Even voorstellen:

Commissie toegang notariaat
Sinds 1 januari is er een Commissie toegang notariaat die oordeelt over de persoonlijke
geschiktheid van kandidaat-notarissen voor benoeming tot notaris of aanwijzing tot
toegevoegd notaris. Notariaat Magazine stelt de leden kort aan u voor.

Wie: Roel Paris (66), voorzitter, Voorburg
Achtergrond: Paris zit in de Commissie
toegang notariaat als voorzitter omdat hij
voldoet aan de door de wet gestelde eisen:
rechter en plaatsvervangend voorzitter van
een kamer voor het notariaat. Paris is sinds
1989 rechter, eerder was hij werkzaam bij
de Algemene Bank Nederland, laatstelijk als
kantoordirecteur. Paris studeerde rechten
aan de Universiteit van Amsterdam.
Als rechter heeft hij zich hoofdzakelijk bezig
gehouden met civiel recht, waaronder familie
recht. Sinds 2002 is hij ook plaatsvervangend
voorzitter van de toenmalige kamer van toe
zicht Den Haag, tevens belast met de feitelijke
leiding van die kamer. Sinds 1 januari 2013 is

hij plaatsvervangend voorzitter van de kamer
voor het notariaat ressort Den Haag. Daar
naast vervult Paris diverse nevenfuncties.
Uitdaging: ‘Aan de hand van mijn ervaring
in het toezicht op het notariaat en in
samenspraak met collega’s komen tot een
evenwichtig advies over de persoonlijke
geschiktheid van iemand die notaris wil
worden. Daartoe moeten eigenschappen van
kandidaten beoordeeld worden op integriteit,
onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
De eerste uitdaging is te bepalen aan de
hand van welke normen die eigenschappen
beoordeeld moeten worden en hoe die
beoordeling in de praktijk gestalte zal
moeten krijgen.’

Wie: Alain Hoekstra (42), lid, Wassenaar
Achtergrond: Hoekstra zit in de Commissie
toegang notariaat vanwege zijn expertise
op het gebied van integriteitsbevordering.
Hij studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam en is thans als
promovendus op het gebied van integriteits
management verbonden aan de Rotterdam
School of Management. Hoekstra heeft onder
andere gewerkt voor het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en is nu werkzaam bij het Bureau Integriteits
bevordering Openbare Sector.

Uitdaging: ‘Vanuit de overtuiging dat inte
griteit een kernwaarde is voor het notariaat
zal ik mij inzetten om vanuit mijn ervaring
het bewustzijn en de weerbaarheid van deze
beroepsgroep op het gebied van integriteit
te bevorderen. Notariële organisaties zijn in
mijn ogen, net als andere publieke of private
organisaties, kwetsbaar en vatbaar voor
verleidingen. Vanwege de maatschappelijke
ontwikkelingen en de grote belangen die
soms op het spel staan, is extra alertheid
op zijn plaats.’

De commissie wordt ondersteund
door Ineke van Geest van de
Koninklijke Notariële Beroeps
organisatie in Den Haag
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Wie: Hein Blocks (67), lid, Amsterdam
Achtergrond: Blocks zit in de Commissie
toegang notariaat als een van de twee
‘overige leden’. Hij is adviseur/bestuurder
en een voormalig directeur van de
Nederlandse Vereniging van Banken.
Hij studeerde econometrie aan de Uni
versiteit van Amsterdam en was onder
andere werkzaam bij Utermöhlen & Co,
Philips, ABN AMRO Bank N.V. en Generale
Bank Nederland. Blocks vervult sinds
jaar en dag hij veel nevenfuncties op
financieel, maatschappelijk, cultureel
en sportief gebied.
Uitdaging: ‘Een evenwichtige en zorg
vuldige besluitvorming door de commissie,
waarbij ernaar wordt gestreefd zowel
mogelijk ten onrechte afwijzen, als ten
onrechte toelaten te vermijden. Daartoe
zullen de commissie en de toezichthouder
hun beleid over en weer moeten afstemmen.
Immers soepeler toegangscriteria op een
aspect vereisen een strikter toezicht op dat
aspect en omgekeerd.’

P rak t i j k

Wie: Pieter Kole (66), lid, Leiden
Achtergrond: Kole is als bestuurslid van
het Bureau Financieel Toezicht (BFT) lid
van de commissie. Hij studeerde Nederlands
recht in Leiden, werkte bij het ministerie
van Economische Zaken met onder andere
algemeen prijsbeleid en vrije beroepen in
portefeuille. Hij was van 1986-2007 directeur
van de Koninklijke Notariële Beroeps
organisatie (KNB) en het Voorzieningsfonds
KNB. Op dit moment is hij lid van het tucht
college makelaardij Nederland en voorzitter
van de Raad van Toezicht Koninklijk Neder
lands Watersportverbond.

Uitdaging: ‘De commissie vindt haar
oorsprong lang geleden in de boezem van
bestuur en bureau KNB. Als er een notaris
in de fout was gegaan, zeiden bestuursleden
meer dan eens: “Tja, dat kon je tijdens zijn
studie al zien, een wonder dat hij notaris is
geworden.” Vandaar de wens een selectie
“aan de poort” in te bouwen. Via de commissieHammerstein is dat nu eindelijk wettelijk
geregeld. Ik wil mijn ruim twintigjarige
ervaring met het notariaat en met wat en
hoe het mis kan gaan, inbrengen om samen
met de andere commissieleden een faire,
maar effectieve screening te maken, zodat
wordt voorkomen dat er appels in de mand
komen die zouden kunnen gaan rotten.’

Wie: Pim Huijgen (56),
plaatsvervangend lid, Den Haag
Achtergrond: Huijgen zit in de Commissie
toegang notariaat als onafhankelijk (plaats
vervangend) lid. Hij is hoogleraar notarieel
recht aan de Universiteit Leiden sinds 1996
en in het notariaat werkzaam sinds 1981.
Sinds 2000 is hij als notaris verbonden aan
het kantoor van Pels Rijcken & Droogleever
Fortuijn te Den Haag. Zijn notariële expertise
heeft betrekking op alle deelgebieden van
het notariaat met accent op het onroerend

goed en het familierecht. Hij heeft veel
vuldig gepubliceerd over uiteenlopende
civielrechtelijke en notariële onderwerpen
en is bestuurslid van enige verenigingen
en stichtingen. Daarnaast is hij als (hoofd)
redacteur betrokken bij enkele privaat
rechtelijke uitgaven.
Uitdaging: ‘Het werk binnen de commissie
op zorgvuldige en doordachte wijze
verrichten. Zowel met het oog op het
notariaat als geheel, als met het oog op
de betrokken kandidaat.’

Wie: Lupo Westerhuis (64),
plaatsvervangend lid, Gouda
Achtergrond: Westerhuis is lid van de
Commissie op voordracht van de KNB.
Hij is in 1976 afgestudeerd aan de Universiteit
Leiden. Hij heeft zijn notariële opleiding
genoten op een eenmanskantoor. Op
1 oktober 1986 werd hij benoemd op een
nieuwe standplaats te Gouda. Enige tijd
later sloot hij zich aan bij een maatschap van
advocaten en notarissen, van welke maat
schap hij in 1996 voorzitter werd. Vervolgens
nam hij het initiatief tot het vormen van
een middelgroot stadskantoor te Gouda, aan

welk kantoor hij nog steeds verbonden is.
Hij is actief in de algemene praktijk met een
nadruk op de familiepraktijk. Gedurende
de jaren is hij actief in verschillende maat
schappelijke organisaties. Daarnaast is hij
lid van het bestuur van een van de grootste
particuliere goeddoelinstellingen van
Nederland.
Uitdaging: ‘Solitair te benoemen notarissen
laten inzien dat in het belang van het notariaat
een professionele organisatie essentieel is en
hen ervan te doordringen dat samenwerking,
bijvoorbeeld middels het gezamenlijk
faciliteren van een backoffice, noodzaak is.’

Wie: Jef Oomen (57), lid, Rosmalen
Achtergrond: Oomen zit in de Commissie
namens het bestuur van de Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie (KNB),
waarvan hij sinds april 2012 lid is. Oomen
is in 1982 afgestudeerd aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Sinds 1 januari 1994
is hij notaris bij Huijbregts Notarissen &
Adviseurs in ’s-Hertogenbosch. Ook was
hij vele jaren bestuurder van de Vereniging
Formaat Notarissen. Onder de oude
notariswet (voor 1999) heeft Oomen vele
jaren deel uitgemaakt van de Centrale
Standplaatsencommissie (CSC) van de
KNB, die verantwoordelijk was voor het
standplaatsen(vestigings)beleid. Ook was
hij acht jaar lid van de Commissie van
deskundigen notariaat. Maatschappelijk
is Oomen middels een aantal bestuurs
functies zeer betrokken op muzikaal/
cultureel en sociaal gebied.
Uitdaging: ‘Het is een hele goede ontwik
keling dat in het kader van een benoeming
tot notaris ook “de persoon” wordt mee
gewogen. Mooi dat de aanbeveling van
het rapport “Het beste van twee werelden”
van de commissie-Hammerstein hiermee
een wettelijke basis heeft gekregen.
Iedereen in het notariaat is ervan overtuigd
dat iemands persoonlijkheid van zeer grote
invloed is op zijn of haar functioneren als
notaris. Helaas wordt het notariaat de
laatste tijd – wellicht mede door de eco
nomische crisis – geconfronteerd met
enkele deraillerende notarissen die het
met de notariële integriteit niet nauw
namen. Het is een uitdaging voor de
nieuwe commissie om ervoor te zorgen
dat mede door haar werkzaamheden het
risico op deraillerende notarissen die het
ambt schaden, voor de toekomst beperkt
kan worden. Notaris en integriteit zijn
synoniemen en horen dat ook te blijven.’
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