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De ledenraad van de Koninklijk Notariële eroeporganiatie
(KN) heeft het vertrouwen in hun toezichthouder, het ureau
Financieel Toezicht (FT), opgezegd.
Dat lijkt uit een rief die de ledenraad van de KN op 18 juli aan het
FT heeft getuurd, die het Financieele Daglad in handen heeft.
Volgen de ledenraad i de toezichthouder onder meer "niet
effectief", "niet dekundig" en werkt de toezichthouder "onnodig
kotenverhogend en ureaucratich". Ook zou het feitelijk toezicht
ij derden worden gelegd, en maakt de ledenraad zich zorgen over de
interne eleidvoering en koteneheering.
Verder zou het FT ook zelf de norm creëren waaraan de notarien
moeten voldoen, "veelal zonder wettelijke ai, of door ruime
interpretatie van regelgeving". De voorzitter van de KN, Jef Oomen,
zegt dat hij een "andere toon" zou heen gekozen, maar verder
onderchrijft hij de inhoud van de rief.

Kwartaalrapportage
De notarien heen ook hun uik vol van de verplichte
kwartaalrapportage, een maatregel die in 2008 werd ingevoerd toen
veel notarikantoren in de prolemen kwamen vanwege de
financiële crii. Door de maatregel moeten grote notarikantoren
vijf keer per jaar hun cijfer opturen, incluief
accountantverklaring, wat volgen de leden te veel geld en tijd kot.
Daarij i het voor de notarien onduidelijk wat er met al die
financiële gegeven geeurd. "Dat eleid, regel, richtlijnen
enzovoort teed worden onderouwd al te zijn afgetemd met de
KN of de NA i voltrekt onvoldoende", taat er in de rief.
Volgen de leden wordt er ook niet met hun reactie gedaan.
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Verder zijn de leden ook ontevreden over het toezicht zelf. De
reultaten van het toezicht zouden "mager" zijn. De riicovolle
notariorganiatie zouden ook al in eeld zijn geweet zonder alle
"aancherpingen in eleid, Convenanten ter uitwieling van data,
meer toetingintrumenten en een profeionaliering van het FT.
(…) De overduidelijke vooreelden waarij het i migegaan had men
veelal deondank niet in eeld."

Onzinnig
FT-directeur Marijke Kaptein zegt tegen De Volkkrant dat het
"onzinnig" i om de toezichthouder de chuld te geven van
notarien die de regel overtreden. Ook zou het FT ind 2006 al
"heel wat rotte appel" heen verwijderd.
Verder zijn de driemaandelijke rapportage volgen Kaptein wel
nuttig. "Op ai van alleen jaarcijfer kan het FT geen goed
toezicht houden". Volgen Kaptein laten alleen kwartaalcijfer zien
wanneer er een tekort i op een derdengeldrekening, omdat zo'n
tekort op elk moment kan onttaan. "Du één keer per jaar cijfer
overleggen i niet voldoende", aldu Kaptein.
rief ledenraad KN
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Onderzoek naar amenwerking
accountant met notarien
De Koninklijke Notariële eroeporganiatie (KN)
onderzoekt momenteel hoe accountant de
amenwerking met notarien ervaren. 
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FT chaft verplichte
amentellingverklaring ij
kwartaalrapportage af
Het ureau Financieel Toezicht (FT) chaft de
algemene verplichting voor notarien tot het
overleggen van een amentellingverklaring ij de
kwartaalcijfer af. 
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joemelende notarien
De Koninklijke Notariële eroeporganiatie (KN)
en de tichting Voorzieningenfond van de KN
zijn niet aanprakelijk voor een chadepot van 1,2
miljoen euro al gevolg van enkele joemelende
notarien. 
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Verplichting
amentellingverklaring ij
kwartaalrapportage notarien
opgechort
Het ureau Financieel Toezicht (FT) heeft de
verplichting om een amentellingverklaring te
overleggen ij kwartaalrapportage van notarien
opgechort. 
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KN tart conultatie over
fraudepreventie
De Koninklijke Notariële eroeporganiatie (KN)
i een conultatie getart over de maatchappelijke
rol van notarien ij fraudepreventie. 
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