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Toewijzing protocol

Overleden

De staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie heeft besloten het protocol en
de overige notariële bescheiden van mw.
mr. E.P. Veneklaas Slot tot 1 januari 2011
notaris te Kapelle, m.i.v. 1 april 2012
toe te wijzen aan mr. G.L.f. Sarneel,
notaris te Kapelle.
De staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie heeft besloten het protocol en
de overige notariële bescheiden van mr.
R.G.M.C. van Rappard tot 1 september 2011
notaris te Rotterdam, m.i.v. 1 mei 2012
toe te wijzen aan mr. M. Lampe, notaris
te Rotterdam.

Op eenenveertigjarige leeftijd op
3 april 2012 de heer mr. f.H.C. Jansen,
oud-notaris te Rotterdam.
Op eenentachtigjarige leeftijd op
6 april 2012 mevrouw M.J. Slis-Stroom,
oud-notaris te Amsterdam.

Eervol ontslag op verzoek is
verleend aan:

mr. P.J.M. Esser, notaris te Gorinchem,
m.i.v. 1 mei 2012;
mr. E.M.A. van Thiel, notaris te
Haaksbergen, m.i.v. 1 mei 2012;
mr. f.C. Kroes, notaris te Hellevoetsluis,
m.i.v. 25 mei 2012;
mr. J.H. Kemp, notaris te Hellendoorn,
m.i.v. 1 juli 2012;
mr. A.G.H.M. Res, notaris te
Bergen (N.H.), m.i.v. 1 juli 2012;
mr. O.J.M. de Bruijn, notaris te
Rotterdam, m.i.v. 1 juli 2012.

Ontnuchterend en ontluisterend!

kanocolumn

Kandidaat-notarissen vormen de toekomst
van het notariaat. Zij verdienen meer
aandacht van het bestuur en aan hen
moet meer invloed worden gegeven.
Dit staat in de notitie ‘Een nieuwe koers’
(zie NotarisNet) en spreekt mij als kandidaat-notaris zeer aan. Volgens Verstappen
(zie Notariaat Magazine april 2012) is
met de kandidatenbrief van oktober 2011
(zie NotarisNet) door het bestuur nauwelijks iets gedaan. Mooie woorden, maar
zouden deze ook worden omgezet in
daden door het nieuwe bestuur?
kandidatenBrief

Vol goede moed ging ik 24 april naar de
algemene vergadering om te horen wat
onze nieuwe KNB-voorzitter te vertellen
had. Zou hij iets zeggen over de positie
van de kandidaat-notaris? In eerste
instantie niet, echter bij de rondvraag
werd gevraagd hoe het bestuur dacht
over de positie van de kandidaat-notaris
en of ze er iets aan zouden gaan doen.
Het antwoord van de kersverse voorzitter
was ontnuchterend en wellicht zelfs
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ontluisterend. Enigszins aarzelend gaf
hij aan dat het huidige beleid niet zal
worden afgebroken. Het wordt gehandhaafd, maar meer ook niet. De kandidatenbrief blijft ook door dit bestuur onbeantwoord. Mijn conclusie is dat we als kandidaat-notarissen niets van het bestuur
hoeven te verwachten over onze positie.

pleidooi

Mijn bijdrage hieraan begint met het
pleidooi dat de Commissie kandidaatnotarissen niet wordt opgeheven als gevolg
van het aangekondigde onderzoek naar
de organisatie van de KNB. Het bestaansrecht van deze commissie en de wenselijkheid en relevantie ervan is meer dan ooit
gerechtvaardigd.

laat je horen

Tijdens de vergadering werd geopperd
dat kandidaat-notarissen ook actie zouden
kunnen ondernemen, aangezien meer
dan de helft van de leden kandidaatnotaris is. Als dit een uitnodiging is om
weer een coup te plegen, dan wijs ik die
toch af. Na de recente roerige periode
is onze beroepsgroep wel toe aan enige
rust en reflectie.
Maar dat is geen reden om niets te doen
en af te wachten! Laat je horen binnen je
eigen kantoor. Woon ringvergaderingen
bij en verkondig daar je mening. Participeer in de discussies op sociale media.
Een actieve (kritische) opstelling is
gewenst.

Mag ik u begroeten en naar u luisteren
op de volgende ringvergadering?

Vier kandidaatnotarissen schrijven bij
toerbeurt de Kanocolumn. Elke maand
doet een van hen verslag van de belevenissen
en ervaringen als kandidaatnotaris. Om
vrijuit te kunnen schrijven, ondertekenen
ze de column slechts met ‘Kano’.

