Van vertrouwd adviseur
naar trouwambtenaar
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MENS

En
verder

‘Als eenpitter voel ik me soms
een duizendpoot’
François van Schaik, notaris in Bemmel, trad onlangs op als buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand. Cliënten die bij hem kwamen voor huwelijkse voorwaarden vroegen hem hun huwelijk te sluiten. Van Schaik deed het
graag. Het past bij zijn maatschappelijke betrokkenheid.
T E K S T Henriette van Wermeskerken | B E E L D Truus van Gog

‘M

ensen komen bij de
notaris om zaken voor
de toekomst te regelen.
Of het nu om familierecht,
ondernemingsrecht of onroerendgoedrecht gaat, wij zorgen ervoor dat het
klopt. Wie bij de notaris is geweest,
heeft het gevoel dat het goed geregeld is.
Dat vertrouwen hebben wij. Onze rol
van onpartijdige zakelijke dienstverlener
geeft betrokkenheid bij cliënten en bij de
maatschappelijke omgeving. Het onderscheidt ons van veel andere zakelijke en
juridische dienstverleners. Dat geeft ons
een voorsprong.’
ADVISEUR

‘Met cliënten ontwikkel je een vertrouwensband. Zeker als de kwestie ingewikkeld is.
Dat gebeurde ook met twee cliënten die bij
mij kwamen voor huwelijkse voorwaarden
en testamenten in verband met hun voorgenomen huwelijk. Een tweede huwelijk.
Beiden hadden een eerder gezin. De aan
staande echtgenoten wilden de zaken
goed regelen. Zij wilden elkaar verzorgd
achterlaten, maar ook alle kinderen. Dat
werd door hun inkomens- en vermogensposities een hele puzzel. Financieel ingewikkeld, maar ook emotioneel, vanwege
die twee gebroken gezinnen. Ze zijn
meerdere keren bij mij geweest en samen
hebben we de puzzel gelegd. Toen alles
keurig in akten was vastgelegd, vroegen
ze mij of ik hen wilde trouwen. Prachtig
vond ik dat. Waarom zou je als betrokken
en vertrouwde adviseur dat laatste stukje
niet ook doen?’
NOTARISKOSTEN

‘Ik heb me bij de rechtbank laten beëdigen
tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Ter voorbereiding op mijn
praatje heb ik met de kinderen gesproken,
afzonderlijk van elkaar. Tijdens de huwelijksvoltrekking heb ik ook in algemene

termen benoemd wat de liefde tussen
deze twee mensen in beide gezinnen tot
gevolg heeft gehad. De kinderen voelden
zich daardoor erkend en gehoord. Ze zeiden dat ik had verwoord wat zij voelden.
Dat heeft grote indruk gemaakt op de
echtgenoten. Ik ben vereerd dat zij mij
dit hebben laten doen. Optreden als
trouwambtenaar past uitstekend bij het
beroep van notaris, juist vanwege die
maatschappelijke betrokkenheid. In het
kader van de internetconsultatie voor
het wetsvoorstel Wegnemen notariskosten
bij algehele gemeenschap van goederen
heeft Hendrik-Jan Vos, notaris in Ede,
vorig jaar deze mogelijkheid geopperd.
Een proef met de notaris als trouwambtenaar zou het hele wetsvoorstel misschien
wel overbodig maken, schreef hij. De
notaris als trouwambtenaar is een goed
alternatief voor mensen die toch al bij de
notaris zijn voor huwelijkse voorwaarden
of partnerschapsvoorwaarden. Dan zou je
de notariskosten houden, maar de leges
kunnen laten vervallen. Wegnemen van
de kosten van de gemeente, in plaats van
de notariskosten.’
BETUWE

‘Ik ben een echte Betuwse dorpsnotaris.
Geboren in Brabant, ben ik na mijn studie
in Nijmegen in deze regio blijven hangen.
Sinds 2003 ben ik notaris in Bemmel, in
de gemeente Lingewaard. Inmiddels voel
ik mij hier geworteld. Actief binnen de
Veron, de Vereniging van Ondernemers
in de Betuwe, en binnen de Oost-Betuwse
Uitdaging. Dat is een organisatie die
bedrijven verbindt aan verenigingen en
stichtingen in de gemeenten Lingewaard
en Overbetuwe. Bedrijven bieden vere
nigingen en stichtingen wat ze nodig
hebben, maar waar ze geen budget voor
hebben en daar staat een wederdienst
tegenover. Een match noemen we dat.
Allerlei bedrijven doen mee: bouw

bedrijven, verhuisbedrijven, advocaten,
ICT-adviseurs. Zo help ik allerlei clubs
zonder daar honorarium voor te vragen.
Zij bieden mij in ruil naamsbekendheid.
Of een jaar kunstuitleen op mijn kantoor,
bijvoorbeeld. Dat kreeg ik van een groep
kunstenaars voor wie ik een stichting
oprichtte. Mooi was dat. Als notaris heb
je zoveel te bieden. Laatst adviseerde
ik een gymnastiekvereniging over het
aankoopcontract van een licentie van
een personeelsadministratiesysteem.
Daar heeft de club geen kaas van gegeten
en budget voor advisering is er niet.
Ik doe het met plezier.’
EENPITTER

‘Als eenpitter voel ik me soms een duizendpoot. Het is geweldig leuk werk, maar
het is ook moeilijk. Je hebt een kantoor,
personeel, ICT, communicatie, je houdt
je vakkennis op peil, je voldoet aan steeds
nieuwe eisen die uit regelgeving voortvloeit, bijvoorbeeld die rond de UBO, de
‘ultimate beneficial owner’ van een bedrijf,
de PEP’s’, ‘politically exposed persons’ en
de AVG. Ik ben actief op Facebook en op
Twitter, elke dag. Digitaal ga ik helemaal
met mijn tijd mee; versleuteld mailen en
werken in een portal is allemaal mogelijk.
Maar de akten teken ik sinds jaar en dag
met mijn vulpen. Dankzij een samen
werkingsverband met een vijftal andere
kleine kantoren red ik het goed als een
pitter. We kopen samen handboeken en
abonnementen in en we delen kennis
en ervaring. Ik besteed veel tijd aan mijn
werk, ook aan wat ik voor niets doe. De
techniek neemt ons steeds meer werk uit
handen, denk aan de megadata, artificial
intelligence en blockchain. Maatschap
pelijke betrokkenheid geeft ons juist
op een meer persoonlijke manier weer
werk terug. Ik zie dat als een grote kans,
en geloof niet dat er ooit een 100 procent
digitale notaris komt. Ik ben trots dat
ik in 2015 de eerste ondernemer was die
de prijs voor de meest maatschappelijk
betrokken ondernemer in Lingewaard
won. Ik krijg er energie van. Anders zou ik
het niet doen. En de weekenden reserveer
ik voor mijn vrouw en kinderen.’
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