specialisten

uitgelicht

Nieuwe koers IT-notaris

stichting it - notaris

Stichting IT-notaris verzet de bakens.
Opgericht om de rechtszekerheid in de
informatiemaatschappij te bevorderen,
concentreerde de dienstverlening van
de stichting zich de afgelopen jaren op
het aanbieden van de escrowregeling.
Inmiddels is de tijd rijp om die oorspronkelijke positionering breder in te vullen,
stelt Claudia Lap, bestuurslid. ‘Iedere
notaris die wil weten wat de impact van
nieuwe ICT-ontwikkelingen op zijn
kantoor wordt, moet ons goed gaan
volgen.’
| T E K S T Peter Steeman

‘Dit is voor ons een heel logische stap’, stelt
Claudia Lap. ‘IT-Notaris startte zeven jaar
geleden als een nicheclub die zich bezighield
met de bescherming van intellectueel eigen
dom. Vanaf het begin was de organisatie heel
erg gericht op de escrowregeling waarmee de
IT-notaris de rechtszekerheid en continuïteit
van software garandeert. We begonnen heel
experimenteel. Daarom kozen we ook voor
een stichting in plaats van een vereniging en
werkten we nauw samen met ICT-specialist
SoftwareBorg. Er zijn twee ontwikkelingen die
aan de koerswijziging ten grondslag liggen.
In de eerste plaats verandert de wereld in een
razend tempo. Toen we IT-notaris oprichten,
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‘Je moet iets weten van
encryptie, hashwaarden en
smart contracts’
hadden we het nog niet over kunstmatige
intelligentie. Daarnaast is de belangstelling
voor ICT onder notarissen de afgelopen jaren
toegenomen. Dat viel mij persoonlijk op toen
ik een van de innovatielabs van de Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie (KNB) bezocht.
Ik verwachtte daar de digitale diehards onder
de notarissen aan te treffen, maar dat bleek niet
het geval. Uit veel vragen van de aanwezige
notarissen bleek dat het aan basale kennis over
ICT ontbreekt. Ze willen het wel weten, maar ze
zijn er niet voor opgeleid. Ik denk dat we als
IT-notaris bij uitstek geschikt zijn om in die
behoefte aan kennis te voorzien. We breken
niet met het verleden. De escrowregeling blijft
relevant, maar we gaan onze doelstelling veel
breder invullen.’
TOEGANKELIJK

De eerste stap naar een nieuwe koers is al
gezet. De rechtsvorm is van een stichting
omgezet in een vereniging. ‘Zo kunnen we
meer als een specialistenvereniging functioneren waar leden inspraak hebben. Ook wordt
de relatie met SoftwareBorg anders. Ze zijn
straks niet langer de enige partij waarmee we

samenwerken. We hebben om die reden ook
ons secretariaat verhuisd naar de KNB. Om de
focus op innovatie in te vullen, gaan we als
specialistenvereniging allerlei cursussen en
trainingen geven. Er is al een training startcompetenties voor de IT-notaris, waarin de
escrowregeling en de overdracht van intellectuele eigendomsrechten wordt toegelicht,
maar je kunt ook denken aan een cursus over
de waardering van software of over de positie
van software bij een bedrijfsovername. Op dit
moment moet het programma nog concreet
ingevuld worden. We willen de samenwerking
zoeken met docenten uit de wetenschappelijke
wereld en collega-verenigingen als de VON.
Het cursusprogramma wordt nadrukkelijk
ook toegankelijk voor niet-leden. Dat hoeven
niet de meest innovatieve notarissen te zijn.’
OMARMEN

IT-notaris wordt een specialistenvereniging
maar ook weer niet. ‘We willen een loket zijn
voor alle notarissen. Sommige specialisten
verenigingen stellen hoge toelatingseisen.
Je moet bijvoorbeeld minimaal een Grotius
opleiding gedaan hebben. Die ballotage
hebben we eigenlijk vanaf het begin niet
gehad. Een IT-notaris is geen specialist zoals
een estate planner. Je kan het niet tot de hoofd
activiteit van je kantoor maken. Maar de impact
van ICT op notarissen wordt steeds groter.
Steeds meer dienstverlening wordt geauto
matiseerd. En dan doel ik niet op blockchain.
Dat is handig voor controleprocessen, zoals
transacties die weggeschreven worden in het
Kadaster. Ik verwacht eerder dat kunstmatige
intelligentie de notariële praktijk gaat beïnvloeden. Wil je als notaris kunnen anticiperen
op nieuwe ontwikkelingen, dan moet je er
kennis van nemen. Hoe werkt kunstmatige
intelligentie en blockchain? Je moet iets weten
van encryptie, hashwaarden en smart contracts.
En hoe draag je auteursrecht over? De bescherming van software valt immers onder het
auteursrecht. Iedere notaris die wil weten
wat de impact van nieuwe ICT-ontwikkelingen
op zijn kantoor wordt, moet ons goed gaan
volgen. Je moet innovatie omarmen. Anders
wordt het je afgepakt.

