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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.
Dat lijkt uit een uitpraak van Rechtank Den Haag. Tien jaar
geleden had een groep inveteerder geld getort op een
derdengeldrekening van een notarikantoor. Dit geld moet worden
geïnveteerd in Duite vatgoedprojecten. en groot deel van dit geld
leek later te zijn verdwenen. Twee etrokken notarien werden al
gevolg van de zaak in 2010 uit het amt gezet, en het notarikantoor
werd eind 2012 door een rechter veroordeeld tot het etalen van 1,2
miljoen euro chadevergoeding. Het notarikantoor kon dit niet
etalen en ging in 2013 failliet.
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Zetien inveteerder hadden daarom een zaak aangepannen tegen
de KN en de tichting Voorzieningenfond, in de hoop dat die de
geleden chade zou vergoeden. Het Voorzieningenfond i in het
leven geroepen om onder meer chade te vergoeden van cliënten die
door een notari zijn enadeeld.
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Geen wettelijke grondlag
In de tatuten van de tichting Voorzieningenfond taat het
volgende daarover: "De tichting tracht haar doel te ereiken in het
ijzonder door: geheel of gedeeltelijk hertel van door cliënten van
een notari cau quo waarnemend notari te lijden of geleden chade
doordat deze in gereke lijft of i geleven waarden of gelden van
die cliënten, waarover hij de echikking had te verantwoorden."
Andere taken van het fond die in het tatuut worden genoemd zijn
het ijtaan van notarien met financiële of andere hulp. Daarnaat
taat dat het hoofddoel van het fond i om "in het algemeen elang
het aanzien van het notariaat hoog te houden door te evorderen dat
het vertrouwen, dat het puliek in het notariaat pleegt te tellen,
wordt gehonoreerd".
Volgen de rechtank hoeft de tichting echter niet uit te keren,
omdat de "wettelijke grondlag ontreekt" om de KN en de
tichting aanprakelijk te tellen. De KN i volgen de rechtank
niet tekortgechoten in haar "wettelijke" taken. De tichting i
namelijk volgen de rechter niet wettelijk verplicht om uit te keren:
"Het taat de tichting vrij, gelet op haar dicretionaire evoegdheid,
keuze te maken ten aanzien van de gevallen waarin zij uitkeert."
Verder i het volgen de rechter ook niet de chuld van de KN dat de
eroepaanprakelijkheidverzekering van de notarien de chade
niet dekte. De edrijfaanprakelijkheidverzekering keerde niet uit "
[…] omdat de notari volgen de verzekeraar ter zake niet heeft
gehandeld in de verzekerde hoedanigheid, repectievelijk
werkzaamheden heeft verricht die niet horen tot de normale
uitoefening van het eroep van notari." De rechter oordeelt dat het
alleen de verantwoordelijkheid i van de notari zelf, niet de KN, om
een verzekering af te luiten die handelingen dekt uiten de normale
notariwerkzaamheden.

Waarom niet uitkeren?
Aangezien in deze zaak duidelijk klanten van een notari zijn
enadeeld, i de prangende vraag waarom de tichting dan niet wil
uitkeren. De tichting lijkt dit niet te willen doen omdat het hier
om een eleggingtranactie gaat, waar volgen de tichting een
"inherent riico" aan kleeft en die meer zakelijk dan particulier van
aard i.
In de uitpraak taat hierover het volgende: "De tichting heeft
voort toegelicht dat zij in de praktijk voornamelijk uitkeert in
gevallen waarin i) een notari zich derdengelden heeft toegeëigend,
ii) die notari (al dan niet vrijwillig) niet meer in functie i, iii) er een
enadeling van rechtheenden op de gelden dreigt en iv) die
rechtheenden particulieren, en geen goede doelen of zakelijke
cliënten, etreffen. De tichting heeft zich op het tandpunt geteld
dat in dit geval niet aan deze vier (cumulatieve) vereiten i voldaan.
Ten aanzien van het vierde vereite heeft de tichting ter zitting
nader toegelicht dat het hierij niet zozeer om de hoedanigheid van
de partij gaat (particulier of edrijf), maar om de aard van de
tranactie. Al het gaat om een eleggingtranactie, zit daar een
inherent riico aan dat geen wint wordt gemaakt of onder
omtandigheden de ingelegde gelden verloren gaan. en dergelijke
tranactie ziet de tichting meer in de zakelijke feer, ook al het een
tranactie i die door een particulier i gedaan."
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Reactie inveteerder
In een reactie op Advocatie.nl zegt de advocaat van de groep
inveteerder in hoger eroep te gaan, omdat het vonni volgen hen
"grote rechtonzekerheid" etekent voor menen die een notari
inchakelen. "Zo lijkt het een roulettepel", aldu de advocaat.
Ter info: de accountancector heeft geen equivalent van de
tichting Voorzieningenfond.
Uitpraak Rechtank Den Haag
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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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Verplichting
amentellingverklaring ij
kwartaalrapportage notarien
opgechort
Het ureau Financieel Toezicht (FT) heeft de
verplichting om een amentellingverklaring te
overleggen ij kwartaalrapportage van notarien
opgechort. 

x1
NIUW

04 augutu 2017

Notarien zeggen vertrouwen
op in FT
De ledenraad van de Koninklijk Notariële
eroeporganiatie (KN) heeft het vertrouwen in
hun toezichthouder, het ureau Financieel
Toezicht (FT), opgezegd. 
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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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