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A. Inleiding
1. In deze recensie wil ik enkele aantekeningen 
maken bij de mooie preadviezen van Geertsema, 
Biemans en Van Erp. 

B. Geertsema en Biemans:
Enkele algemene opmerkingen 
2. Geertsema opent met: “Doet-ie ’t of doet-ie ’t 
niet?” De kernvraag waar iedere notaris zich zo 
nu en dan voor gesteld ziet: als je onraad ruikt 
en twijfelt aan de rechtsgeldigheid van de trans-
actie, werk je dan mee aan de transactie of niet? 
Geertsema laat zien dat de notaris rechtshisto-
risch zijn wortels heeft in de rechter-notaris en 
daarin ook zijn dilemma vindt: hij is geen rech-
ter, maar moet soms toch oordelen over de toe-
laatbaarheid van handelingen waarvoor zijn 
medewerking gevraagd wordt. Deze opmerking 
is niet alleen van toepassing bij het preadvies 
van Geertsema, maar ook bij dat van Biemans. 
Ik veroorloof mij daarom op dit punt enkele 
algemene opmerkingen, mede op basis van mijn 
praktijkervaring als notaris, raadsheer-plaatsver-
vanger en wetenschapper. 

3. In mijn rol als raadsheer-plaatsvervanger 
loop ik soms tegen mijzelf aan met de vraag: is 
een raadsheer-plaatsvervanger die in het dage-
lijks leven notaris is, wel in staat om een oordeel 
te vellen? Ik ben zó gewend om als notaris par-
tijen te helpen bij de uitvoering van een rechts-
handeling en hen daarbij te behoeden voor een 
geschil of hen te helpen een geschil op te lossen, 
dat ik merk dat ik in mijn rol als raadsheer-
plaatsvervanger moeite heb (en dat in mijn lijf 
voel) om bij het concipiëren van een uitspraak 
de woorden ‘het hof gelast’, ‘beveelt’, ‘veroor-
deelt’ of ‘vernietigt’ aan het papier toe te ver-
trouwen.1 In notariële akten ‘komen partijen 
overeen’, ‘stellen zij samen vast’… In omgekeer-
de zin kost het mij als notaris moeite om een 
oordeel te vellen, hoe globaal ook, over vragen 
als: is sprake van onrechtmatigheid als koper 
meewerkt aan de overdracht, of is de wijziging 
van huwelijkse voorwaarden door de echtgeno-
ten paulianeus? Ik vraag dan ook aandacht voor 
het verschil tussen de rechter en de notaris: als 
de rechter achteraf moet beoordelen of sprake is 
van onrechtmatigheid of paulianeus handelen, 
dient bedacht te worden dat (a) de notaris wei-
nig ervaring heeft in dergelijke beoordelingen, 
(b) de notaris het instrumentarium, waaronder 

de waarborgen die zijn ingebouwd in een nor-
male rechtsgang, zoals hoor en wederhoor en 
genoeg tijd voor een uitgebreid onderzoek, mist 
om tot een afgewogen oordeel te komen en (c) 
tegelijkertijd ook nog als ondernemer, mede in 
het licht van zijn concurrentiepositie ten opzich-
te van andere notarissen, zijn verplichte werk-
zaamheden moet ‘verkopen’ aan de cliënt, die 
hem immers zal moeten betalen. Ik tracht hier-
mee de ingewikkelde positie waarin de notaris 
zich bij dergelijke vraagstukken bevindt, invoel-
baar te maken voor de rechterlijke macht, die 
achteraf een oordeel geeft over wat een notaris 
‘vooraf’, met de beschikbare informatie die er is, 
heeft ingeschat.

4. In de opleiding en notariële praktijk bestaat 
er niet veel aandacht voor reflectie op de manier 
waarop een casus over (ver)nietig(baar)heden of 
onrechtmatigheden opgelost moet worden, een-
voudigweg omdat dit geen ‘core business’ is. De 
rechtsvindingsliteratuur blijft voor velen een 

* Notaris te Hardenberg, docent aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, raadsheer-pl.v. in het gerechtshof Arnhem-
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1. In welke rol overigens bij het beproeven van een 
schikking tussen partijen de notariële kwaliteiten geluk-
kig nogal eens van pas komen (en er in die zin een 
verbinding tussen beide beroepen bestaat). Lukt het 
partijen niet een schikking te bereiken, dan dient recht 
gesproken te worden.
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gesloten boek. Blijft over: ‘Learning by doing, in 
een verhouding van meester-gezel.’2 In de recht-
spraak kan de beginnende rechter als gezel daar-
mee gestaag ervaring opbouwen in het ‘vinden’ 
van het recht. Maar hoe vaak doet de notaris dit 
op het gebied van (ver)nietig(baar)heden of 
onrechtmatigheden? Welke notaris heeft nog 
paraat dat voor de beoordeling of sprake is van 
een onrechtmatige daad het ‘lijstje van vijf’ 
langsgelopen moet worden (art. 6:162 en 163 
BW)? Zoals notarissen bijvoorbeeld in de estate 
planning allerlei ‘lijstjes van vijf’ paraat hebben,3 
is dat bij de algemene leerstukken die rechtshan-
delingen belemmeren of bedreigen veelal niet 
zo.4 Omdat notarissen dit, anders dan rechters, 
niet ‘de hele dag doen’, ontwikkelen zij ook geen 
sterk ontwikkeld rechtsgevoel voor deze belang-
rijke leerstukken. Het notariële doen, en de erva-
ring die daarmee opgebouwd wordt, is immers 
veelal gericht op het onafhankelijk, onpartijdig 
en correct vormgeven van rechtshandelingen op 
basis van de wensen van de cliënten,5 waarbij 
zoveel mogelijk waarborgen zijn ingebouwd om 
tot geldige rechtshandelingen te komen. Ik noem 
daarbij als voorbeelden de plicht tot het onder-
zoek naar de wilsbekwaamheid van de cliënt, de 
plicht tot het onderzoek naar de handelingsbe-
voegdheid, handelingsbekwaamheid en beschik-
kingsbevoegdheid van de cliënt mede aan de 
hand van de (technische) onderzoeken in de 
verschillende registers, de ‘Belehrungspflicht’ 
jegens de cliënt (het informeren en zo nodig 
waarschuwen van de cliënt) en het onderzoek 
naar de integriteit van de cliënt (UBO, Wwft, 
etc.). Die werkzaamheden, voorzien van genoem-
de waarborgen, vullen nagenoeg de hele werkdag 
van de notaris.

5. Veel minder vaak houdt de notaris zich dus 
bezig met de donkere kant van het recht: is de 
rechtshandeling nietig/vernietigbaar of onrecht-
matig? In incidentele gevallen moet de notaris 
zich, zo goed en zo kwaad als het kan, toch probe-
ren een beeld te vormen van de (ver)nietig(baar)
heid of onrechtmatigheid van de rechtshandeling, 
zonder dat hij de instrumenten heeft die de rech-
ter ten dienste staan. In de lijn van Geertsema, 
die oppert dat een cliënt misschien beter een 
persoon met een eigen verhaal en leven genoemd 
kan worden, mag niet vergeten worden dat er ook 
een mens achter het ambt van de notaris zit, die 
tot veel in staat is, maar ook feilbaar en tekort-
schietend kan zijn, net als elk ander mens. Hoe-
wel van hem als professional veel gevraagd mag 
worden (de zorgvuldigheid van een redelijk be-
kwaam en redelijk handelend vakgenoot), dient 
mijns inziens door de cliënt en rechter ook reke-
ning gehouden te worden met het gebrek aan een 
gestage ervaring met de beoordeling van (ver)
nietig(baar)heid en onrechtmatigheid.6 En hoewel 

Biemans terecht opmerkt dat het voor zich 
spreekt dat indien notarissen meer grip willen 
krijgen op het Novitaris-arrest, een goed begrip 
van de leerstukken omtrent onrechtmatigheid 
onontbeerlijk is, is er een groot verschil tussen 
begrip en grip, omdat voor het laatste ervaring 
ook een grote rol speelt, die notarissen op dit 
gebied nu juist zo beperkt opbouwen.

6. De Hoge Raad lijkt gelukkig oog te hebben 
voor de positie waarin de notaris zich bevindt als 
hij in het Novitaris-arrest opmerkt:

“omdat de notaris niet over het instrumenta-

rium beschikt voor een diepgaand feitenonder-

zoek, kan hij zich slechts een globaal oordeel 

vormen over de vraag of het recht van de derde 

een beletsel vormt voor de beoogde levering of 

bezwaring.”7

Ik hoop dat daarbij geldt dat de motivering van 
dat globale oordeel ook niet van dezelfde kwali-
teit hoeft te zijn als het oordeel van de rechter, 

2. Asser/Vranken Algemeen deel **** 2014/11.
3. Ik noem het algemene ‘lijstje van vijf’ (huwelijkse 

voorwaarden, schenking, erfrecht, levensverzekering en 
pensioen en tot slot internationaal) of het ‘lijstje van 
vijf’ onderdelen waar de erflater bij de wettelijke 
verdeling aan mag sleutelen (rente, opeisbaarheid, 
toerekening betaling, wilsrechten, stiefkind).

4. Ik spreek uit persoonlijke ervaring (ik kan het lijstje van 
vijf bij de onrechtmatige daad ook niet uit mijn hoofd 
opdreunen), maar ook op basis van cursussen die ik 
geef in het notariaat.

5. Deze ‘ars notariatus’ krijgt veel aandacht in de 
opleiding en nascholing: als de wens van de cliënt is dat 
‘het huis overgaat op mijn dochter’ (wetende dat er ook 
nog een zoon is), gebruikt de notaris daarvoor dan 
bijvoorbeeld een erfstelling, legaat of last (wetende dat 
aan elk van die drie figuren voor- en nadelen kleven)? 
Dit proces is zeker ook creatief: met inachtneming van 
alle omstandigheden van het geval een rechtshandeling 
vormgeven die zoveel mogelijk overeenkomt met hoe 
het de cliënt voor ogen staat.

6. Vgl. B.C.M. Waaijer, Wijs de weg bij de novitarisproble-
matiek; de notariskamer als het orakel van Delphi, 
WPNR 2021/7323, die opmerkt: ‘Menig notarieel 
praktijk-jurist zoekt tastend zijn weg’. En: ‘Maar dat 
doet er niet aan af dat de klachten van civielrechtelijke 
aard dat de rechten uit het anti-speculatiebeding niet 
zijn geëerbiedigd, door de Notariskamer voor mij op 
onbegrijpelijke wijze worden behandeld. En dat terwijl 
de notariële praktijk proefondervindelijk, tastend de 
juiste route zoekt op de door de Hoge Raad met het 
Novitaris-arrest recentelijk ingeslagen weg’. Als ook het 
hof geen duidelijke richting kan aangeven en (zie het 
preadvies van Biemans, paragraaf 7.3) ook in het 
Novitaris-arrest een weeffout lijkt te zitten, wat kan en 
mag dan van de notaris verwacht worden in zijn 
beoordeling van een casus waarin dergelijke problemen 
spelen?

7. HR 3 april 2015, NJ 2015/479 (Novitaris), r.o. 3.4.5.
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die dagelijks in zorgvuldig gemotiveerde uitspra-
ken opschrijft hoe hij in een betreffende casus 
het recht heeft gevonden. De gemotiveerde be-
slissing volgt meestal na een uiteenzetting van 
de standpunten van beide partijen en een afwe-
ging van de verschillende belangen.8 De notaris 
moet het doen met mogelijk zeer gekleurde een-
zijdige informatie. Overigens lijkt ook Biemans 
(paragraaf 7.7) deze benadering te ondersteunen 
door ervoor te pleiten dat de notaris die moet 
varen op vermoedens en twijfels zonder aanspra-
kelijkheid jegens zijn cliënt kan kiezen tussen 
ministerieplicht en dienstweigering. 

C. Geertsema: De maatschappelijke
zorgplicht van de notaris
7. Geertsema geeft in de paragrafen 1 tot en 
met 4 algemene inzichten over de rol van de 
notaris in het maatschappelijk verkeer. Hoewel 
dit op zich bekende stof is, met weinig verras-
sende inzichten, is het niettemin waardevol. Het 
blijft goed om zo nu en dan stil te staan bij de 
wortels van de notaris en diens rol in de maat-
schappij: de kracht van de boodschap zit in de 
herhaling. Daarnaast doet Geertsema ook een 
appel op het notariaat: blijf je bewust van wat de 
maatschappij van je verwacht. Hij noemt daarbij 
de rechtszekerheid en een juiste rechtsbedeling, 
twee belangen van maatschappelijke aard.

8. In paragraaf 5 gaat Geertsema in op discuta-
bele rechtshandelingen, waaraan de notaris zijn 
medewerking verleent of zou kunnen of moeten 
verlenen. Hij gaat daarbij in op nietige en vernie-
tigbare rechtshandelingen. Ik denk dat met  
Geertsema gesteld kan worden dat de door hem 
opgenomen casus waarin de notaris meewerkte 
aan een nietige rechtshandeling tot een buitenca-
tegorie behoort en dat de notaris in veruit de 
meeste gevallen zijn ministerie niet zal verlenen 
als duidelijk is dat sprake is van een nietige rechts- 
handeling. Dat laat onverlet dat notarissen in de 
praktijk onbedoeld aan nietige rechtshandelingen 
mee zullen werken, eenvoudigweg omdat de nota-
ris zich niet realiseert dat de handeling nietig is. 
Uiteraard dient dat zoveel mogelijk voorkomen te 
worden: dat is ook waarom een goede opleiding en 
permanente educatie broodnodig blijven. 

9. De spannendste vragen doen zich voor op het 
terrein van de vernietigbaarheid van rechtshan-
delingen. Geertsema lijkt ervan uit te gaan dat 
dienstweigering in beginsel is geboden als sprake 
is van vernietigbaarheid, maar houdt wel de deur 
open voor uitzonderingen op basis van concrete 
feiten en omstandigheden. Goed beschouwd is 
iedere rechtshandeling die niet nietig is9 vernie-
tigbaar, omdat de notaris nu eenmaal niet alle 
omstandigheden in beeld kan hebben die kun-
nen leiden tot de vernietiging. Als de cliënt bij-

voorbeeld buiten het zicht van de notaris om 
wordt bedreigd, bedrogen of misbruik van om-
standigheden speelt (art. 3:44 BW), kan de 
rechtshandeling vernietigd worden, zonder dat 
de notaris dit kan voorkomen. Het gaat dus meer 
specifiek om gevallen waarin de notaris weet of 
behoort te weten dat vernietigbaarheid speelt. 
Het zijn met name de uitzonderingen op basis 
van concrete feiten en omstandigheden die de 
aandacht vragen en leiden tot dilemma’s in de 
notariële praktijk. 

10. En die praktijk is weerbarstig, omdat niet 
steeds zeker is of de vernietigingsgrond zich voor-
doet. Ik geef een gestileerde en vereenvoudigde 
casus uit mijn eigen praktijk weer, waarin moge-
lijke nietigheid en vernietigbaarheid een rol spe-
len. Uit de casus komt naar voren dat er creativi-
teit van de notaris gevraagd wordt. Ook zal 
blijken dat een op het oog eenvoudige casus veel 
vragen oproept en illustreert hoe je vast kunt 
lopen als je als notaris in vergaande mate overal 
onzekerheid zou moeten voorkomen. Ik ben be-
nieuwd of Geertsema zou kiezen voor dienstwei-
gering of dienstverlening. De casus is als volgt. 
Vader en moeder, die zestig jaar geleden in ge-
meenschap van goederen zijn getrouwd, maakten 
tien jaar geleden een testament, waarin zij elkaar 
tot enig erfgenaam benoemden. Voor het geval de 
langstlevende van hen zou komen te overlijden, 
benoemden zij X en Y tot erfgenamen, omdat het 
contact met hun enige dochter verbroken was. 
Vader en moeder hebben verder bij een collega-
notaris een algemene volmacht gemaakt waarin 
zij elkaar als eerste aanwezen als gevolmachtigde, 
met bevoegdheid tot substitutie en ‘selbtseintritt’ 
(art. 3:64 en 68 BW). Als tweede (voor het geval 
de ander niet meer kon handelen) werd een ken-
nis (Q) als gevolmachtigde aangewezen. In de 
volmacht is bij de ‘voorbeelden’ onder het kopje 
‘nalatenschappen/giften’ niet opgenomen dat de 
gevolmachtigde ook giften mag doen; bij de ‘con-
clusie’ zijn giften niet uitgesloten van de volmacht 

8. Ik merk dat het proces van de rechtsvinding en het 
opschrijven daarvan in de notariële praktijk (ook bij 
mijzelf) nog wel eens hakkelend en/of in steekwoorden 
en ook ‘op gevoel’ gebeurt.

9. Overigens kunnen, in de praktijk van alledag, nietige 
rechtshandelingen wel ‘bestaan’, in die zin dat de nietig-
heid ervan niet wordt opgemerkt. In het recht is voor 
die situatie het leerstuk van de verjaring van rechtsvor-
deringen belangrijk: na verloop van tijd verloopt de 
mogelijkheid om de ‘oude rechtstoestand’ te herkrijgen.
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en is in het algemeen bepaald dat de opsomming 
van (de voorbeelden van) bevoegdheden niet tot 
doel heeft enige bevoegdheid, waarvoor volmacht 
kan worden verleend, uit te sluiten.  
Tien jaar later, in 2022, is het contact met dochter 
hersteld en heeft moeder (en had, blijkens moe-
der, vader ook) geen goed gevoel meer bij X en 
ook niet meer bij gevolmachtigde Q (met wie het 
contact was verwaterd). Echter, vader is dement 
en kan zijn testament niet meer wijzigen en zijn 
volmacht niet meer herroepen. 
Moeder, die nog volledig compos mentis is, vraagt 
zich af of zij het volgende nog kan bereiken:
 –  dat het vermogen van vader en moeder toch 

grotendeels bij de dochter terecht komt;
 –  dat Y en Z ieder een gift krijgen, zonder dat 

zij, en óók X, nog ‘iets’ erven; en
 –  dat de volmacht van Q eindigt en dat dochter 

voor de beide ouders kan optreden als gevol-
machtigde.

Gelet op hun hoge leeftijd wil moeder graag het 
huis verkopen en nu al ‘uitdelen’: dochter moet 
nu een grote gift ontvangen, Y en Z moeten nu 
ieder een gift van redelijke omvang krijgen. Moe-
der denkt van het resterende deel van haar ver-
mogen, bestaande uit contanten, haar leven uit 
te kunnen leven. Vader heeft een geringe behoef-
te aan levensonderhoud, omdat hij in een ver-
pleeghuis zit (en onder de Wet Langdurige Zorg 
(WLZ) valt). 
Dient de notaris moeder teleur te stellen, omdat 
vader zelf niet meer kan handelen en het testa-
ment en de volmacht van vader dus niet meer 
veranderd kunnen worden (art. 3:33 en 34 BW)? 
Of kan de notaris hier nog een andere weg be-
wandelen? En is die weg dan vrij van (ver)-
nietig(baar)heden, onrechtmatigheden en strijd 
met het algemeen belang? Wat bij mij opkwam 
was de volgende oplossing:
(a) mevrouw kan haar eigen testament en vol-

macht wijzigen overeenkomstig haar wensen, 
hetgeen betekent dat niet langer vader maar 
dochter de enige erfgenaam zou worden en 
dat niet langer vader en Q volmacht zouden 
hebben, maar dochter;

(b) moeder herroept namens vader de volmacht 
van vader aan Q;

(c) moeder verleent een directe10 ondervolmacht 
namens vader aan dochter;

(d) er worden ‘nu’ schenkingen gedaan aan 
dochter, Y en Z;

(e) er wordt daarnaast (al dan niet renteloos11) 
op papier aan dochter een bedrag geschon-
ken, welke schenking opeisbaar is bij het over-
lijden van de langstlevende van vader en moe-
der (art. 7:177 BW). Het bedrag is zodanig van 
omvang dat moeder verwacht dat dit maxi-
maal als vermogen zou kunnen resteren bij 
het overlijden van de langstlevende van vader 

en moeder. Door de schenking komen de nala-
tenschappen praktisch op nul of zelfs negatief 
uit en, als vader als laatste overlijdt, richt de 
‘vererving’ op X en Y geen ‘schade’ aan.

De onderdelen (a) en (c) roepen weinig vragen 
op. Tegen welke problemen loopt men dan wel 
aan? Bij onderdeel (b) rijst de vraag of deze 
herroeping mogelijk is: bestaat, op basis van de 
volmacht van vader, ook de volmacht om de 
volmacht aan mede-gevolmachtigde Q te herroe-
pen? Uit de volmacht zelf blijkt niets over deze 
bevoegdheid. Uit de literatuur12 blijkt dat hier-
over verschillend gedacht kan worden. Het is 
dan de taak van de notaris om de argumenten 
pro en contra in de betreffende casus op een rij 
te zetten en, samen met moeder, een keuze te 
maken. Als de argumenten pro voor de notaris 
en moeder sterker zijn dan de argumenten con-
tra, lijkt het mij geoorloofd dat de notaris hier-
aan meewerkt, mits de notaris moeder goed 
voorlicht en zo nodig waarschuwt dat de herroe-
ping ook ongeldig kan blijken te zijn met alle 
mogelijke gevolgen van dien. Ook doet de notaris 
er verstandig aan om eventuele alternatieven 
aan te reiken: moeder kan Q verzoeken om de 
volmacht van vader op te zeggen. Moeder zou 
wellicht ook een bewind over het vermogen van 
vader kunnen aanvragen en op grond van 
art. 1:441 lid 1 laatste zin BW tot herroeping van 
de volmacht kunnen overgaan. Extra spannend 
wordt het als daarvoor niet genoeg tijd is (als 
moeder bijvoorbeeld nog wel compos mentis is, 
maar snel achteruit gaat). Bij onderdeel (d) 
doemt de vraag op hoe moeder deze schenkin-
gen zou kunnen vormgeven. Er zijn meerdere 
opties. De eerste is dat moeder schenkt en, op 
basis van de volmacht die zij van vader heeft, 
namens vader aan zichzelf toestemming verleent 
in de zin van art. 1:88 BW. Waar zij dan tegenaan 
loopt is dat in de literatuur, mijns inziens overi-
gens ten onrechte, is verdedigd, dat geen alge-
mene volmacht zou kunnen worden verleend 

10. Zie daarover R.E. Brinkman en J.M. van Anken, 
Compendium Levenstestament 2021/5.4.

11. Waarbij sociaalrechtelijke en fiscale aspecten (inkom-
stenbelasting, eigen bijdrage voor de WLZ, schenk- en 
erfbelasting) die hier nu verder niet van belang zijn.

12. Zie R.E. Brinkman en J.M. van Anken, Verrassende 
vragen over het levenstestament: de grenzen van 
herroeping van de volmacht, JBN 2017/13.
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voor het verlenen van toestemming in de zin van 
art. 1:88 BW.13 Daarmee loopt zij aan tegen moge-
lijke vernietigbaarheid.14 De notaris doet er ver-
standig aan om alternatieven aan te reiken: zie 
hierna de tweede optie. Ook zou – als er voldoen-
de tijd is – om vervangende ‘machtiging’ bij de 
rechter gevraagd kunnen worden (art. 1:88 lid 6 
BW). Als aangenomen mag worden dat moeder 
wel geldig kan schenken, komt de schenking ten 
laste van de gemeenschap, waardoor econo-
misch gezien ook vader verarmt (hetgeen mede 
van invloed kan zijn op de eigen bijdrage in het 
verpleeghuis die vader moet betalen). Is dat 
wellicht in strijd met de goede zeden of zelfs, wat 
betreft het verlagen van de eigen bijdrage voor 
de WLZ door schenkingen, in strijd met het alge-
meen belang? 
De tweede optie is dat moeder schenkt namens 
vader en zelf toestemming in de zin van art. 1:88 
BW verleent aan vader (welke toestemming zij 
namens vader tegelijkertijd in ontvangst neemt). 
Waar zij dan tegenaan zou kunnen lopen is de 
bevoegdheid om te schenken. Hoewel in de vol-
macht niet is opgenomen dat het doen van giften 
is uitgesloten, zou de uitleg van de volmacht15 
wel tot een ander oordeel kunnen leiden, mede 
gelet op het ontbreken van de voorbeeldbe-
voegdheid onder het kopje ‘nalatenschappen/
giften’ en het feit dat bij de destijds instrumente-
rende notaris deze bevoegdheid in standaardge-
vallen mogelijk wel in het model stond en er dus 
wellicht bewust uit is gehaald.16 De derde optie is 
dat moeder voor zich en mede namens vader, en 
dus ‘voor hen samen’ schenkt: onduidelijk is 
enerzijds namelijk of bij een gezamenlijke schen-
king art. 1:88 BW wel van toepassing is en ander-
zijds blijft hier het onzekere punt of de volmacht 
toereikend is. Van belang lijkt mij dat zowel moe-
der als de begiftigden goed worden voorgelicht 
en wellicht zelfs worden gewaarschuwd dat een 
beroep op een ontoereikende volmacht of een 
vernietiging (op grond van art. 1:88 BW) tot de 
mogelijkheden behoort. Het alternatief hier is 
wellicht om een verklaring van recht te laten 
vragen omtrent de bevoegdheid tot het verlenen 
van toestemming en/of tot schenken. Maar daar-
mee zou de notariële dienstverlening bij elke 
onzekerheid geblokkeerd kunnen raken, hetgeen 
mij niet wenselijk lijkt. Bij onderdeel (e) tot slot 
welt de vraag op wat de gevolgen zijn van een 
dergelijke schenking. Voor de duidelijkheid: moe-
der zou weliswaar namens vader ‘op papier’ 
kunnen schenken (daargelaten de hierboven 
genoemde problemen), maar die schenking zou 
bij gebreke van de persoonlijke handeling door 
vader, bij overlijden van vader weer vervallen 
(art. 7:177 BW), waarmee het einddoel niet be-
reikt wordt. Blijft dus over dat moeder schenkt. 
Als bedacht wordt dat de gemeenschap van 
vader en moeder al bestond voor 2012 en (op 

grond van het overgangsrecht dat behoort bij de 
toenmalige derde tranche van wijzigingen in het 
huwelijksvermogensrecht17) de schenking op 
papier ten laste komt van de gemeenschap, ter-
wijl art. 1:88 lid 4 BW de schenking uitzondert 
van het toestemmingsvereiste, dan zou de 
rechtshandeling het beoogde effect kunnen heb-
ben. De vraag die dan nog wel opkomt is of deze 
handeling onrechtmatig zou kunnen zijn jegens 
(met name) X, omdat deze schenking (een ‘pa-
pieren constructie’) de werking van de uiterste 
wil van vader zou verijdelen (en met name ook 
met dat doel lijkt te worden gemaakt). Zie daar 
de notaris, die zich vele vragen zal moeten stel-
len om aan de gewenste handelingen mee te 
werken. Ik vraag de (met name notariële) lezer 
mee (of tegen) te denken: wat zou u doen? 
Speelt daarbij mee dat vader en moeder al zestig 
jaar (in algehele gemeenschap van goederen) 
getrouwd zijn en in zekere zin als ‘eenheid’ be-
schouwd kunnen worden en dat bijvoorbeeld de 
vraag gesteld kan worden of art. 1:88 BW hier 
nog wel een functie heeft nu er feitelijk geen 
‘echtelijk milieu’ meer is? Of meet de notaris zich 
dan onterecht het oordeel van de rechter aan?

13. Zie J.G. Gräler, Het levenstestament en de toestemming 
van artikel 1:88 BW, JBN 2016/52, die concludeert: ‘Ook 
de [bedoeld zal zijn: het] verstrekken van een volmacht 
strekkende tot het verlenen van toestemming in 
abstracte zin voor de in even bedoeld artikel gemelde 
toekomstige rechtshandelingen is niet mogelijk.’ Ik 
begrijp eerlijk gezegd niet waarom, bij de algemene 
volmacht, deze handeling van de volmacht zou zijn 
uitgesloten. Als uitgangspunt geldt immers dat de wet 
deze handeling niet als hoogstpersoonlijk aanmerkt en 
dat de gevolmachtigde op basis van de algemene 
volmacht ook het gehele vermogen van de volmachtge-
ver zou kunnen schenken. Wat er dan precies zo 
spannend is aan de toestemmingsverlening, begrijp ik 
niet goed.

14. Overigens rijst daarbij ook nog eens de vraag of, als 
moeder en dochter (en Q en een eventuele bewindvoer-
der/curator) niet vernietigen bij leven van vader, en 
vader als laatste overlijdt, de erfgenamen van vader 
(X en Y) kunnen vernietigen: ook hierover bestaat geen 
zekerheid. Zie Van Mourik, Verstappen & Burgerhart, 
Handboek Scheiding Deel A, 2020/3.8.7.

15. Zie HR 12 oktober 2012 (Varde/Harbers), ECLI:NL: 
HR:2012:BW9243, NJ 2012/686 m.nt. T.F.E. Tjong Tjin 
Tai. Bij de uitleg komt het aan ‘op hetgeen partijen 
(de volmachtgever en de gevolmachtigde) over en weer 
hebben verklaard en over en weer uit elkaars gedragin-
gen en verklaringen hebben mogen begrijpen, waarbij in 
het bijzonder van belang is de verklaring of gedraging 
waarbij de volmacht is verleend’.

16. Overigens zal, als vader eerst overlijdt en moeder 
erfgenaam is, de rechtshandeling zo nodig bekrachtigd 
kunnen worden door moeder (art. 3:58 BW).

17. Artikel V lid 2 van de Wet aanpassing wettelijke 
gemeenschap van goederen (laatstelijk gewijzigd bij 
Stb. 2018/228).
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11. En wat te denken van het nog steeds be-
staande gebruik in Oost-Nederland, waarin fami-
lieleden jegens de bedrijfsopvolger een – door de 
notaris voorbereide – morele verklaring afleggen, 
waarin zij verklaren dat zij het de bedrijfsopvol-
ger gunnen om het agrarische bedrijf voort te 
zetten en waarin zij plechtig beloven dat zij, 
gelet op de grote gift die de ouders aan die op-
volger doen (te weten een overdracht tegen een 
lage waarde) geen beroep zullen doen op de 
legitieme portie (en veelal genoegen zullen ne-
men met een vooraf bepaald bedrag en/of de 
ouderlijke woning).18 De hiermee beoogde (mo-
rele) overeenkomst is flagrant in strijd met 
art. 4:4 BW, maar bewijst in de praktijk toch zijn 
waarde. Dient in dat geval het algemeen belang 
toch te wijken voor het zelfbeschikkingsrecht?

12. Wat ik met de voorgaande, uit het notariële 
leven gegrepen, casus mede wil illustreren, is hoe 
lastig het soms is om te beoordelen wanneer er 
nou precies sprake is van de verplichting om 
dienst te weigeren, als onzeker is of sprake is van 
(ver)nietig(baar)heden (art. 21 lid 2 Wna i.v.m. 
art. 5 en 6 Vbg). Zou niet gesteld kunnen worden 
dat bij (mogelijke en/of kenbare) vernietigbare 
rechtshandelingen dienstverlening door de nota-
ris in beginsel geboden is, onder de voorwaarde 
dat de notaris partijen goed informeert en zo 
nodig waarschuwt over de mogelijke gevolgen 
(en daarbij zo mogelijk alternatieven biedt om 
vernietigbaarheid te voorkomen)? Daarvoor 
zouden de volgende ondersteunende argumen-
ten kunnen gelden:

 – de rechtshandeling is in de basis geldig;
 – de rechtshandeling kan bevestigd of 

bekrachtigd worden (art. 3:58 BW);
 – degene die kan vernietigen, kan afstand 

daarvan doen;
 – aan de rechtsvordering tot vernietiging is een 

verjaringstermijn verbonden;19

 – de notaris kan zich waarschijnlijk meestal 
slechts een globaal oordeel vormen over de 
kans dat en of er vernietigd zal of kan worden;

 – zoals Geertsema zelf ook laat zien in de uit-
spraken over de vormfouten in testamenten, 
kan een nietigheidsgrond soms tot vernietig-
baarheidsgrond worden gedegradeerd en 
levert vernietigbaarheid niet steeds ook een 
zekere vernietiging op.

Laat me duidelijk zijn: natuurlijk dient de notaris 
te proberen (kenbare) nietige en vernietigbare 
rechtshandelingen te allen tijde te vermijden. 
Maar de praktijk is nu eenmaal weerbarstiger 
dan de theorie en gebiedt ons na te denken wat 
de notaris dient te doen in twijfelgevallen. 

13. Geertsema merkt op, gebaseerd op het oor-
deel van de rechtbank Noord-Holland van 
16 augustus 2017,20 dat de notaris zich bij beant-
woording van de vraag of een bepaalde uiterste 
wilsbeschikking nietig is en/of in strijd is met de 
goede zeden of de openbare orde, terughoudend 
dient op te stellen, omdat een dergelijke vraag 
primair aan de rechter is voorbehouden. Hoe 
deze opmerking zich verhoudt tot de stelling dat 
bij een vernietigbare rechtshandeling dienstwei-
gering in beginsel geboden is, komt niet duidelijk 
uit de verf. Zou het primaat niet toch bij dienst-
verlening moeten liggen? Wellicht kan daarbij 
nog het onderscheid gemaakt worden tussen 
rechtshandelingen die op basis van een bezwa-
rende titel worden verricht en rechtshandelingen 
om niet. Bij de eerste lijkt mij in het algemeen 
het meewerken aan vernietigbare rechtshande-
lingen bezwaarlijker dan bij de laatste, mits ook 
in het laatste geval de partijen goed worden 
voorgelicht en zo nodig gewaarschuwd.

14. Behalve aan nietige en vernietigbare rechts-
handelingen, kan men ook nog denken aan 
rechtshandelingen die kunnen vervallen bij ge-
brek aan de juiste vorm, zoals genoemde ‘papie-
ren schenking’ van art. 7:177 BW. Zouden daar-
voor dezelfde normen gelden? Ofwel: als een 
gevolmachtigde een ‘papieren schenking’ als 
bedoeld in art. 7:177 BW doet namens de vol-
machtgever, is deze geldig tot aan het overlijden. 
Zou de schenking alsnog ‘bij leven’ worden uitge-
voerd, dan vervalt de schenking niet. Dient de 
notaris nu aan een dergelijke schenking mee te 
werken, in de wetenschap dat als de schenking 
niet ‘bij leven’ wordt uitgevoerd, deze vervalt? Of 
gaat het om een goede voorlichting aan de gevol-
machtigde (en zo mogelijk: volmachtgever) wat 
er kan gebeuren als de schenking niet ‘bij leven’ 
wordt uitgevoerd? Ik acht dat laatste het geval.

18. Zie daarover bijvoorbeeld J.W.A. Rheinfeld, Het 
blijversrecht en art. 4:4 lid 2 BW. ‘Der Bauer hat nur ein 
Kind’, publicatie op allesovererven.nl, geraadpleegd op 
9 mei 2022.

19. Zie in het algemeen art. 3:52 BW; soms gelden 
bijzondere verjaringstermijnen.

20. ECLI:NL:RBNHO:2017:6960, r.o. 5.5.
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15. Geertsema merkt ter zake van de door hem 
besproken ondernemingsrechtelijke ‘statuten-
wijzigingscasus’ op dat het de taak van de nota-
ris in het rechtsverkeer is om rechtszekerheid na 
te streven en te bevorderen, en dat daar het 
innemen van standpunten die (ver) afwijken van 
de heersende leer niet bij past. Op zich ben ik 
het met Geertsema eens; ik maak wel de kantte-
kening dat in de praktijk lang niet altijd duidelijk 
is of er een heersende leer is. Het begrip ‘heer-
sende leer’ is immers niet gedefinieerd: waar 
voor sommige onderwerpen wel duidelijk is dat 
er een ‘heersende leer’ is, kan dat voor andere 
onderwerpen anders zijn. Bij laatstbedoelde 
onderwerpen dient de notaris een grotere beoor-
delingsvrijheid te hebben.

16. Ook het onderscheid tussen het geval waarin 
de notaris zijn cliënten begeleidt bij het verrich-
ten van een vernietigbare rechtshandeling en de 
situatie waarin de notaris zijn cliënten begeleidt 
bij het verrichten van een rechtshandeling die 
voortbouwt op een vernietigbare rechtshande-
ling is erg belangrijk. In het laatste geval spelen 
de opmerkingen uit mijn hierboven opgenomen 
paragraaf 2 sterker een rol, dan in de eerste situ-
atie. De beoordeling of een eerder verrichte 
rechtshandeling nietig of vernietigbaar is, is 
immers geen sinecure. Ik wens (toegevoegd en 
kandidaat-) notarissen collega’s toe met wie 
gespard kan worden over dergelijke situaties, 
omdat de casus ‘in de dialoog’ beter tot zijn 
recht komt dan ‘in een solitaire afweging’. En 
zelfs de eenpitter zonder toegevoegd en kandi-
daat-notaris doet er verstandig aan de casus met 
een secretaresse of ander lid van het team (of, 
met inachtneming van de geheimhouding: een 
buitenstaander) te bespreken, om er een gevoel 
bij te krijgen: ‘zit er iets niet snor?’ 

17. Ik maak nog één inhoudelijke opmerking: 
Geertsema constateert dat als gevolg van de in 
1999 geïntroduceerde marktwerking de verant-
woordelijkheid voor behartiging van maatschap-
pelijke belangen aan diezelfde markt is overgela-
ten, als gevolg waarvan zij ook zorg dient te 
dragen voor een juiste borging daarvan. Hoewel 
ik mij hierin in hoofdlijnen wel kan vinden, vraag 
ik me soms af of, bij de beoordeling van de tucht-
rechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid 
van de notaris door de rechter, de kant van het 
vak waarin de notaris ‘marktmeester’ is, niet zou 
mogen meespelen. In dergelijke gevallen lijkt 
voor mijn gevoel alleen of vooral gekeken te wor-
den naar wat de notaris als ambtenaar had moe-
ten doen en lijken geldkwesties (‘is de cliënt in 
een ‘markt’ van notarissen bereid te betalen voor 
een notaris die in de ogen van de cliënt ‘moeilijk’ 
doet’?) en druk (‘heeft, in een maatschappij 
waarin een cliënt verwacht binnen tien minuten 

zijn boodschappen thuis bezorgd te krijgen, 
diezelfde cliënt nog begrip voor de tijdsdruk 
waaronder de notaris soms staat bij de beoorde-
ling van de casus?’). De diepere vraag hier is of 
marktwerking wel past bij het borgen van pu-
blieke en maatschappelijke belangen.21 Ik laat de 
vraag hier voor wat zij is.

D. Biemans: De vierde schil: de notariële 
zorg voor de belangen van derden
18. In een belangwekkend, verhelderend en diep-
gaand preadvies beschrijft Biemans tegen welke 
moeilijkheden de notaris aan kan lopen als hij in 
de – door Biemans geïntroduceerde – ‘vierde 
schil’ terecht komt: de zorgplicht jegens de der-
de. Verontrustend is dat Biemans opmerkt dat 
die zorgplicht ten behoeve van de notariële be-
roepsuitoefening vraagt om een duidelijke afba-
kening, maar dat die duidelijke afbakening ont-
breekt. De vraag komt dan op waarop notarissen 
moeten varen (zie ook hierboven paragraaf 2). 
Gelukkig helpt het preadvies van Biemans de 
notaris hierbij. Met name de paragrafen 6 en 7 
zijn instructief voor de notaris. Hopelijk houdt 
iedere notaris bij de behandeling van een casus 
op kantoor het preadvies van Biemans erbij, om 
daarmee houvast te krijgen in en enige grip te 
krijgen op deze weerbarstige materie.

19. De notaris wordt, met name in de vierde (en 
vijfde) schil, in zijn worsteling geholpen, doordat 
de notaris zijn dienst moet (en dus ook mag) 
weigeren als ‘naar zijn redelijke overtuiging of 
vermoeden de werkzaamheid die van hem wordt 
verlangd leidt tot strijd met het recht of de open-
bare orde’ (in de parlementaire geschiedenis 
hertaald naar ‘gerede twijfel aan de goede bedoe-
lingen van zijn cliënt’) of als ‘zijn medewerking 
wordt verlangd bij handelingen die kennelijk een 
ongeoorloofd doel of gevolg hebben.’ Dat bete-
kent, aldus Biemans, dat dienstweigering eerder 
aan de orde is dan schending van de zorgplichten. 
Het vermoeden van de notaris en/of zijn inschat-
ting van de (ongeoorloofde) doelen of gevolgen 
kunnen achteraf verkeerd blijken te zijn, maar dat 
weerhoudt hem niet van dienstweigering. 

21. Zie daarover o.a. H.J. (Hans) Achterhuis, Utopie van de 
vrije markt, Rotterdam: Lemniscaat 2010.
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20. In paragraaf 6.4 bespreekt Biemans het 
Novitaris-arrest.22 Hij laat daarna zien, in para-
graaf 6.5, dat de Hoge Raad in het Novitaris-
arrest een algemene norm heeft gegeven over de 
notariële medewerking aan handelingen van 
cliënten die de belangen van derden schaden. In 
paragraaf 6.6 geeft Biemans vervolgens een mooi 
overzicht van de jurisprudentie die na het 
Novitaris-arrest is gewezen23 en merkt hij op dat 
ondertussen de civielrechtelijke en tuchtrechte-
lijke norm op één lijn liggen.

21. In paragraaf 7 verricht Biemans het belang-
rijkste werk: een nadere afbakening van de nota-
riële zorgplicht jegens derden. Voor (civielrechte-
lijke en/of tuchtrechtelijke) aansprakelijkheid is, 
aldus Biemans, in ieder geval vereist: (a) het 
onrechtmatig handelen van partijen of één van 
hen, (b) de notariële medewerking aan dat han-
delen en (c) dat de notaris wist of behoorde te 
weten van het onrechtmatige karakter van dat 
handelen. In paragraaf 7.2 behandelt Biemans 
drie verschijningsvormen van onrechtmatig han-
delen. De door Biemans genoemde drie (niet 
limitatieve, maar ik neem aan wel belangrijkste) 
categorieën van onrechtmatig handelen verdie-
nen de aandacht. 

22. Over de eerste categorie, het gebruikmaken 
van wanprestatie, merk ik het volgende op. Vol-
gens vaste rechtspraak van de Hoge Raad han-
delt een partij niet zonder meer onrechtmatig 
indien hij gebruik maakt of profiteert (en aldus 
weet of behoort te weten) van de toerekenbare 
tekortkoming van zijn wederpartij jegens een 
derde. Daarvoor zijn bijkomende omstandighe-
den vereist. In de praktijk komt het regelmatig 
voor dat een derde een contractueel recht jegens 
de verkoper heeft en dat de verkoper dat con-
tractuele recht schendt door aan de koper te 
verkopen en leveren. Ik noem als voorbeelden 
het recht van eerste koop/voorkeursrecht, de 
koopoptie en het kettingbeding. Ik werk dit nog 
iets verder uit dan Biemans, aan de hand van 
een gestileerde casus uit mijn praktijk. Een der-
de heeft een recht van eerste koop jegens een 
woningverkoper. Bij het sluiten van de koopover-
eenkomst heeft niemand aandacht besteed aan 
het recht van eerste koop. Omdat het recht van 
eerste koop wel in de eigendomstitel stond, kon 
de koper daar wel van af weten. De koper reali-
seerde zich echter niet dat de betreffende pas-
sage een probleem zou kunnen vormen, hetgeen 
voor een leek ook niet gemakkelijk te doorgron-
den is.24 Die derde, een tante van verkoper, had 
ooit naast verkoper gewoond en had destijds 
meer grond rondom de woning in eigendom, 
waar het boerenbedrijf op gevoerd werd. Bij 
verkoop van de woning aan verkoper bedong 
tante een recht van eerste koop. Later verkocht 

zij de grond eromheen ook aan de verkoper, zon-
der een recht van eerste koop te bedingen. Een 
verhuizing naar de andere kant van het land 
volgde. Tante was in de tachtig; een bedrijfseco-
nomisch belang leek zij niet meer bij de woning 
te hebben en ook geen wens meer te hebben om 
terug te keren. Waar zij eerst leek te willen mee-
werken (aldus verkoper) door afstand te doen 
van het recht van eerste koop, trok zij in een 
later stadium haar medewerking vooralsnog 
weer in. Verkoper en koper wilden door met de 
transactie. Verkoper was zich goed bewust van 
het risico (schadevergoeding) en durfde dat 
risico te nemen. Aan mij (en mijn collega’s) de 
‘schone’ taak om te onderzoeken of sprake was 
van ‘bijkomende omstandigheden’. Daartoe heb 
ik het proefschrift van Van Bochove25 geraad-
pleegd en het volgende overwogen:26

22. Zie HR 3 april 2015, NJ 2015/479 (Novitaris).
23. De aangehaalde jurisprudentie is helaas niet samenge-

vat; ik raad de notariële praktijk aan, zeker als de 
situatie zich op kantoor voordoet, kennis te nemen van 
die jurisprudentie, omdat deze kan meehelpen om er 
meer (rechts)gevoel bij te krijgen.

24. Zou het recht van eerste koop in een onderhandse of 
andere notariële akte (dan de eigendomstitel) zijn 
opgenomen, dan rijst de vraag of de koper weet kan 
hebben van het recht van eerste koop. Bedacht zal 
moeten worden dat in de koopovereenkomst geregeld 
wordt opgenomen dat de verkoper verklaart of 
garandeert dat hij geen verplichtingen jegens derden 
heeft. De vraag rijst dan of de notaris, als hij het recht 
van eerste koop kent, de koper hierop dient te wijzen. 
Mijns inziens zal de notaris, vanwege zijn geheimhou-
dingsplicht, de verkoper op het probleem moeten 
wijzen, die vervolgens (al dan niet samen met de 
notaris) met koper dient te overleggen over de situatie. 
Zou in de koopovereenkomst de verkoper niet verklaard 
of gegarandeerd hebben dat hij geen verplichtingen 
jegens derden heeft, dan zal de notaris de Novitaris-
problematiek in beginsel alleen met de verkoper dienen 
te bespreken. Als de koper in dat geval niet wist en ook 
niet behoorde te weten van het recht van de derde, dan 
kan hij ook niet onrechtmatig handelen. Als aangeno-
men mag worden dat de kritiek van Biemans (onder 
verwijzing naar De Hoog) klopt dat, in de vierde schil, 
van een sterker recht in de zin van art. 3:298 BW geen 
sprake is (zie paragraaf 7.3), lijkt in dat geval de notaris 
geen reden te hebben tot dienstweigering op basis van 
het Novitaris-arrest.

25. L.M. van Bochove, Betrokkenheid van derden bij 
contractbreuk, diss. Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2013, met name 
hoofdstuk 9, waaraan ik het navolgende ontleen.

26. Wat de casus ook nog lastig maakt is de geheimhou-
dingsplicht van de notaris jegens de verkoper (inzake 
zijn verhouding met tante). De vraag komt op hoe dit 
met de koper te bespreken en hoe te onderzoeken in 
hoeverre de koper bij de wanprestatie is betrokken is. 
Mag de notaris van de verkoper eisen dat hij over zijn 
gehele verhouding met de derde spreekt?
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(1) Wat was de mate van beïnvloeding 
(in casu door koper op verkoper)?
Blijkens de analyse van Van Bochove is de koper 
die contractbreuk uitlokt of op andere wijze ac-
tief bevordert, eerder aansprakelijk dan wanneer 
hij slechts is ingegaan op een aanbod (of gebruik 
heeft gemaakt van een in een eerder stadium 
gepleegde contractbreuk). Dit element weegt, 
aldus Van Bochove, zwaar mee in de beoordeling 
omtrent de onrechtmatigheid.27 In casu leek 
uitlokking of het op andere wijze actief bevorde-
ren van wanprestatie niet het geval, omdat de 
koper slechts leek te zijn ingegaan op een aanbod 
van verkoper (en ook de makelaar zich niet over 
het recht van de derde had uitgelaten).

(2) Wat was de wijze van beïnvloeding 
(in casu door koper van verkoper)?
Van Bochove maakt uit jurisprudentie op dat 
ongeoorloofde methoden zoals misleiding en 
misbruik maken van omstandigheden, een be-
langrijk argument vormen om onrechtmatigheid 
aan te nemen. Ook hier leek, gelet op het onder 
(1) vermelde, geen sprake van te zijn.

(3) Wat is de aard van het geschonden belang 
(in casu van tante)?
Van Bochove merkt op dat de ernst van het na-
deel voor de derde als een gezichtspunt moet 
worden betrokken in het onrechtmatigheidsoor-
deel (waarvan nog geen sprake is wanneer het 
object van de overeenkomst uniek is en niet ge-
makkelijk substitueerbaar op de markt, zoals een 
onroerend goed). Er kan sprake zijn van schen-
ding van (a) een bijzonder individueel belang van 
de derde (zoals in casu de nakoming van haar 
recht van eerste koop), maar ook (b) van de be-
langen van een bepaalde bedrijfstak of het alge-
meen belang.28 Daarvan was hier geen sprake. 
Hoewel de hoogte van het schadebedrag (in casu 
een boete van € 100.000, eventueel vermeerderd 
met meer geleden schade) niet zonder meer als 
maatstaf kan worden gehanteerd, lijkt zij wel van 
invloed op de beoordeling, aldus Van Bochove. 
Om te bepalen of van ernstig nadeel kan worden 
gesproken, zullen, aldus Van Bochove, veelal de 
omstandigheden van het concrete geval de door-
slag geven. Gelet op het feit dat tante aan de 
andere kant van het land woonde, op leeftijd was 
en een gewenste terugkeer niet aannemelijk leek, 
leek er geen ernstig nadeel van de derde te zijn 
(als zij in plaats van de koop van de woning een 
schadevergoeding zou kunnen eisen). Vanwege 
eerdere problemen tussen verkoper en tante, 
waarin verkoper, naar zijn zeggen, schade had 
kunnen eisen, maar dat niet gedaan had, ver-
moedde hij dat de schade (of boete) wel eens 
mee zou kunnen vallen (of verminderd zou kun-
nen worden) en dat tante zonder tijdsdruk29 
alsnog wel afstand zou willen doen.

Volgens Van Bochove komt bij de beoordeling van 
het onrechtmatige karakter van contractbreuk 
vooral gewicht toe aan de mate en de wijze van de 
beïnvloeding en de aanwezigheid van een bijzon-
der belang. In casu gaven die gezichtspunten 
geen aanleiding om de wanprestatie als onrecht-
matig te kwalificeren. Verder spelen de onder 4 en 
verder genoemde gezichts punten een (onderge-
schikte) rol.

(4) Wat is de aard van het nagestreefde belang 
(in casu van de koper)?
Van Bochove geeft aan dat in de buitenlandse 
rechtspraak en literatuur wordt erkend dat de 
koper een rechtmatig belang kan hebben dat 
door de overeenkomst van de derde (ten aanzien 
van wie contractbreuk wordt gepleegd) wordt 
bedreigd. Dat had in casu wellicht kunnen spelen 
als het voorkeursrecht later zou zijn overeengeko-
men dan de koop. In dat geval zou het een minder 
groot probleem zijn als de koper de verkoper 
ertoe zou aanzetten om diens later gesloten con-
tract (het voorkeursrecht) met de derde niet na 
te komen. Dat geval speelde hier echter niet.

(5) Wat is het motief van de gedaagde 
(in casu van de koper)?
Van Bochove heeft geen fundamentele bezwaren 
tegen het meewegen van het motief van de koper 
bij de beoordeling of zijn betrokkenheid bij wan-
prestatie als onrechtmatig moet worden gekwa-
lificeerd, hoewel de aanwezigheid van een onoor-
baar motief op zichzelf onvoldoende reden is om 
onrechtmatigheid aan te nemen. In casu leek het 
motief van de koper niet gericht ‘tegen de derde’, 
maar ‘op zijn eigen belang’, mede gelet op wat ik 
onder (1) schreef. Wat ik verrassend vind aan dit 
perspectief, is dat het ‘menselijke gesprek’ met 

27. Van Bochove acht voor ‘uitlokking’ noodzakelijk dat (a) 
het initiatief kwam van de koper, b) het gedrag van de 
koper daadwerkelijk van invloed is geweest op de beslis-
sing van verkoper om wanprestatie te plegen en c) dat 
niet slechts sprake is van een onbaatzuchtig advies of 
waarschuwing van de koper. Bij ‘bevorderen’ hoeft, 
aldus Van Bochove, de koper niet het initiatief te 
hebben gehad, maar wel moet hij actief hebben 
bijgedragen aan de contractbreuk, bijvoorbeeld door de 
verkoper te beloven hem te vrijwaren van toekomstige 
claims van de derde wanneer verkoper contractbreuk 
pleegt.

28. Schending van de onder (b) bedoelde belangen weegt, 
aldus Van Bochove, volgens de jurisprudentie zwaar 
mee in het oordeel over de onrechtmatigheid.

29. Die er immers, vanwege de afgesproken leveringsda-
tum, wel was.
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de koper van groot belang is voor de beoordeling 
van de casus: welk gevoel krijg je bij het verhaal 
dat de koper tegen je afsteekt? Dat mag (en 
moet) meespelen bij de (globale) beoordeling.

(6) Wat is de verhouding tussen de partijen 
(in casu verkoper, koper en de derde (tante van 
verkoper))?
De aanwezigheid van een bijzondere verhouding/
relatie tussen de partijen is, aldus Van Bochove, 
een omstandigheid die meeweegt bij het oor-
deel.30 Zouden de verkoper en koper bijvoorbeeld 
goede vrienden of familie van elkaar zijn geweest, 
dan had ik meer op mijn hoede moeten zijn.31 

(7) En tot slot: was is de mate van rechtstreeks-
heid en de frequentie en stelselmatigheid van de 
betrokkenheid 
(in casu van de koper jegens de derde)?
Als de koper vaker en stelselmatiger betrokken 
zou zijn bij de contractbreuken door verkoper 
jegens de derde, zou dat, aldus Van Bochove, 
eveneens van invloed kunnen zijn op het onrecht-
matigheidsoordeel. Dit punt zal over het alge-
meen, zo schat ik in, in de notariële praktijk geen 
rol spelen, omdat het veelal om solitaire situaties 
gaat, zoals dat in casu ook het geval was.

De lezer begrijpt dat bovenstaande beoordeling 
niet over één nacht ijs ging en dat daarvoor vol-
doende tijd nodig was.32 Gelukkig was die tijd er, 
al bleef er druk op de zaak staan vanwege de 
afgesproken leveringsdatum. In de casus heb ik 
de kosten voor mijn onderzoek ook in rekening 
kunnen brengen van de verkoper, die begrip had 
voor de verplichting van de notaris. 

23. Ik raad de notaris aan een checklist op te 
stellen met deze elementen en bij elk element te 
noteren tot welke uitkomst zijn onderzoek leidt. 
Aan de hand van deze notities kan de notaris 
zijn afweging ook achteraf motiveren en daarvan 
verantwoording afleggen. De uiteindelijke keuze, 
‘handel ik wel of niet’, is en blijft moeilijk. Maar 
gesteund door de Hoge Raad, die van de notaris 
vraagt zich een globaal oordeel te vormen over 
de vraag of het recht van de derde een beletsel 
vormt voor de beoogde levering (of bezwaring),33 
is dat niet ondoenlijk in de praktijk.

24. Over de tweede categorie die Biemans be-
handelt, het benadelen van schuldeisers in hun 
verhaalsmogelijkheden, merk ik nog op dat het 
in de praktijk erg lastig is om te beoordelen wan-
neer hiervan sprake is of zal zijn, met name in 
situaties waarin het gaat om het benadelen van 
toekomstige schuldeisers.34 De vraag rijst hoe ver 
de notaris moet gaan bij het in beeld brengen 
van de (toekomstige) vermogenspositie van de 
handelende partijen en hoe hij moet weten of 

behoort te weten dat sprake is van een paulia-
neuze handeling? Laat ik één voorbeeld noemen 
uit mijn praktijk, waarin het moeilijk is om de 
(toekomstige) vermogenspositie van de hande-
lende partijen in te schatten. Vader is 15 jaar gele-
den overleden en liet achter zijn vrouw en twee 
zonen (A en B; met B had vader al jaren geen 
contact meer, maar van een wijziging van het 
testament is het, aldus moeder, vanwege demen-
tie van vader niet meer gekomen). Er was sprake 
van een wettelijke verdeling. Het erfdeel van de 
zonen is niet vastgesteld en er is geen aangifte 
gedaan. Waarschijnlijk was er wel, blijkens oude 
aantekening uit het dossier van de verklaring van 
erfrecht, een substantieel vermogen. Laat ik het 
vermogen voor het voorbeeld op 120 stellen. Om-
dat vader en moeder in gemeenschap van goede-
ren waren gehuwd, was de nalatenschap (geab-
straheerd van overige nalatenschapsschulden) 60. 
Het erfdeel van de beide zonen (in de vorm van 

30. Een concreet voorbeeld daarvan is de relatie van de 
Staat en zijn burgers. Ook kan het relevant zijn als 
partijen nauw met elkaar verbonden (rechts)personen 
zijn.

31. Van Bochove geeft ook nog aan dat de betrokkenheid 
van een koper bij de verstoring van een precontractuele 
verhouding tussen de verkoper en de derde, minder snel 
als onrechtmatig wordt aangemerkt dan betrokkenheid 
van de koper bij de niet nakoming van een reeds 
gesloten overeenkomst door verkoper.

32. Vgl. KvN Arnhem-Leeuwarden 3 mei 2021, ECLI:NL: 
TNORARL:2021:58, Notamail 2022/8, waarin de notaris 
zich die tijd helaas niet gunde. De Kamer oordeelt: 
‘Feiten of omstandigheden waaruit blijkt van nader 
onderzoek van de notaris naar de vraag of het 
voorkeursrecht van X mogelijk een beletsel voor de 
levering zou vormen zijn niet gesteld of gebleken. Ook 
heeft de notaris niet inzichtelijk gemaakt op grond van 
welke afwegingen hij, zonder de levering op te schorten 
voor een civielrechtelijke toetsing volgens de Novitaris-
rechtspraak, tot de conclusie is gekomen dat de 
derde-verkrijger niet onrechtmatig handelde door 
levering te verlangen. Gelet ook op de belangen van X 
vanwege de vestiging van haar bedrijf in het pand, had 
de notaris hier uit een oogpunt van zorgvuldigheid 
nader onderzoek moeten (laten) instellen en de levering 
zo nodig moeten opschorten in afwachting van een 
oordeel van de voorzieningenrechter.’ Hieruit valt te 
leren dat de notaris, ook als er sprake lijkt te zijn van 
tijdsdruk, zichzelf een halt moet toeroepen en de 
transactie zo nodig moet opschorten (of alsnog op de 
betreffende dag genoemd onderzoek doen). Ook 
leerzaam is dat de omstandigheid dat de voorkeursge-
rechtigde haar bedrijf in het pand had gevestigd (en de 
notaris X over het voorkeursrecht heeft geïnformeerd 
en X de notaris vervolgens heeft aangegeven dat zij van 
haar recht gebruik wilde maken en X de notaris bij 
brief, één dag voor de geplande levering, om de 
informatie heeft gevraagd) sterk meespeelde.

33. HR 3 april 2015, NJ 2015/479 (Novitaris), r.o. 3.4.5.
34. Zie T.J. Mellema-Kranenburg, GS Vermogensrecht, 

commentaar op art. 3:45 BW, aant. 7.6. Het vereiste van 
wetenschap dient dan te worden opgevat in deze zin 
dat er aan voldaan is, wanneer tijdens het verrichten 
van de handeling verwacht moest worden dat 
toekomstige schuldeisers benadeeld zouden worden.
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een vordering op moeder) is dus 20. In het testa-
ment stond een vaste rente vermeld, te weten de 
‘wettelijke rente’. Onduidelijk was of daarmee de 
wettelijke rente ten tijde van het overlijden of de 
wettelijke rente gedurende de looptijd van de 
vordering werd bedoeld. De eerste zou momen-
teel een stuk hoger uitkomen dan de laatste. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat moeder, 
een vrouw van begin tachtig, nog vele jaren leeft. 
Stel dat moeders activa thans nog steeds 120 
bedragen. Daartegenover heeft zij een schuld 
van 2 x 20 aan haar zonen, vermeerderd met 
rente (van onbekende omvang). Moeder heeft 
zoon B ondertussen onterfd in haar testament 
en zou graag aan zoon A of de kinderen van zoon 
A giften willen doen. Dient de notaris hier nu zijn 
medewerking aan te verlenen, wetende dat als 
moeder nog heel lang leeft de schulden (ter zake 
van vaders nalatenschap) de nalatenschap van 
moeder negatief zouden kunnen maken, zodat de 
zonen als schuldeisers mogelijk in hun verhaals-
positie benadeeld kunnen worden als moeder 
schenkingen zou doen? Ik vind dit een dilemma 
en vermoed dat de onderhavige casus zich gere-
geld voor zal doen in de notariële praktijk. Voor-
zichtig oordeel ik dat de notaris in een dergelijke 
casus zijn medewerking hieraan kan verlenen, als 
(a) onzeker is hoe het vermogen van de schulde-
naar er ten tijde van zijn overlijden uit zal zien, 
(b) niet bij voorbaat al duidelijk is dat de begif-
tigden geen verhaal zullen bieden als de gift toch 
paulianeus zal blijken te zijn en (c) de notaris 
zowel de schuldenaar als met name ook de begif-
tigden goed voorlicht en waarschuwt over de 
mogelijke gevolgen van de gift.

25. Ik kan Biemans (in paragraaf 7.3) goed vol-
gen in zijn analyse (gebaseerd op die van De 
Hoog) dat er een weeffout in het Novitaris-arrest 
lijkt te zitten, maar dat roept wel de vraag op of 
de Hoge Raad met het ‘sterkere recht’ niet toch 
een ouder verbintenisrechtelijk recht op levering 
bedoelt. Dat houdt dan nog steeds niet in dat 
bijvoorbeeld een ouder voorkeursrecht of ouder 
optierecht als een verbintenisrechtelijk recht op 
levering moet worden beschouwd, omdat laatst-
genoemde rechten eerst ‘ingeroepen’ moeten 
worden, voordat een recht tot levering tot stand 
komt. Maar wellicht bedoelt de Hoge Raad, gelet 
op de functie van de notaris (als voorportaal van 
de rechter), dat bij handelingen waarbij de nota-
riële medewerking vereist is, art. 3:298 BW ‘naar 
analogie’ toegepast moet worden als sprake is 
van een ouder verbintenisrechtelijk recht op 
levering.35,36 Biemans veronderstelt dat de frase 
uit het Novitaris-arrest over het sterkere recht 
begrepen moet worden in het licht van een uit-
zonderlijk geval, namelijk dat partijen een ongel-
dig rechtsgevolg beogen (door een sterker goe-
derenrechtelijk recht te miskennen). De notaris 

dient dan zijn dienst te weigeren, mede met het 
oog op de belangen van derden; meestal is dan, 
aldus Biemans, tevens sprake van een onrecht-
matige daad, omdat partijen inbreuk maken op 
een recht van een derde. Ik betwijfel of de Hoge 
Raad die situatie op het oog heeft, omdat er in 
die situatie ook geen sprake zal zijn van een 
‘globaal oordeel’, maar van een categorische 
dienstweigering op grond van het oordeel dat de 
rechtshandeling nietig is.

26. Tot slot ondersteun ik, mede gelet op het 
hierboven in paragraaf 2 gestelde, de stellingen 
van Biemans in paragraaf 7.8. Enerzijds acht hij 
de notaris die partijen heeft voorgelicht over de 
onrechtmatigheid van de rechtshandeling in 
beginsel niet draagplichtig voor de schuld, zulks 
op grond van de billijkheid en behoudens bijzon-
dere omstandigheden. Het zijn, zo voeg ik hier-
aan toe, immers de partijen die handelen, niet de 
notaris. Anderzijds zou volgens Biemans sprake 
moeten zijn van een subsidiaire aansprakelijk-
heid van de notaris, met name als (a) de notaris 
niet wist van het onrechtmatige karakter, maar 
daarvan slechts behoorde weten, en als (b) de 
notaris het wel wist, maar hij partijen heeft voor-
gelicht en gewaarschuwd. 

35. In dat geval zal als het ouder voorkeursrecht of ouder 
optierecht wordt ‘ingeroepen’ veelal een jonger recht op 
levering ontstaan dan het recht op levering waarmee de 
notaris al is geconfronteerd.

36. In Melis/Waaijer, De Notariswet 2019/4.6.4 wordt het 
geval genoemd van een erflater die bij uiterste wil een 
onroerende zaak heeft gelegateerd aan een legataris, 
terwijl hij die zaak eerder verkocht aan een ander (de 
verplichting tot levering gaat over op de erfgenamen, 
zie art. 6:249 BW). De notaris zal dan, aldus Waaijer, 
moeten beantwoorden of het recht op levering 
krachtens het legaat sterker is dan dat uit de koopover-
eenkomst. Waaijer acht daarbij art. 4:120 lid 1 BW ook 
van betekenis. Uit art. 4:120 lid 1 BW vloeit voort dat de 
rangorde van een vordering uit een legaat (art. 4:7 lid 1 
sub h BW) ver ten achter staat bij de vordering van de 
koper uit de koopovereenkomst (art. 4:7 lid 1 sub a 
BW). De vraag rijst echter of de legataris, nog los van de 
analyse van De Hoog en Biemans, nu een zwakker recht 
heeft. Dat zal mede afhankelijk zijn van een zuivere 
aanvaarding, in welk geval immers art. 4:120 lid 5 BW 
speelt, op grond waarvan de erfgenamen die met hun 
gehele vermogen aansprakelijk zijn, gehouden blijven 
tot voldoening van het legaat voor het geheel. De 
zwakkere positie lijkt dus alleen te ontstaan bij een 
beneficiaire aanvaarding of als er (om een andere 
reden) vereffend wordt. In dat geval zal echter 
gedurende de vereffening de legataris de levering 
sowieso niet kunnen afdwingen (art. 4:223 lid 1 BW) en 
zal de rangorde van art. 4:7 lid 2 BW in acht moeten 
worden genomen, op grond waarvan de vereffenaar(s) 
de onroerende zaak in beginsel (uitgaande van een reële 
tegenprestatie) aan de koper (en niet aan de legataris) 
zal (zullen) leveren.
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E. Van Erp: De publiekrechtelijke taak van 
de notaris vergeleken met de solicitor
27. In een interessant, maar iets minder tot be-
spiegeling aanleiding gevend rechtsvergelijkend 
preadvies, laat Van Erp zien hoe de rol van de 
Nederlandse notaris – die een privaatrechtelijk 
specialist is, maar steeds meer een functionaris 
met (ook) een publiekrechtelijke inhoud lijkt te 
worden – in Ierland (als EU-lidstaat) en Enge-
land & Wales (een ‘derde land’) wordt ingevuld. 
De (‘common law’) rechtssystemen van genoem-
de landen kennen geen Latijns notariaat, zoals 
dat in het Nederlandse (‘civil law’) rechtssysteem 
wel het geval is. Op zichzelf al fascinerend is dat 
elk rechtsstelsel zijn eigen oplossingen kent voor 
dezelfde problemen: hoe gaat de eigendom van 
een woning over van de verkoper naar de koper, 
hoe zorgt men ervoor dat de verkoper zoveel 
mogelijk zekerheid heeft dat hij de koopsom 
ontvangt en de koper de eigendom, et cetera? 
Waar ‘wij’ zo gewend zijn aan die ‘ene (Latijnse) 
notaris’, die onafhankelijk en onpartijdig voor 
beide partijen optreedt, kennen andere rechts-
stelsels, zoals die van Ierland, Engeland & Wales 
die niet. Maar ook binnen het Latijnse notariaat 
zijn er grote verschillen. Zo is in Duitsland de 
notaris wel vereist voor de overdracht van onroe-
rend goed,37 maar lopen niet ‘alle geldstromen’ via 
de notaris en vindt niet ‘alles’ (eigendom naar 
koper, vestiging hypotheekrecht voor financiering 
door koper, betaling van de koopsom naar verko-
per, diens bank, makelaar en verrekening van 
zakelijke lasten) op één dag, bij de notaris, 
plaats. Wat mij betreft is ons systeem er overi-
gens een om trots en zuinig op te zijn! In Duits-
land bijvoorbeeld moet de koper zelf de verkoper 
betalen, dient de koper de bank van de verkoper 
‘af te lossen’, et cetera. Dit leidt veelal tot een 
onzeker gevoel bij de Nederlandse cliënt. De 
Nederlandse koper in het buitenland vraagt zich 
af hoe hij zeker weet dat hij ‘eigendom terugkrijgt 
voor zijn geld’; de Nederlandse verkoper in het 
buitenland is onzeker over de termijnen en of hij 
‘zijn eigendom niet kwijt is voordat hij de koop-
som ontvangt.’ Nog onzekerder zal die – met 
name particuliere – Nederlandse cliënt zijn die te 
horen krijgt dat hij in Engeland in beginsel 
slechts ‘houder’ (tenant) van de grond is. Ander-
zijds zullen ‘wereldburgers’ het in het huidige 
tijdsgewricht wellicht steeds minder interessant 
vinden hoe hun ‘recht’ juridisch in elkaar steekt: 
in een wereld waar het steeds meer gaat om 
‘diensten’ en het ‘gebruik’ van ‘goederen’, lijkt 
‘eigendom’ van ondergeschikt belang te worden. 

28. In de common law landen die Van Erp onder 
de loep neemt, hebben partijen hun eigen advi-
seur, de solicitors, die alle rechtshandelingen met 
betrekking tot onroerend goed, zoals overdracht 
en het vestigen van een recht van hypotheek, met 

inbegrip van de daarvoor nodige voorbereiding 
en advisering van cliënten, verrichten 
(‘conveyancing’); in Engeland houden daarnaast 
de licensed conveyancer en legal executive zich 
hiermee bezig. De solicitors van beide partijen 
zorgen samen voor bijvoorbeeld de overdracht; 
twee adviseurs die ‘samen’ de rol vervullen die in 
Nederland door de notaris wordt vervuld.

29. In Engeland kunnen partijen de overdracht 
daarnaast ook zelf hun zaken regelen, de ‘Do It 
Yourself’ conveyancing, maar dat komt weinig 
voor38 en wordt ontraden; wel is dit een manier 
om de publiekrechtelijke regelgeving omtrent 
witwassen, financiering van terrorisme en fraude 
te omzeilen (een zwakke schakel in de Engelse 
keten dus). De solicitors zijn in genoemde com-
mon law landen wel onderworpen aan bedoelde 
publiekrechtelijke wetgeving. De belangenorga-
nisaties en toezichthoudende autoriteiten van de 
solicitors ondersteunen hen door het geven van 
informatie en het aanreiken van middelen om tot 
een verantwoorde beoordeling en risicoanalyse 
te komen. De solicitors kennen in beginsel een, 
van het zwijgrecht van de cliënt afgeleide, zwijg-
plicht omtrent verstrekte informatie. De solicitor 
dient zijn zwijgplicht te schenden – net als in 
Nederland de notaris zijn geheimhoudingsplicht 
– als hij kennis of vermoeden heeft van witwas-
praktijken of financiering van terrorisme. Dat 
roept, net als in Nederland, een zekere spanning 
op: een privaatrechtelijk adviseur die een pu-
bliek belang dient. Zowel voor de Nederlandse 
notaris als voor genoemde solicitors blijft het 
een uitdaging om hiermee om te gaan. Voor een 
mooi verslag over deze spanning die wordt erva-
ren, verwijs ik naar het recente onderzoek van 
Van Wingerde en Hofman.39 Ik vermoed dat ook 
de solicitors zich herkennen in het beeld dat in 
het onderzoek wordt geschetst.

F. Tot slot
30. Het belooft een interessante dag te worden, 
9 juni a.s. Aan de preadviseurs met hun mooie 
preadviezen zal het in ieder geval niet liggen. Ik 
hoop met mijn recensie een bijdrage aan de over-
denking van de preadviezen te hebben geleverd. 
Het heeft mij in ieder geval geholpen iets meer 
grip op de stof te krijgen.

37. §311b BGB.
38. Nog wel eens bij ‘cash buyers’.
39. G. van Wingerde en C. Hofman, Wachters aan het 
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