Boegbeeld voor de KNB

Nora van
Oostrom-Streep
Voorzitter Van Gerven kondigde het bij zijn aantreden in april van dit jaar al aan: de
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft een boegbeeld nodig, iemand
die als woordvoerder het vaste ‘gezicht’ van het notariaat is. Het boegbeeld is nu
gevonden in de persoon van Nora van Oostrom-Streep. Notariaat Magazine laat u
kennismaken met de nieuwe woordvoerder van het bestuur.
T E K S T Henriette van Wermeskerken | f oto Truus van Gog

Sinds 1 oktober bent u in functie. Wat gaat
u precies doen? Zien we u voortaan bij Pauw
en Witteman, als er iets aan de hand is binnen
het notariaat?
‘Als daar een aanleiding voor zou zijn wel ja.
De gedachte is dat er behoefte is aan één gezicht
naar buiten toe en dat voor een langere tijd.
De woordvoerder moet degene zijn aan wie
media denken op het moment dat er vragen
zijn. Ook moet de woordvoerder zelf positieve
aandachtsmomenten voor het notariaat
creëren. Te denken valt aan zichtbaarheid
bij gelegenheden die voor het notariaat van
belang zijn, zoals de oprichting van de eerste
flex-bv, maar ook aan het geven van interviews
voor radio of geschreven media. Het is zaak
niet te wachten tot de media zich aandienen:
dat zal immers vaak zijn als er een mogelijk
probleem wordt geconstateerd, maar steeds de
eigen boodschap uit te dragen. Om dit goed te
kunnen doen, word ik op de hoogte gehouden
van de lopende zaken en van dossiers waar
voor media-aandacht kan komen. Veel kan
digitaal of telefonisch, maar ook zal ik maandelijks de bestuursvergaderingen bijwonen
en bij diverse bijeenkomsten aanwezig zijn.’

Het is nodig dat het notariaat zich ook laat
zien wanneer er positieve zaken te melden zijn
en dat het onderstreept hoeveel expertise er
binnen de beroepsgroep aanwezig is. Ook kan
ik niet genoeg benadrukken hoe belangrijk een
soepel werkende rechtsorde is. Daarvan maakt
onder meer de door de notaris gecreëerde
rechtszekerheid een belangrijk deel uit.
Overigens is het in dat kader verschrikkelijk
belangrijk dat iedereen zijn schouders eronder
zet. Het notariaat is in zijn geheel verantwoordelijk voor het imago. Wanneer men elkaar
onderling zwart maakt of vliegen probeert af
te vangen, kan ik als woordvoerder positieve
verhalen vertellen tot ik een ons weeg, maar
dan is dat zinloos. Uiteindelijk zijn de mensen
“in het veld” de belangrijkste ambassadeurs
van het notariaat. Ze kunnen niet volstaan
met het drukken op een stemknop en denken
dat alles dan op magische wijze anders wordt.
Ik hoop dat de leden van de KNB de verantwoordelijkheid voor de toekomst van het
ambt net zo zwaar voelen als ik die voel.
En zo niet, dan heb ik de ambitie om hen
duidelijk te maken hoe doorslaggevend zij
zelf zijn voor die toekomst.’

Wat zijn uw ambities als woordvoerder
voor de KNB?
‘Het op een positieve manier opnieuw op de
kaart zetten van het notariaat. De afgelopen
jaren is het notariaat verschillende keren op
een negatieve wijze in het nieuws geweest.
In een eerder interview noemde ik dat het
“notaris bashen”, inhakken op de notaris.

U bent hoogleraar, adviseur, raadsheer-
plaatsvervanger, u bekleedt verschillende
bestuursfuncties, zit in diverse redacties, en
u hebt drie kinderen onder de dertien. Kunt u
dit woordvoerderschap daar nog bijhebben?
Wat zijn uw beweegredenen om dit te doen?
‘Dat ik woordvoerder word, houdt niet in dat ik
vaste tafelpartner word bij een talkshow, noch
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‘Het notariaat is
in zijn geheel
verantwoordelijk
voor het imago’

KNB

dat er dagelijks grote crises te bezweren zijn
waarover met media moet worden gesproken.
De belasting in de tijd valt dus te overzien.
Overigens hecht ik eraan te benadrukken
dat ik niet 24/7 aan het werk ben. Het is een
kwestie van flexibel met je tijd omgaan.
Zo werk ik ook in de trein en werk ik vaak
’s avonds, wat weer ruimte vrijmaakt overdag.
Mijn belangrijkste beweegreden het woordvoerderschap op me te nemen is de overtuiging
dat we als notariaat op een keerpunt staan.
Nu is het moment waarop we gezamenlijk
het belang van het ambt moeten onderstrepen
en de schouders eronder moeten zetten.
Benadrukken wat we kunnen en waar we voor
staan, nu en in de toekomst. Als hoogleraar
kan ik daar natuurlijk ook al iets aan bijdragen,
maar als woordvoerder denk ik nog meer. In
het verleden heb ik me geregeld druk gemaakt
over negatieve berichtgeving en bedacht wat
ik daar allemaal tegenover zou willen stellen
als het me zou worden gevraagd. Nu is mijn
kans om dat te doen!’
Stel, u bent het niet eens met het bestuur over
een bepaald onderwerp. Met dit bestuur, of een
volgend bestuur. Maar u zult als woordvoerder
de mening van het bestuur (moeten) uitdragen.
Hoe gaat u dat verenigen met uw onafhankelijkheid en deskundigheid als wetenschapper?
‘Dit is een lastige maar logische vraag die
ik ook met het bestuur heb besproken.
Primair sta ik voor mijn mening en zal ik geen
uitspraken doen die lijnrecht tegenover mijn
eigen overtuiging staan. Dit neemt niet weg
dat hoe dan ook steeds helder zal zijn in welke
capaciteit ik iets zeg: als woordvoerder, als
hoogleraar, als adviseur. Het melden van een
bestuursstandpunt is natuurlijk niet auto
matisch mijn eigen standpunt, noch dat van
de Universiteit of dat van NautaDutilh.
Mochten er onderwerpen zijn waarbij er echt
onoverkomelijke bezwaren opdoemen, dan
kan ik mij overigens voorstellen dat iemand
van het bestuur zich over dat onderwerp
ontfermt.’

U hebt een behoorlijke lijst wetenschappelijke
publicaties op uw naam staan. Ook schreef
u een juridisch kookboek, Het Gerechtshof.
Is koken een hobby van u? Wat doet u in uw
vrije tijd, voor zover u die hebt?
‘Koken is zeker een hobby en in mijn vrije
tijd ben ik daar graag mee bezig, ook in een
kookclub met enkele goede vriendinnen.
Daarnaast lees ik graag en veel. Wel door en
naast elkaar trouwens. Momenteel lees ik het
boek van Michelle Obama over haar moestuin
naast het boek van Joshua Foer, Moonwalking
with Einstein over geheugentraining en het
boek Law & Literature van Richard Posner,
overigens gekregen van goede collega Frans
Sonneveldt. Ook houd ik veel van tuinieren;
vandaar dat het boek van Obama mij
aanspreekt.
Zoals u zegt, heb ik drie kinderen, waarvan
de oudste, in klas 2 van de middelbare school,
en de middelste van 9 overhoord moeten
worden en fanatiek sporten, met de bij
behorende rijschema’s. De jongste van 2
met haar ontdekkingsdrift moet nog uit
de keukenkastjes gehouden worden. Een
uitstekende manier om los te komen van
werkgerelateerde onderwerpen dus.’

Nora van Oostrom-Streep (1972) is sinds
2008 hoogleraar Notarieel recht aan de
Universiteit Utrecht. Daarnaast is zij adviseur
bij NautaDutilh en raadsheer-plaatsvervanger
in het gerechtshof in Arnhem. Verder doceert
en spreekt zij regelmatig over notariële
onderwerpen, onder meer voor de Grotius
Specialisatieopleiding onroerend goed, VSO
cursussen voor advocaten en voor de Stichting
ter bevordering der notariële wetenschap.
Van Oostrom is vaste medewerker van WPNR
en lid van verschillende redacties en besturen,
zoals de Nederlandse Juristen Vereniging,
de vereniging voor Bouwrecht, de Stichting
Beroepsopleiding Notariaat, de Stichting INIEP
(Internationale en Nationale Estate Planning)
en de redactieraad van dit blad.
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