Er zijn verschillende (notarieel-)juridische commissies en samenwerkings
verbanden waar (kandidaat-)notarissen in deelnemen. In Notariaat Magazine
vertellen ze hierover.
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Marjan Kroek (54), notaris
Issuegroep Familie van Nu

‘Wij zetten alle plussen en minnen op een rijtje’
‘De issuegroep is in het leven geroepen
na contacten met Tweede Kamerlid
Vera Bergkamp van D66. Zij had
personen- en familierecht in haar
portefeuille en wilde voor haar
bijdragen graag onze kant van het
verhaal horen. Wij schotelen het
bestuur van de KNB ideeën voor en zij
gaan er verder mee richting de politiek.
Bij de Vereniging van Mediators in het
Noriaat (VMN) werd de vraag neergelegd of ze iemand van het bestuur in
de issuegroep wilden afvaardigen.
Zo ben ik erin terechtgekomen. Al zit
ik sinds vorige maand niet meer in het
bestuur van VMN, ik mag ze nog wel
in de issuegroep vertegenwoordigen.
Verder zitten Bernard Kapma, namens
de EPN, KNB-bestuurslid Anne-Marie
Smelt en Lucienne van der Geld
(Netwerk Notarissen) in de groep.
We vergaderen onregelmatig. Als
zich wat voordoet op het gebied van
personen- en familierecht komen
we bij elkaar. Zo kwamen we onlangs
samen om te praten over een adviesverzoek van het Ministerie van Justitie
en Veiligheid over de gevolgen voor
het erfrecht van het meervoudig
ouderschap. Ook spraken we over
het wetsvoorstel Wegnemen notariskosten bij algemene gemeenschap
van goederen en het rapport ‘Scheiden
zonder schade’. We kijken altijd of het
lukt om tot een gezamenlijke mening
te komen en die brengen we dan
over naar het bestuur. We zitten niet
in de groep om zelf iets te bereiken.
We wijzen het bestuur op de aandachtspunten en zetten alle plussen
en minnen op een rijtje.
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Tijdens de vergadering heb ik geen
specifieke functie. Dat hebben we geen
van allen. Er is dus ook geen voorzitter.
We zijn meer een soort denktank. Wel
praat ik binnen de groep namens VMN.
Zo nodig bespreek ik dan ook van
tevoren met het bestuur van VMN
de onderwerpen die aan bod gaan
komen. Vorig jaar hebben we als issuegroep drie keer vergaderd, maar tussendoor mailen we soms ook met
elkaar. Er gaat niet veel tijd in zitten.
Als er woeste ideeën worden verzonnen
door politiek Den Haag, dan zijn we er
wel wat drukker mee.
Laatst hadden we het in de groep
over ouderlijk vruchtgenot en het
vermogen van minderjarige kinderen.
Het was heel leerzaam dat anderen
er anders tegenaan kijken dan ik. Het
is juist interessant dat niet iedereen
dezelfde mening heeft over onderwerpen. Dat zorgt voor een groter
begrip van de materie. Al zijn er ook
genoeg zaken waar we wel hetzelfde
over denken.
Ik zit sinds de oprichting, in augustus
2016, bij de issuegroep. Het is interessant om samen te werken met anderen
uit het notariaat en te horen hoe
zij in de praktijk zaken aanpakken.
Het personen- en familierecht is een
boeiend onderdeel van het werk als
notaris. Het is ook hartstikke leuk
om daar meer van te leren. Dat zou
ik bijvoorbeeld met de Pachtwet, om
maar iets te noemen, weer niet hebben.
Gelukkig heb ik een collega die daar
meer van weet’.
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