opgestelde Beroeps–
en gedragsregels moeten de
notarissen ook nu reeds hun dienst
weigeren in geval hun medewerking
wordt verzocht aan het verlenen van
(rechts)handelingen die in strijd zijn
met de wet, de openbare orde en de
goede zeden en de gedragsregels.
Die gedragsregels houden ook in dat
de notaris zich onthoudt van het

meewerken aan of het vastleggen of
verrichten van schijnhandelingen.

11. Artikel 22
a. De laatste alinea van de

toelichting op lid 3 luidde aanvan–
kelijk:

De notaris is uiteraard verantwoor–
delijk voor tekorten, maar heeft een
ontsnappingsmogelijkheid, ontleend
aan HR 9 maart 1990, NJ 1990, 428 en
artikel 28 lid 2 Wet giraal effecten–
verkeer.

b. De laatste twee volzinnen van de
toelichting op lid 7 luidden aanvan–
kelijk:

Het een en ander vergt een
gedetailleerde regeling; aan de
broederschap is de opdracht gegeven
bij verordening een regeling met
betrekking tot de rente van derden–
geiden op te stellen. Het Bureau
financieel toezicht notarissen moet
daarover aan de broederschap
adviseren (artikel 85, tweede lid).

12. De eerste alinea van de
toelichting op artikel 35 luidde
aanvankelijk:

Lid 1 stemt overeen met de in het
wetsvoorstel voor de Wet op de
identificatieplicht (kamerstuk nr.
22 694) voorgestelde wijziging van
artikel 25 Wet op het Notarisambt.

13. De tweede alinea van de
toelichting op artikel 38 luidde
aanvankelijk:

Nieuw is ook dat de notaris of een
partij bij de akte kan verlangen dat
een beëdigde tolk-vertaler bijstand
verleent indien een partij de taal van
de akte - eventueel de Friese taal -
niet voldoende verstaat. In veel
gevallen zal die bijstand niet nodig
zijn, immers de notaris - die de taal
waarin de akte wordt verleden wel
voldoende moet kunnen verstaan -
zal de cliënt ook zelf kunnen bijstaan
op dit punt. Het belang van de zaak
kan evenwel zo groot zijn, dat dit niet
voldoende wordt geacht. De notaris
zelf en elke partij bij de akte hebben
er belang bij dat de akte door alle
partijen goed wordt begrepen.
Derhalve wordt aan hen allen (dus
niet alleen aan de partij die de taal
niet voldoende verstaat) de
bevoegdheid toegekend te verlangen
dat een bedigde tolk-vertaler bijstand
verleent. Dat van die bijstand melding
wordt gemaakt in de akte en dat de
tolk mede ondertekent, is van belang
voor het bewijs dat inderdaad aan de
eisen van de wet op dit stuk is
voldaan.

14. De toelichting op de artikelen
50-52, volgens het bij Kabinets–
missive van 19 januari 1993 bij de
Raad van State aanhangig gemaakte
voorstel van wet met memorie van
toelichting luidde.

Artikelen 5O en 51

De regeling is geïnspireerd door
artikel 8 van de tariefwet 1847, dat de
verplichting tot het verstrekken van
een gespecificeerde rekening
inhoudt, en de artikelen 10 e.v., waar
de regeling van «taxatie» van de
rekening, waaraan zelfs het openbaar
ministerie te pas moet komen. Het
ligt in de lijn van de opzet van het
wetsvoorstel, de voorzitter van de
ring waar de notaris is gevestigd en
in tweede en laatste instantie aan de
voorzitter van de kamer van toezicht
een taak te geven in geschillen over
de rekening. De notaris moet niet
alleen specificeren, hij moet zo nodig
ook kunnen uitleggen hoe hij te werk
is gegaan bij de opstelling van de
rekening.

De toetsing door de voorzitter van
de ring is een volledige. Daartegen is
dan verzet mogelijk bij de voorzitter
van de kamer van toezicht.

Het is uiteraard niet de bedoeling
dat de voorzitter van de kamer van
toezicht zelf een nieuwe berekening
maakt. Hij kan aangeven hoe die naar
zijn oordeel had moeten worden
gedaan en hij kan daarbij zijn eigen
opvatting over de wijze waarop de
notaris zijn honorarium had behoren
te berekenen uiteenzetten. Indien de
voorzitter van oordeel is dat de
notaris in redelijkheid niet tot het
opstellen van de gewraakte rekening
had kunnen komen, kan hij de
rekening gehele of gedeeltelijk van
onwaarde verklaren. Een marginale
toetsing derhalve. Na deze beslissing
moet de notaris aan de hand van de
bevindingen van de voorzitter een
nieuwe rekening opstellen.

Artikel 52

Artikel 6 van de huidige wet kent de
mogelijkheid van toevoeging van een
notaris door de voorzitter van de
rechtbank van het arrondissement
waar de notaris zijn bediening
uitoefent. Artikel 52 is op dezelfde
leest geschoeid. Het voorstel van wet
op de rechtsbijstand is op 18 mei
1992 ingediend (nr. 22 609) en zal
waarschijnlijk eerder in het
Staatsblad staan dan het onderhavige
wetsvoorstel in werking kan zijn
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getreden. Het in die wet neergelegde
stelsel van eigen bijdragen zal er in
voorkomende gevallen toe leiden dat
een verzoek om toevoeging moet
worden afgewezen omdat de eigen
bijdrage het bedrag van de notariële
declaratie overtreft.

De toevoeging in het tweede lid
van enkele situaties waarin duidelijk
is, dat een verzoek om toevoeging
niet aan de orde kan zijn, behoeft
weinig toelichting. In deze gevallen
kan geredelijk worden aangenomen
dat er geen sprake kan zijn van on– en
minvermogendheid van de cliënt.

15. In de toelichting opTitel VII, De
notariële archieven, luidde de
toelichting op artikel 55 aanvankelijk:

Ook in artikel 55 is een termijn
veranderd: in afwijking van artikel 5
van de Archiefwet 1962 moeten
protocollen die ouder zijn dan 100
jaar (i.p.v. 75 jaar, artikel 69a, lid 2
Notariswet) binnen een tijdvak van
tien jaar naar de desbetreffende
rijksarchiefbewaarplaats worden
overgebracht. Deze wijziging wordt
ook voorgesteld in het ontwerp–
Smalbraak en in het wetsvoorstel
Kok. Op grond van de Archiefwet zijn
oudere notariële protocollen die zich
in een archiefbewaarplaats bevinden
openbaar en kosteloos voor een ieder
ter inzage. Ook testamenten van nog
in leven zijnde personen zouden, bij
niet-verlenging van de termijn tot 100
jaar, op grond van de Archiefwet
openbaar zijn.

16. In Titel VIII, De Koninklijke
notariële broederschap, hoofdstuk
Inleiding, onderdeel De organisatie
van de broederschap, luidden de
laatste drie volzinnen van de laatste
alinea:

De verordeningen van de broeder–
schap worden door het bestuur in
overleg met de ledenraad vastge–
steld. Gaat het om de vaststelling van
verordeningen, dan moet de
ledenraad via de ringbesturen alle
leden van de broederschap in de
gelegenheid hebben gesteld om hun
gevoelen over het voorstel kenbaar te
maken. De aldus gestructureerde
organisatie bevat alle waarborgen
voor een goed voorbereide,
evenwichtige besluitvorming
wanneer het om vitale zaken gaat.

17. In het onderdeel Het bestuur
van de broederschap, artikelen
60-62,:

a. luidde de tweede volzin van de
eerste alinea aanvankelijk:

Het eerste lid schrijft een aantal
bestuursleden van tenminste acht
voor.

b. is in de eerste alinea de
volgende volzin toegevoegd:

In verband met het voorgeschreven
oneven aantal zal volledige gelijkheid
niet mogelijk zijn.

c. luidde de laatste alinea
aanvankelijk:

Een zeer belangrijke taak van het
bestuur is de vaststelling van de
verordeningen van de broederschap.
Gezien de centrale positie die de
ledenraad in het geheel van de
organisatie van de broederschap
inneemt en gelet ook op het grote
belang van de verordeningen, die
voor de organisatie en haar leden
ingrijpende gevolgen kunnen hebben,
leek het gewenst de ledenraad zeer
nauw bij de vaststelling te betrekken.
Daarom is gekozen voor de formule
«in overleg met de ledenraad». Een
vergelijking kan worden gemaakt met
het begrip «wetgever», dat regering
en volksvertegenwoordiging omvat.
In het overleg kan de ledenraad de
voorstellen van het bestuur
amenderen of aanvullen. De
ledenraad heeft over die voorstellen
de ringbesturen geraadpleegd en die
hebben op hun beurt de leden van de
ring gelegenheid tot inspraak
geboden - zie de artikelen 66 en 87.
Op deze wijze wordt een democra–
tische uitoefening van de verorde–
nende bevoegdheid van het bestuur
gewaarborgd en wordt tevens de
betrokkenheid van de individuele
leden bij dit proces gestimuleerd. Bij
de vaststelling van de verordeningen
kan het bestuur bij wijze van spreken
niet «over een nacht ijs» gaan.
Ondoordachte of overhaaste
besluitvorming wordt op deze wijze
zoveel mogelijk uitgesloten,
waardoor tevens wordt bereikt dat
het ultimum remedium van
onthouding van goedkeuring
ingevolge artikei 88 inderdaad slechts
in uitzonderlijke gevallen zal
behoeven te worden toegepast.

18. In het onderdeel De ledenraad,
artikelen 63-73,:

a. luidde de tweede alinea
aanvankelijk:

Een zeer belangrijke taak is voorts -
zie de artikelen 61 en 66 - het
tezamen («in overleg») met het
bestuur vaststellen van de verorde–
ningen van de broederschap.

b. in de laatste volzin van de
laatste alinea zijn de woorden «bij
verordening» toegevoegd.

19. In de toelichting op de
artikelen 80 en 81 zijn in de eerste
regel de woorden «dat uit een oneven
aantal van ten minste drie leden van
de ring bestaat» toegevoegd.

20. Artikel 85
a. De laatste volzin van de eerste

alinea luidde aanvankelijk:
Tenslotte worden nog bij veror–

dening vastgesteld de regels
betreffende het functioneren van de
ringen (artikel 82) en de wijze van
benoeming van de leden-notarissen
van de kamer van toezicht (artikel 90,
vierde lid).

b. De laatste twee volzinnnen van
de tweede alinea luidden aanvan–
kelijk:

Daarom noemt artikel 85, eerste lid,
dit onderwerp uitdrukkelijk als een
aangelegenheid voor verordeningen
«indien het bestuur en de ledenraad
zulks raadzaam oordelen». Bestuuren
ledenraad worden beide genoemd,
omdat ingevolge artikel 61 het
bestuur alleen in overleg met de
ledenraad verordeningen kan
vaststellen.

c. De derde alinea luidde aanvan–
kelijk:

Het is denkbaar dat er in de praktijk
behoefte bestaat aan een aanvulling
van het wettelijke stramien op het
stuk van het functioneren van de
organen van de broederschap. Deze
organen hebben een ruime
bevoegdheid (artikel 60, derde lid,
artikel 67, tweede lid, artikel 73,
artikel 77, artikel 82, artikel 84, derde
lid) tot het zelf geven van regels
betreffende hun werkwijze en
besluitvormingsprocedure. Indien
daarvan onvoldoende gebruik wordt
gemaakt, kan het bestuur van de
broederschap initiatief ontwikkelen
om op deze punten verordeningen
vast te stellen. Daarnaast is denkbaar
dat er ruimte is voor aanvullende
regels door een verordening op
onderdelen die niet uitdrukkelijk tot
de specifieke competentie van een
der organen kunnen worden
gerekend.

c. De eerste drie volzinnen van de
vierde alinea luidden aanvankelijk:

Een tweetal verordeningen
onderscheidt zich doordat daaraan
duidelijk een financieel aspect vastzit.
Het gaat om de verordening
betreffende de inrichting en
bijhouding van de financiële
administratie van de notaris en de
verordening betreffende de met
betrekking tot de cliëntengelden door
de notaris te vergoeden rente. De
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naleving van deze beide verorde–
ningen is mede onderwerp van het
toezicht van het Bureau financieel
toezicht notarissen, bedoeld in artikel
104.

21. De toelichting op het oorspron–
kelijke artikel 88 is toegevoegd aan
de toelichting op artikel 87. Er is een
nieuwe toelichting op artikel 88
ingevoegd.

22. Artikel 90
De tweede alinea van de toelichting

luidde aanvankelijk:
Gehandhaafd is, dat de uit het

notariaat gerecruteerde leden van de
kamer notarissen zijn. Dat heeft tot
reden, dat de kandidaat-notarissen te
zeer betrokken zijn wanneer het gaat
om de beslissingen inzake de
benoeming tot notaris, in het
bijzonder het ondernemingsplan, dat
steeds aan de kamers moet worden
overgelegd ingevolge artikel 7,
tweede lid. Het ts niet wenselijk, dat
kandidaat-notarissen in de
ondernemingsplannen van hun
collega's inzicht krijgen via het
lidmaatschap van de kamer van
toezicht.

23. Artikel 98
De tweede alinea van de toelichting

luidde aanvankelijk:
Nu de beslissingen in het openbaar

worden uitgesproken, bestaat er geen
behoefte meer aan de thans in de wet
voorkomende mogelijkheid van het
opleggen van de bijkomende
maatregel van openbaarmaking van
een berisping of waarschuwing.

24. Artikelen 104 en 105
a. Oe derde alinea is aan de

toelichting toegevoegd.

b. De zevende alinea luidde
aanvankelijk:

De eedsformule kan worden
beperkt tot het strikt noodzakelijke, de
behoorlijke taakvervulling en de
geheimhouding.

25. Artikel 111
De tweede alinea 'ts aan de

toelichting toegevoegd.

26. Artikelen 116en 117
Detoelichting op deze artikelen

luidde aanvankelijk:
De overgang van vereniging naar

openbaar lichaam heeft niet van
rechtswege ten gevolge dat alle
bestuurders van de organisatie en
haar organen en afdelingen ook in
hun functie worden gecontinueerd.
Om problemen op dat stuk te
voorkomen geeft artikel 114 een
eenvoudige regeling, die de Minister
van Justitie opdraagt om in overleg
met het bestuur van de Koninklijke
Notariële Broederschap bij wijze van
spreken een overgangsregime aan te
wijzen, dat gedurende het eerste jaar
leiding geeft aan de uitvoering van de
nieuwe wet. Een belangrijk onderdeel
daarvan vormt het opzetten van een
beroepsopleiding en de opstelling
van verordeningen die noodzakelijk
zijn om de nieuwe wetgeving
daadwerkelijk en volledig haar plaats
te doen innemen. Dat alles zal
moeten geschieden met inacht–
neming van de bepalingen van de
nieuwe wet. Na het expireren van de
overgangsperiode zal voor de
bestuurders de nieuwe wet gelden
voor wat betreft de regels voor
aftreden en eventuele herbenoem–
baarheid. Uiteraard is het de
bedoeling, dat met het opstellen van
de verordeningen zo spoedig

mogelijk wordt begonnen, zodat het
bestuur van de (oude) vereniging
concepten daarvan kan beschikbaar
stellen aan het bestuur van het
openbare lichaam. Dit moet wel over
de nodige tijd kunnen beschikken om
de verordeningen te kunnen
vaststellen. Zulks klemt te meer,
omdat de eerste verordeningen voor
de toekomstige ontwikkeling
bepalend zullen zijn. Als «stok achter
de deur» is de bepaling van het
tweede lid opgenomen, maar het lijkt
niet waarschijnlijk dat daarvan
gebruik behoeft te worden gemaakt.

III WIJZIGIIMGEN IN DE
TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL
TOT WIJZING VAN HET
WETSVOORSTEL

In het algemene gedeelte van de
toelichting bij Titel VI, De kosten van
de ambtelijke werkzaamheden:

a. is in de achtste alinea hetgeen is
opgenomen na «Daar staat tegenover
dat aannemelijk is dat door verhoging
van de doelmatigheid verlaging van
kosten bereikt kan worden.» aan de
toelichting toegevoegd;

b. luidden de laatste twee
volzinnen van de vijftiende alinea
aanvankelijk:

Het verzoek van de Koninklijke
Notariële Broederschap om
ontheffing van het Besluit horizontale
prijsbinding zal daarvoor kunnen
worden benut. De tarieven zullen in
beginsel vrij zijn op of omstreeks het
moment dat het onderhavige
wetsvoorstel kracht van wet krijgt;

c. zijn de zestiende tot en met
achttiende alinea aan de toelichting
toegevoegd.
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