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Wetgevingscommissie
voor gedegen advies

een veel bredere agenda dan de VON en moet
hij meer belangen laten meewegen, maar
onze observaties worden wel bestudeerd.
Wat uiteindelijk wordt overgenomen, laat
zich moeilijk voorspellen. Wat in ieder geval
vaststaat, is dat hoe meer hoogwaardige
documenten we publiceren, des te groter de
kans is dat er naar ons wordt geluisterd.’
FIJN SLIJPEN

von

Hoe kun je met een afgewogen oordeel
je positie als sparringpartner van Haagse
beleidmakers versterken, terwijl een
stortvloed aan wetsvoorstellen de revue
passeert? Om dat proces in goede banen te
leiden, wil de VON een nieuwe wetgevingscommissie instellen. Aankomend bestuurslid Hendrik Bennebroek Gravenhorst van
de VON licht de plannen toe.
| T E K S T Peter Steeman

Er is werk aan de winkel voor de nieuwe wet
gevingscommissie, voorspelt Bennebroek
Gravenhorst. ‘Er komen veel wetsvoorstellen
op ons af. Wetgeving over modernisering
van personenvennootschappen, het centraal
aandeelhoudersregister, het UBO-register en
over de identificatie van houders van aandelen
aan toonder in niet-beursgenoteerde naamloze
vennootschappen. Voor de VON is het essen
tieel om als brede specialistenvereniging op
het gebied van notarieel ondernemingsrecht
mee te denken over de plannen die de wetgever
heeft. We worden daar ook steeds vaker voor
gevraagd. Zo zaten we enige tijd geleden
aan tafel bij de vaste Kamercommissie voor
Financiën om over het UBO-register te praten.
Op zo’n moment kun je het notarieel geluid
in het ondernemingsrecht laten horen.
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‘Onze observaties worden
wel bestudeerd’
Bijvoorbeeld door tijdens het overleg te wijzen
op de noodzaak van een centraal aandeel
houdersregister. Tot nu toe zochten we iedere
keer op ad-hocbasis naar expertise onder
de leden om wetsvoorstellen te bestuderen.
Daar willen we met de nieuwe wetgevings
commissie verandering in brengen.’
GEDEGEN

De opdracht aan de wetgevingscommissie is
helder: bekijk een wetsvoorstel vanuit de optiek
van de ondernemingsrechtnotaris. ‘Behandel
de voorstellen die voor onze leden van belang
zijn, zodat we een duidelijk verhaal naar de
wetgever hebben. Op het moment dat een
wetsvoorstel als concept wordt gepresenteerd,
is er vaak een internetconsultatieronde.
Iedereen, burger, bedrijf of maatschappelijke
organisatie, kan reageren. Tijdens zo’n internet
consultatie heb je een bepaalde periode de tijd
om een consultatiedocument te publiceren.
Als je serieus genomen wilt worden door de
beleidsmakers moet je een gedegen consul
tatiedocument maken, waarin uitgebreid
inhoudelijk commentaar wordt geleverd op
het wetsvoorstel. Natuurlijk heeft de wetgever
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De wetgevingscommissie is op dit moment al
actief, maar zal in samenstelling nog groeien,
aldus Bennebroek Gravenhorst. ‘Omdat je
voor verschillende wetsvoorstellen andere
expertise nodig hebt, is de samenstelling van
de commissie niet in beton gegoten. Die kan
variëren. Op dit moment zijn we drukdoende
om mensen te benaderen. Het netwerk van
de VON omvat veel mensen met een geschikt
profiel die zich hiervoor graag willen inzetten.
Dat kan een hoogleraar of universitair docent
zijn, maar ook iemand met relevante praktijk
ervaring op het specifieke gebied van een
wetsvoorstel. We sluiten niet uit dat we ge
schikte kandidaten voor de commissie vinden
die nog geen lid zijn van de VON. Op dit
moment zijn bijvoorbeeld veel ondernemings
rechtnotarissen en kandidaat-notarissen
van de grote Zuidas-kantoren nog niet bij
ons aangesloten, terwijl ze eigenlijk prima
thuishoren bij de VON. In zo’n geval kan een
uitnodiging voor de wetgevingscommissie
een extra trigger vormen om lid te worden.
Wat iemand bovenal geschikt maakt, is zijn
track record. Publiceert of doceert iemand
weleens op dat gebied, staat hij in de markt
bekend als een autoriteit? Daaruit kun je
afleiden dat hij naast zijn normale werk de
tijd vindt om na te denken over aspecten van
het notariële beroep. Er moet een bepaalde
wetenschappelijke affiniteit zijn.’
De eerste publicatie is inmiddels gerealiseerd.
Er is op 29 mei namens de VON een reactie
geplaatst op de consultatiesite met betrekking
tot het wetsvoorstel modernisering personen
vennootschappen. ‘Dat is een mooi begin,
waar we heel blij mee zijn.’

verenigingsnieuws

vasn

Nieuw digitaal magazine
De VASN introduceert binnenkort een digitaal
magazine: deagrinotaris.nl. Voor agri-nota
rissen wordt het gemakkelijker dan ooit om
informatie uit het agrarisch specialisme te
delen met doorverwijzers, cliënten en mede
werkers. Eén druk op de knop en de bereidheid
om een ander deelgenoot te maken, is alles wat
er nodig is. Heb je cliënten die overwegen het
bedrijf te beëindigen? Wil je medewerkers op
een overzichtelijke manier meenemen in de
actualiteiten van het agrarisch specialisme?
Men kan alle relevante artikelen aanreiken
met één druk op de knop.
stichting it - notaris

IT-Notaris van stichting naar vereniging
De stichting IT-notaris is op 11 juni omgezet
in de vereniging IT-notaris. In het Notariaat
Magazine van februari lichtte bestuurslid
Claudia Lap de achtergrond van deze overgang
toe. IT-notaris startte indertijd als nicheclub
die zich bezighield met de bescherming van
intellectueel eigendom. Vanaf het begin was de
organisatie erg gericht op de software escrow
regeling waarmee de IT-notaris de rechtszeker
heid en continuïteit van software garandeert.
Daardoor kan wellicht de indruk ontstaan zijn
dat IT-notaris er vooral is voor het klein aantal
notarissen dat zich met deze niche bezighoudt.
Tijden veranderen echter. En de behoefte aan
kennis op het gebied van IT onder notarissen
ook. Welke rol gaat kunstmatige (artificiële)
intelligentie bijvoorbeeld in de toekomst
spelen? Welke zaken, die cliënten nu via mail
of telefoon met het notariskantoor afhandelen,
worden in de toekomst geregeld via een

cursussen

chatbot? Maar ook: wat zijn de juridische
implicaties van alles wat er speelt op het
terrein van ICT? En hoe verhoudt wat er op
ICT-gebied gebeurt zich tot de aangescherpte
privacyregels? De vereniging IT-notaris
ontwikkelt zich tot een platform van kennis
uitwisseling ten aanzien van dit soort vragen.
Geïnteresseerd? Houd dan de nieuwe website
van de vereniging die binnenkort live gaat,
in de gaten of maak uw interesse voor het
lidmaatschap van de vereniging kenbaar
via info@verenigingitnotaris.nl
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Lustrum!
26 september 2019
Kameryck te Kamerik
Actualiteitendag
26 november 2019
Driebergen
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Netwerkbijeenkomst NVR, VARA,
VAR, VLB en VASN
26 september 2019
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Ruzie in de tent
Euronext was op 18 juni de plaats van
handeling van de VON-bijeenkomst ‘Ruzie
in de tent’. Daarbij stond de mogelijke rol
van de notaris bij de algemene vergadering
van aandeelhouders centraal. Aan de hand van
een fictief familiebedrijf werden de voetangels
en klemmen rondom de formaliteiten van zo’n
vergadering behandeld. Ter gelegenheid van
deze bijeenkomst geeft de VON een praktische
handleiding uit die nu te vinden is op de website van de VON. De vereniging zal overigens
deze werkwijze, een voor iedereen beschikbaar
praktisch naslagwerk naar aanleiding van
haar bijeenkomsten, in de toekomst vaker
gaan toepassen.
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Nieuwe website brengt commissies
beter in beeld
Op de nieuwe website van EPN hebben de
commissies van de vereniging een promi
nentere plek gekregen. De vereniging heeft

in haar beleidsplan staan dat er meer aandacht
komt voor de vijf actieve commissies van de
vereniging. Bijna 20 procent van de leden is
hierin actief. Iedere commissie wordt onder
steund door een WAR-lid (Wetenschappelijke
Advies Raad). Het deelnemen aan een commissie kost tijd, maar levert ook zeker veel
(kennis) op. Bij elk onderwerp op de nieuwe
website staan de betrokken commissieleden
vermeld. Natuurlijk blijft EPN ook kijken of er
nieuwe commissies gevormd kunnen worden
om onder meer kennis te delen en nieuwe
producten te ontwikkelen. De website is te
bekijken op epn-notaris.nl.

