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MARKTWERKING BINNEN NOTARIAAT KOMT ONVOLDOENDE UIT DE VERF 
 

‘Wij verkopen geen sinaasappelen op de markt’ 
 
Een akte mag bij de ene notaris wel goedkoper zijn dan bij de concurrent, marktwerking binnen 
het notariaat is onvoldoende uit de verf gekomen. Dat is de eerste balans van de Wet op het nota-
risambt, die zes jaar geleden in werking trad. Het lijkt erop dat het notariaat het eigen erf niet 
graag wil opgeven. ‘Wij leveren deskundig advies, de akte krijg je erbij.’ 
 
© Michel Knapen 
 
Vrijdag 1 oktober 1999 is een dag waar niet alle notarissen met evenveel plezier aan terugdenken. 
Die dag trad de Wet op het notarisambt in werking, die de Notariswet van 1842 verving. Het was niet 
zo maar een cosmetische verandering. Net zoals in veel andere sectoren van de economie moest ook 
het notariaat onder de knoet van de markt gaan vallen. Allerlei regels die het notariaat beschermden, 
zoals vaste prijzen en vestigingsbarrières, werden afgeschaft. Sinds zes jaar kunnen notarissen zelf de 
tarieven bepalen voor de familie- en onroerendgoedpraktijk, kunnen kandidaat-notarissen zich ge-
makkelijker vestigen en mogen notarissen ook buiten hun arrondissement diensten aanbieden. 
Kortom: markwerking en prijsconcurrentie. Dat zou vooral goed moeten zijn voor de cliënt, die bij 
meerdere notarissen kan gaan shoppen voor de goedkoopste akte. 
Maar ook: onrust en onzekerheid bij de notaris. Die was niet gewend om zijn kantoor ‘in de markt te 
zetten’, had nooit geleerd om aan klantenbinding te doen en worstelde verder met zijn nieuwe ver-
worvenheid als modern manager. 
Dat merkte bijvoorbeeld mr. Ingeborg van Schuppen van Ackerman Alferink Van Schuppen Notaris-
sen te Driebergen. Als kandidaat (1996) én als notaris (2004) heeft ze de periode vóór en ná de libe-
ralisering meegemaakt. ‘Tegenwoordig wordt in negen van de tien gevallen een offerte aangevraagd. 
En bijna altijd willen mensen afdingen, met het argument dat andere notarissen goedkoper zijn. Men 
is totaal niet geïnteresseerd of een notaris toevallig op dat terrein is gespecialiseerd. Desnoods doet 
hij het in de garage, als de akte maar goedkoop is.’ Marktwerking, zegt ze, oké, maar is het ook ge-
schikt voor het notariaat?  
Dat wordt pas duidelijk als de commissie-Hammerstein – naar haar voorzitter, president van het hof 
Arnhem – op 1 oktober haar evaluatierapport presenteert. Al eerder onderzocht SEO Economisch 
Onderzoek, een instituut gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam, of er in het notariaat voldoen-
de marktwerking is en of het domeinmonopolie kan worden afgeschaft. Daarnaast is de vraag actueel 
of de ministerieplicht nog wel van deze tijd is. Dat houdt in dat een notariskantoor alle (gebruikelijke) 
diensten hoort aan te bieden en dat nee-verkopen er niet bij is. 
 
‘Goed collega’ 
Over al deze thema’s lopen de meningen, hoe kan het ook anders, sterk uiteen. Notarissen zijn altijd 
al ondernemers geweest en moesten ook vóór 1999 concurreren, stelt mr. Robert Salomons, voorzit-
ter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. ‘De marktwerking is dus uitgebreid.’ 
Kan wel zijn, stelt SEO-onderzoeker dr. Barbara Baarsma, maar: ‘Omdat kwaliteit van de dienstverle-
ning intransparant is en de ministerieplicht is gehandhaafd, is van echte marktwerking nog geen 
sprake.’  
Ook voor Van Schuppen mag het best wat verder gaan. Maar concurreren is niet alleen iets dat nota-
rissen moeten leren, ook staan de gedragsregels van de beroepsorganisatie daartoe soms in de weg. 
Van Schuppen herinnert zich een bijeenkomst van de commissie beroeps- en gedragsregels KNB, 
waarvan zij lid is. Eén van de regels schrijft voor dat notarissen zich moeten gedragen als een ‘goed 
collega’. De jonge garde wilde die regel uit het reglement halen, de ouderen verzetten zich daarte-
gen. De ouderen wonnen het pleit. 
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Toch is er het nodige veranderd. Het jaar 1999 drukte de notarissen met de neus op de feiten, stelt 
KNB-voorzitter Salomons: ze kijken beter naar de kosten en ze zijn efficiënter en klantgerichter gaan 
werken. ‘Ze benaderen hun klanten anders. Ze zijn aardiger geworden, ze zijn zich bewuster van de 
mondigheid van klanten en houden meer rekening met hun wensen. Tegenwoordig moeten ze te-
vens op prijs concurreren. Niet iedereen doet dat in gelijke mate. Er zijn ook notarissen die zeggen: ik 
bied meer service, ik neem meer tijd voor mijn cliënt maar hij moet daar ook voor betalen. Er is dus 
diversiteit ontstaan, wat ook de bedoeling van de wetgever was.’ 
Notarissen mogen sinds 1999 dan wel commerciëler zijn gaan denken en werken, maar hun markt is 
nog steeds beperkt. ‘En dat is logisch’, vindt Salomons, ‘want dat vloeit voort uit de aard van ons 
beroep, net zoals dat het geval is in medische beroepen. Wij verkopen geen sinaasappelen op de 
markt.’ Marktwerking veronderstelt dat consumenten een keuze kunnen maken, maar op de notari-
ele markt blijft dat moeilijk. ‘Consumenten op onze markt kunnen dat alleen op de prijs, niet op kwa-
liteit. Dat laatste is erg moeilijk te beoordelen. De notarismarkt is per definitie imperfect.’ 
 
Afstempeltransacties 
Die stelling wordt door onderzoeker Baarsma onderschreven. ‘Je kunt wel tarieven vrijgeven maar 
daarmee werkt de markt nog niet goed. Het probleem is inderdaad de juridische kwaliteit en integri-
teit: die is niet transparant.’ Een burger kan niet doorzien of een akte goed is of niet. Maar het is wel 
mogelijk om de burger een handje op weg te helpen, meent Baarsma. ‘Je kunt het aantal klachten 
dat een notaris krijgt openbaar maken en onderling vergelijken. Naming and shaming en benchmar-
king. En consumenten een stem geven door een geschillencommissie in te stellen.’  
Notaris Ingeborg van Schuppen ziet weinig in naming and shaming. ‘Dan kom je terecht in een nega-
tieve spiraal. Mensen die een notaris zoeken, oriënteren zich goed op de markt. Kwaliteit zingt zich 
rond, met name in de familie- en ondernemingspraktijk. Want juist op deze gebieden kan een notaris 
zich van collega’s onderscheiden.’ 
Dáár ligt volgens haar de oplossing. Marktwerking voor de puur ambtelijke werkzaamheden, zoals de 
onroerendgoedpraktijk ziet Van Schuppen niet zitten, voor het adviesgedeelte echter wel. ‘Bij de 
ambtelijke taken kun je je als notaris niet onderscheiden van collega’s. We kunnen burgers ook niet 
goed duidelijk maken waarom ze naar de notaris moeten voor een levering van een huis. Voor hen 
zijn het niet meer dan afstempeltransacties. Omdat we nauwelijks verschil in kwaliteit kunnen laten 
zien, moeten we wel concurreren op prijs. Dat heeft echter geleid tot een kwaliteitserosie.’ Het ver-
richten van de voor een overdracht van een onroerende zaak benodigde ambtelijke werkzaamheden, 
zoals bijvoorbeeld de inschrijving van de akten in de openbare registers, zou volgens Van Schuppen 
net zo goed gedaan kunnen worden door andere dienstverleners. 
Het notariaat kan zich beter onderscheiden in de adviestak, met name op het terrein van familie- en 
ondernemingsrecht, of estate planning, het specialisme van Van Schuppen. Dáár moet het notariaat 
de komende jaren op inzetten, vindt ze. ‘Cliënten moeten ons niet langer zien als aktenmakers. Ze 
moeten de notaris zien als een deskundig adviseur, en de akte krijgen ze bij ons erbij.’ 
 
Domeinmonopolie 
Dat gaat goed zolang advocaten, accountants en andere spelers geen akten mogen opstellen, maar 
aan dat domeinmonopolie wordt getornd. Zo blijkt uit het SEO-onderzoek dat de familiepraktijk ook 
moet worden opengesteld voor andere dienstverleners. Baarsma: ‘De overheid moet niet regelen 
wie de akte opstelt, maar moet regelen wat in de akte moet staan. Is dat laatste gebeurd, dan kun-
nen anderen dat ook.’ Ze sluit niet uit dat ook de onroerendgoedpraktijk moet worden vrijgegeven.  
Maar het erf, waar notarissen al zo lang op zitten, wordt stevig bewaakt. Voorzitter Salomons wil dan 
ook niets weten van de suggestie van Baarsma. ‘Het domeinmonopolie is vanwege de rechtszeker-
heid ingesteld. Een derde kan ervan uitgaan dat alles wat in de akte staat klopt, zolang een notaris 
deze maar heeft opgesteld. Als een advocaat of een ander akten gaat opstellen: prima, mits die 
dienstverlener voldoet aan alle eisen waaraan ook een notaris moet voldoen. Als dat zo is, zou ik 
zeggen: nóem hem dan ook notaris. Klanten weten bij ons waar ze aan toe zijn. Een advocaat moet 
dat aantonen met allerlei deelcertificaten, en dat moet je weer gaan controleren. Daar komt bij dat 



3 

 

je het notariële vak niet zo maar leert. Je moet de stof ook bijhouden. Een advocaat kan dat er echt 
niet bij hebben. Sterker: de Nederlandse Orde van Advocaten heeft in Notariaat Magazine te kennen 
gegeven helemaal niet geïnteresseerd te zijn in het notariële werk. Ik acht daarom de kans klein dat 
het domeinmonopolie wordt afgeschaft.’ 
Maar als dat wél gebeurt – notaris Van Schuppen is daar als ondernemer niet beducht voor. Maar of 
de consument daarop zit te wachten is volgens haar maar de vraag. Want zelfs als andere dienstver-
leners akten mogen opstellen, de consument zal tóch wel naar de notaris gaan, verwacht ze. ‘We 
moeten niet bang zijn dat anderen die werkzaamheden gaan afpakken. Laat ze het maar proberen. 
Cliënten ervaren dan de meerwaarde van het notariaat en zullen merken dat wij het beter kunnen 
dan niet-notarissen. Zoals Pitlo het al zei: het notariaat kan worden afgeschaft, maar notariële werk-
zaamheden verdwijnen niet.’ 
 
Ministerieplicht 
De vraag die dan nog resteert is of een notariskantoor álle (gebruikelijke) notariële diensten moet 
aanbieden, of dat men een of enkele deelgebieden mag afstoten. Het SEO-onderzoek is duidelijk: 
schaf de ministerieplicht af, het dwingt alleen maar tot schaalvergroting. Deze regel beperkt de mo-
gelijkheid voor notarissen om zelf een eenpersoons kantoor te openen. Het aanbieden van het com-
plete notariële pakket is voor één persoon bijna niet te behappen. Door deze ministerieplicht kunnen 
notarissen eigenlijk alleen toetreden tot de grote kantoren. ‘Wordt de ministerieplicht afgeschaft, 
dan wordt het weer gemakkelijker om een eigen kantoor te beginnen en kan het toetreden tot de 
notarissenmarkt pas echt gaan functioneren’, zegt Barbara Baarsma. 
Dat kantoren dan alleen de lucratieve diensten gaan leveren, daarover is zij niet bezorgd. ‘Is de fami-
liepraktijk op enig moment weinig winstgevend, en zijn er daarom weinig familierechtnotarissen, dan 
zullen de tarieven juist stijgen. En als ook andere beroepsgroepen deze akten gaan opstellen, dan is 
er helemaal geen gevaar voor cherry picking.’ 
Ook Salomons denkt dat notarissen in zo’n geval niet de krenten uit de pap gaan vissen. ‘Tenminste, 
een verstandige notaris zal dat niet doen. Je moet als notaris alle rechtsgebieden – onroerend goed, 
familierecht en rechtspersonenrecht – beheersen, want alles hangt met alles samen. Beheers je één 
onderdeel niet, of stoot je het af, dan kun je behoorlijk in de problemen komen.’ Om die reden is de 
KNB geen voorstander van de afschaffing van de ministerieplicht. Dat zal ook niet gebeuren, ver-
wacht Robert Salomons. 
Dat wil niet zeggen dat de KNB tegen specialisatie binnen het notariaat is, zegt Salomons. ‘Dat kan nu 
al, en dat willen we zelfs bevorderen. Het kán natuurlijk zijn dat de eenpitter het dan moeilijker 
krijgt. Maar hij kan deelnemen in allerlei samenwerkingsverbanden en zo andere specialistische ken-
nis opdoen of inhuren, zonder associaties met andere kantoren aan te gaan. De notaris heeft een 
huisartsfunctie en kan cliënten eventueel doorverwijzen naar de specialist. Hij weet best dat het le-
vensgevaarlijk is wanneer hij een akte maakt zonder voldoende kennis: hij is aansprakelijk voor de 
schade die daaruit voortvloeit.’ 
Ach, zegt notaris Van Schuppen, die ministerieplicht is op sommige kantoren soms al een wassen 
neus. ‘De ministerieplicht staat in feite haaks op een goede marktwerking, die immers tot een keuze 
voor de best renderende activiteiten leidt.’ Als voorbeeld noemt ze de big five-kantoren en andere 
grote samenwerkingsverbanden, waar de sectie personen- en familierecht de laan uit is gestuurd. 
‘Specialisatie is nodig voor een kwalitatief goede en efficiënte bedrijfsvoering en dienstverlening. Dit 
mag echter niet ten koste gaan van de full service die het notariaat wil en kan bieden.’ 
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Commissie-Hammerstein rapporteert 
 

‘Notarissen zijn gevoelig voor manipulatie’ 
 
Ze zijn efficiënter, klantvriendelijker en innovatiever gaan werken. Tot zo ver het goede nieuws over 
de Nederlandse notarissen. Vijf jaar na de invoering van de Wet op het notarisambt presenteert de 
commissie-Hammerstein haar evaluatierapport.  
Die wet introduceerde meer marktwerking en vrijere vestigingsmogelijkheden en zou moeten leiden 
tot lagere prijzen en een betere kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening. Dat is lang niet 
allemaal bereikt. In het familierecht zijn de tarieven juist sterk gestegen en in de onroerendgoed-
praktijk – waar de tarieven zijn gedaald – zijn notarissen ‘kwetsbaar geworden voor beïnvloeding en 
manipulatie door grote marktpartijen’. Ook over de kwaliteit is de commissie niet te spreken. Am-
bachtelijk mogen de akten dan wel aan de maat zijn, maar het gevaar bestaat dat de notaris zijn cli-
enten onvoldoende voorlicht. Volgens de commissie heeft er een ‘verschraling plaatsgehad van de 
aanvullende dienstverlening’. 
Verder wordt geconstateerd dat het toezicht onvoldoende effectief is door een ‘cultuur van non-
interventie’ bij de broeders. Om dat aan te pakken stelt Hammerstein voor dat het toezicht en het 
tuchtrecht (sinds de nieuwe wet is het aantal tuchtzaken meer dan verdubbeld tot ruim driehonderd 
per jaar) worden gescheiden. Het domeinmonopolie hoeft niet overboord en de ministerieplicht 
moet blijven bestaan. 

 
Dit artikel is gepubliceerd in Mr. 1, 2005. 


