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Nieuwe toepassingen van 
informatie- en communicatie- 
technologie voor de notaris  
en zijn cliënt

Mr. G.J.C. Lekkerkerker*

Inleiding
Informatie- en communicatietechnologie, kortweg 
ICT, biedt de mogelijkheid om dingen anders te 
doen. Al decennia wordt binnen het notariaat ICT 
ingezet om werkprocessen en communicatie efficiën-
ter te maken. Een laatste loot in deze ontwikkeling is 
de automatiseringsslag die op dit moment over het 
notariaat wordt ‘uitgerold’ onder de naam Centraal 
Digitaal Repertorium (CDR). Het project behelst de 
digitale registratie van minuutakten bij de KNB ten 
behoeve van de Belastingdienst, voor iedere notaris 
een digitaal repertorium en de invoering van een 
digitale aangifte voor de overdrachtsbelasting.1 De 
digitalisering van werkprocessen en registraties zal 
hierna zeker voortgaan.
Deze bijdrage ziet op de vraag hoe de technologische 
vooruitgang in het bijzonder doorwerkt in de relatie 
tussen notaris en cliënt. Ik volg hierbij twee lijnen en 
werk elke lijn uit aan de hand van een voorbeeld. Ik 
doe hiermee tekort aan de veelheid van initiatieven 
die op dit moment ontwikkeld worden of reeds ont- 
wikkeld zijn, maar dat kan niet anders. Een andere 
aanpak zou niet passen bij een bijdrage voor dit 
blad.
Als eerste lijn neem ik wat door de Britse auteur 
Richard Susskind is genoemd de ‘more-for-less’ 
Challenge.2 Burgers en bedrijven willen minder 
betalen voor juridische bijstand en dat stelt de 
professional voor een soms lastige uitdaging. De 
opmars van het marktdenken krijgt hier door de 
elektronische revolutie een verdere versnelling. Als 
voorbeeld neem ik de HEMA notarisservice.3 Als een 
vergelijkbaar initiatief, maar dan volledig notarieel, 
noem ik het Easy concept.4

Als tweede lijn benoem ik de toenemende behoefte 
aan (juridische) zekerheden in een wereld waarin de 
communicatie vergaand is gedigitaliseerd. Mijn 
voorbeeld is hier Dataplaza,5 dat als eerste doel heeft 
dat met tussenkomst van de notaris de digitale 
gegevensuitwisseling tussen cliënten onderling en 
met hun adviseurs veilig kan verlopen en ook een 
veilige opslag van gegevens kan worden gegaran-
deerd.
Nieuwe toepassingen van ICT kunnen spanning 
geven met bestaande voorschriften, die immers niet 
voor deze nieuwe ontwikkelingen zijn geschreven. 
Bij de bespreking van de voorbeelden vraag ik hier- 
voor aandacht.
Na het more-for-less en de behoefte aan extra 
zekerheid ga ik kort in op de plannen om iedere 

burger op vrij korte termijn te voorzien van een 
middel waarmee hij zich geloofwaardig in het digi- 
taal verkeer kan identificeren. Vraag is of het nota- 
riaat hierbij nog een rol kan vervullen. Ik eindig met 
een korte nabeschouwing.

De ‘more-for-less’ Challenge
De HEMA notarisservice biedt een softwaretoepas-
sing die het mogelijk maakt dat cliënten een ontwerp 
voor hun eigen akte op internet samenstellen. De 
service is benaderbaar via www.hema.nl, de website 
van de HEMA. De cliënt dient een aantal vragen te 
beantwoorden en vult zijn persoonlijke gegevens in. 
De software genereert aan de hand van de ingevoer-
de gegevens een concept voor een akte. Dat kan zijn 
een samenlevingscontract of een testament, voor 
‘slechts € 125 per akte’. Wel wordt aangegeven dat 
ook twee of drie aktes nodig kunnen zijn, afhankelijk 
van de situatie. De cliënt kiest een notaris uit de lijst 
van notarissen die bij de notarisservice zijn aange-
sloten en betaalt aan de HEMA langs elektronische 
weg. Als de HEMA het geld binnen heeft, volgt een 
e-mail bevestiging met het concept van de akte en 
de toelichtingen. De gekozen notaris belt voor een 
afspraak en passeert de akte vervolgens.
De notarisservice is er duidelijk in, dat alleen volgens 
deze condities kan worden gewerkt indien sprake is 

* Werkzaam bij de KNB als wetenschappelijk adviseur. 

1. Voor ieder die in het notariaat werkzaam is behoeven deze 
nieuwe digitale processen hier geen nadere uitleg. Medio 
2014 zullen alle notariskantoren op CDR zijn overgegaan. 
Voor hen die niet werkzaam zijn in de notariële praktijk,  
zie voor een nadere uitleg: G.J.C. Lekkerkerker, De Regis-
tratiewet gewijzigd; naar een systeem van elektronische 
registratie, FBN 2013/5. 

2. Richard Susskind, Tomorrow’s Lawyers. An Introduction  
to Your Future, Oxford 2012.

3. De HEMA notarisservice is ontwikkeld door een oud- 
notaris, in samenspraak met de HEMA en een aantal  
notariskantoren. 

4. Zie www.easynotarissen.nl. Het Easy concept is ontwikkeld 
door notariskantoor E&L Notarissen te Etten Leur en 
wordt gefaciliteerd door Van Brug Software, Heerde. 

5. Dataplaza is ontwikkeld door Van Brug Software, Heerde.
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van een standaard situatie. De software voorziet in 
een eerste geautomatiseerde beoordeling om vast  
te stellen of dit het geval is. Ook is de mogelijkheid 
ingebouwd, dat verder in het proces naar voren komt 
dat meer maatwerk nodig is. De cliënt wordt dan 
verwezen naar de notaris voor verdere dienstverle-
ning die op zijn specifieke situatie is toegesneden.

De ‘more-for-less’ Challenge kan nopen tot het 
efficiënter aanbieden van notariële diensten die zich 
daarvoor lenen. De HEMA notarisservice biedt een 
voorbeeld van een standaard product, dat hierop 
inspeelt. Het Easy concept doet hetzelfde, met dien 
verstande dat het hier een volledig notarieel initia-
tief betreft. Het goedkope label kan worden ingezet 
om het maatwerk te beschermen.
De kwestie die hierbij speelt, is in hoeverre deze 
benadering steeds verenigbaar is met de voorschrif-
ten die zien op een goede notariële beroepsuitoefe-
ning. Vervolgvraag mag zijn of in die voorschriften 
wellicht meer ruimte gevonden moet worden of dat 
aanpassingen nodig zijn omdat de tijd dit vraagt, 
opdat de more-for-less uitdaging met groter kans op 
succes kan worden aangegaan.

Twee vraagpunten
Hoe het ook zij, het handelen van een notaris binnen 
de HEMA notarisservice lijkt op gespannen voet te 
staan met het voorschrift van art. 3 van de verorde-
ning beroeps- en gedragsregels. Of wezenlijker, het 
past lastig bij het beeld dat in art. 3 van de verorde-
ning van een notaris wordt opgeroepen.6 Het feit dat 
een ruime groep notarissen zich bij de notarisservice 
thuis voelt, geeft een goede basis voor debat over art. 
3 van de verordening en zijn achterliggende bedoe-
ling. Zo’n voorschrift ontleent zijn gezag immers 
uiteindelijk niet aan zichzelf. Het gaat hier om de 
vraag in hoeverre de beroepsgenoten zelf, hun 
cliënten en de samenleving een regel als art. 3 
verordening en zijn achterliggende bedoeling (nog) 
als legitiem ervaren.7

Art. 3 van de Verordening beroeps- en gedragsregels 
2011 toont het beeld van de notaris aan het stuur.  
De notaris is steeds gehouden ‘de werkzaamheden  
te verrichten die hij in verband met de opdracht als 
notaris behoort te verrichten’.8 Wel is hem toege-
staan ‘onder zijn verantwoordelijkheid’ werkzaam-
heden uit te besteden, maar dat laatste dan wel 
‘mits hij de regie, zeggenschap en het toezicht 
daarop volledig behoudt.’9 Het artikel wekt de 
indruk dat de notaris steeds eindverantwoordelijk 
moet zijn voor het totale proces dat tot de akte leidt. 
Het is zijn verantwoordelijkheid dat de cliënt een 
helder beeld krijgt van wat hij wil, dat de cliënt zijn 
wil kan vormen op basis van feitelijke gegevens die 
op hun juistheid zijn gecontroleerd.
Bij de HEMA notarisservice lijkt de HEMA een deel 
van de werkzaamheden te hebben overgenomen, die 
art. 3 van de verordening onder notariële verant-
woordelijkheid plaatst. De cliënt vult zijn gegevens 
in op de website van de HEMA, de eerste beoorde-

ling van de cliënt heeft via die website plaats en ook 
de conceptakte wordt op de HEMA site gegene-
reerd. De cliënt gaat een relatie aan met de HEMA, 
hij koopt zijn standaard product van de HEMA en 
betaalt de HEMA daarvoor.
Is deze werkwijze strijdig met wat wij voor 2014 en 
voor pakweg de komende tien jaar, moeten begrijpen 
onder het minimum aan werkzaamheden dat de 
notaris ‘in verband met de opdracht als notaris 
behoort te verrichten’? Het antwoord zal uiteindelijk 
door het gedrag van het notariaat zelf gegeven 
worden, door de cliënten en door hoe de samen- 
leving de notaris wil zien.10

Een tweede in het oog springend vraagpunt bij het 
HEMA initiatief betreft de geheimhoudingsplicht. 
De notaris heeft een plicht tot geheimhouding van al 
hetgeen hem in zijn hoedanigheid is toevertrouwd.11 
Een onderscheid tussen vertrouwelijke en minder 
vertrouwelijke gegevens wordt hierbij niet ge- 
maakt.12 De notaris kan niet door zijn cliënt uit zijn 
geheimhoudingsplicht worden ontslagen.13

Vraag is hoe binnen de hier gegeven kaders is in te 
passen, dat de verwerking van cliëntgegevens plaats-
vindt via een website van een derde commerciële 
partij. Ook hier kan weer de vraag gesteld worden of 
deze kaders niet te strak zijn getrokken, in een geval 
dat een cliënt bewust kiest voor een standaard 
oplossing voor een veel voorkomende vraag en niet 
voor de toegevoegde waarde van de notaris als 
inhoudelijk specialist.

Een duidelijk verschil tussen de HEMA notaris- 
service en het Easy concept is dat dit laatste een 
volledig notarieel initiatief is. In het Easy concept 
heeft niet een dienstaanbieder buiten de notaris  
de regie en de cliëntgegevens zijn en blijven bij de 

6. In deze zin oordeelt ook P.C. van Es, HEMA: Hier Eveneens 
Mooie Aktes, JBN 2013/62.

7. De Britse rechtsfilosoof Hart spreekt hier van de ultimate 
rule of recognition, de ‘herkenningsregel’. Dat een voor-
schrift nog gelding heeft, blijkt uit hoe degenen die er  
mee te maken hebben zich in meerderheid gedragen. Vgl.  
H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford 1961.

8. Art. 3 lid 1 Verordening beroeps- en gedragsregels 2011: 
Ook indien een opdrachtgever anders zou verlangen, blijft 
de notaris gehouden de werkzaamheden te verrichten die 
hij in verband met de opdracht als notaris behoort te ver-
richten. Dit geldt ook wanneer door derden al werkzaam- 
heden zijn verricht.

9. Verordening beroeps- en gedragsregels 2011, art. 3 lid 2. 
10. Op dat laatste aspect wijst ook Louwerens in Notariaat 

Magazine van januari 2014, waar hij als zijn mening geeft 
dat niet de notaris, maar vooral de maatschappij onder-
scheid zal willen maken tussen commodity’s en maatwerk. 
Kees Louwerens, Legal innovation: outside-in, Notariaat 
Magazine januari 2014.

11. Art. 22 lid 1 Wet op het notarisambt.
12. Vgl. HR 1 maart 1985, NJ 1986, 173 (Ogem/notaris Maas).
13. HR 1 maart 1985, NJ 1986, 173 (Ogem/notaris Maas), als-

mede Verordening beroeps- en gedragsregels 2011 art. 4 lid 
1: De notaris kan zich niet door zijn opdrachtgever of door 
andere bij de rechtshandeling betrokkenen uit zijn geheim-
houdingsplicht laten ontslaan.
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notaris. De vraagpunten zoals hierboven besproken 
doen zich daarmee niet voor. Blijft over het vraag-
punt dat geldt voor alle aanbod van digitale nota- 
riële ‘standaardproducten’. Wat is een voldoende 
Belehrung bij een digitaal ‘product’?

Belehrung in een digitaal tijdperk
De vraag mag gesteld worden of het met een zorg- 
vuldige ambtsuitoefening verenigbaar is, met de aan 
de notaris te stellen eis van ‘de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid’14, dat concrete zorgverplichtingen 
als de wilscontrole, de algemene informatieplicht en 
de bijzondere waarschuwingsplicht eerst aan bod 
komen bij het passeren van de akte.15 Voordat de 
cliënt in zo’n digitaal model met de notaris in 
contact komt, heeft hij zelf al een volledig stappen-
plan doorlopen, zelfs uitlopend in een concreet 
‘product’. Een dergelijk proces heeft het risico in zich 
dat de cliënt, bijvoorbeeld omdat hij in het program-
ma voor ‘wenselijke’ antwoorden kiest omdat hij het 
standaardtarief aantrekkelijk vindt, uiteindelijk een 
akte gepasseerd krijgt die niet op zijn persoonlijke 
situatie is toegesneden.

Feit is dat de consultatieplicht van de notaris – de 
Belehrung in het notariële jargon – een actieve 
zorgplicht impliceert. Hij is er verantwoordelijk voor 
dat in het specifieke geval, voor déze cliënt, de 
voorlichting voldoende is geweest. Het Nederlandse 
recht kent echter niet de verplichting voor partijen 
bij een notariële akte om onder alle omstandigheden 
met een notaris een face to face contact te hebben. 
Zoiets als een verschijnplicht bestaat er bij ons niet, 
de cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid. 
Wanneer hij het contact met de notaris tot een 
minimum beperkt, neemt de cliënt een risico dat hij 
een minder op zijn situatie toegesneden voorlichting 
ontvangt, hetgeen voor hem negatieve consequen-
ties kan hebben.16 Wel kan dit laatste tot gevolg 
hebben dat de notaris zijn dienst zal weigeren, 
omdat hij meent dat hij, gezien de omstandigheden 
van het geval, onvoldoende aan zijn zorgplicht kan 
voldoen.
De Belehrung heeft als doel om de cliënt in staat te 
stellen zelf een verantwoorde beslissing te nemen 
door hem goed te informeren met inachtneming van 
zijn persoonlijke situatie. Een digitaal standaard- 
programma maakt dit niet anders. De cliënt moet 
gewezen worden op het bepaalde in de akte en op de 
rechtsgevolgen, op de mogelijkheden en onmogelijk-
heden om een bepaalde rechtshandeling te reali- 
seren. De cliënt moet doen blijken dat hij weet wat  
hij wil. Het komt mij voor dat zo’n programma de 
mogelijkheid moet bieden voor een nader gesprek 
met de notaris, zoals ook de notaris altijd de moge-
lijkheid moet hebben met de cliënt nader in contact 
te komen, wanneer hij bijvoorbeeld een gebrek in de 
wilsvorming vermoedt.
De HEMA notarisservice en het Easy concept voor- 
zien in dit alles wel. Maar dat de KNB, als bewaker 
van standaarden, met het oog op de snel voortgaan-

de marktontwikkelingen, voor de Belehrung in een 
digitaal milieu enige regelgeving zou ontwerpen, lijkt 
mij pleitbaar. Het lijkt mij niet wenselijk wanneer 
notarissen zich van hun plicht tot Belehrung af 
zouden kunnen maken, uitsluitend door de publi- 
catie van een simpele digitale checklist.17

Juridische zekerheid in een gedigitaliseerde 
wereld
Het feit dat het digitaal werken, waaronder mede 
begrepen de digitalisering van documenten en de 
uitwisseling en archivering daarvan, zich meer en 
meer tot de standaard ontwikkelt, terwijl buiten de 
werkomgeving de digitale wereld explosief groeit, 
werpt nieuwe vragen op als hoe de distributie van 
informatie beheersbaar te houden, hoe informatie 
goed te beveiligen waar dat nodig is en hoe eigen-
dom van informatie effectief te bewaken. Dit zijn 
vragen die raken aan het begrip ‘rechtszekerheid’, 
van oudsher een ‘kernproduct’ van het notariaat.

Het ligt dan ook voor de hand, dat er vanuit het 
notariaat en door ICT deskundigen die het beroep 
kennen en zich er mee verwant voelen, al langere tijd 
plannen gemaakt en programma’s ontwikkeld zijn 
om in te spelen op die behoefte aan digitale zeker-
heid. In een vroeg stadium, in 1996, heeft ook de 
KNB het belang al ingezien van notariële betrokken-
heid bij dit vraagstuk.18 De geschiedenis wil ik hier 

14. Art. 17 lid 1 Wet op het notarisambt: De notaris oefent zijn 
ambt in onafhankelijkheid uit en behartigt de belangen van 
de bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartij- 
dige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 

15. De basis voor de notariële informatieplicht is te vinden in 
art. 43 lid 1 Wet op het notarisambt.

16. Vgl. HR 27 maart 1992, NJ 1993, 188 (Thesing Vastgoed) 
waar de Hoge Raad aan de zorgplicht van de notaris een 
grens stelt, ‘daar waar de notaris goede grond heeft te 
vertrouwen dat de belanghebbende zichzelf reeds op de 
hoogte heeft gesteld of dat deze tevoren reeds voldoende 
inzicht had in hetgeen voor die gevolgen vereist was’.  
(rov. 3.3) 

17. Ik geef hier een eerste proeve voor een beroepsregel: 
 l	 Ook wanneer het contact tussen de notaris en zijn cliënt  

 langs elektronische weg tot stand is gekomen, draagt de  
 notaris er zorg voor dat hij volledig kan voldoen aan zijn  
 onderzoeks- en controleverplichtingen, aan zijn alge- 
 mene informatieplicht en aan zijn bijzondere waarschu- 
 wingsplicht. In het bijzonder gaat hij na of partijen in  
 vrijheid tot het aangaan van de rechtshandeling hebben  
 besloten, of zij de gevolgen van de rechtshandeling  
 overzien en of er geen achterliggende belangen in het  
 geding zijn die op (het aangaan van) de rechtshandeling  
 van invloed kunnen zijn; een en ander overeenkomstig de  
 eisen aan zijn zorgplicht gesteld.

 l	 Een notaris is onder alle omstandigheden gehouden  
 zijn cliënt de mogelijkheid te bieden tot een persoonlijk  
 gesprek indien deze dit wenst.

 l	 Een notaris moet zijn cliënt onder alle omstandigheden  
 kunnen oproepen voor een persoonlijk gesprek.

18. H. Franken e.a. De notaris en het elektronisch rechts- 
verkeer, preadviezen KNB 1996. Deze preadviezen gaven  
de aanzet voor een rol van de notaris als onpartijdig 
vertrouwenspersoon, als Trusted Third Party, voor een 
betrouwbaarder elektronisch berichtenverkeer en voor de 
notaris als beheerder van broncode depots (escrow). 
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laten voor wat ze is. Ook hier beperk ik me tot een 
voorbeeld van dit zoeken naar de notariële functie in 
een wereld voorbij het papier, thans bijna twintig 
jaar later dan dat preadvies. Dit voorbeeld is Data- 
plaza.

In het Dataplaza concept komen een paar ontwikke-
lingen samen. Dataplaza biedt een platform (in 
technologische zin), dat een beveiligde toegang kan 
bieden tot digitale dossiers en dat binnen een 
beveiligde omgeving digitale gegevensuitwisseling 
kan faciliteren. Daarnaast biedt het model een 
mogelijkheid tot een beveiligde opslag van gegevens 
die voor cliënten privacy gevoelig zijn: opslag in een 
‘digitale kluis’ onder toezicht van een notaris.

Ketenintegratie binnen de vastgoedketen,  
de ‘digitale kluis’
De notaris die werkzaam is voor de koop, overdracht 
of bezwaring van onroerend goed fungeert in de regel 
als schakel in een economische keten. Zijn rol is die 
van een onafhankelijke instantie met een publieke 
taak, hij is juridisch adviseur en een vertrouwde 
partij. Door een met behulp van ICT een verder-
gaand gestructureerde samenwerking op te zetten 
tussen de verschillende partners in de keten, waarin 
ook de cliënt participeert, zou efficiencywinst 
kunnen worden behaald – more-for-less – en zou ook 
de dienstverlening als geheel aan betrouwbaarheid 
kunnen winnen. Gezien de state of the art van de ICT 
en de stand van automatisering van de verschillende 
partners binnen de keten, zijn er al langere tijd geen 
moeilijk te overkomen ‘technische’ beletselen.
Het Dataplaza platform wil een stuk van de oplos-
sing bieden in de zoektocht naar de verdergaande 
digitalisering van wat wel genoemd wordt de ‘vast-
goedketen’, maar is ook elders te gebruiken. Voor de 
vastgoedketen haakt de propositie in op gesprekken 
die al enige jaren geleden op bureau-niveau zijn 
begonnen tussen de KNB en de Nederlandse Vereni-
ging van Makelaars over digitale perspectieven voor 
de samenwerking tussen de notaris en de makelaar. 
Vertrekpunt bij deze gesprekken is dat voor iedere 
nieuwe zaak een digitaal dossier wordt aangemaakt, 
een digitaal dossier dat voor de makelaar, de notaris 
en cliënten toegankelijk is, ieder met eigen toegangs-
rechten. De notaris begint in het eerste stadium, dus 
vóór het opmaken van het koopcontract, reeds met 
het verifiëren van de voor de transactie benodigde 
gegevens en met het onderzoeken van de mogelijke 
juridische obstakels. De resultaten van zijn onder-
zoek liggen vast in het digitale dossier en bouwen 
zich op voor het gehele proces van verkoop, levering 
en financiering. De informatie wordt met de infor- 
matie vermeerderd met de gegevens die de andere 
dienstverleners binnen de keten inbrengen. Zo 
wordt vanaf een vroeg stadium een goed gedocu-
menteerd dossier opgebouwd. Bedoeling is dat 
dubbel werk wordt voorkomen. Aan de rollen van 
makelaar en notaris zoals die zich in de praktijk 
hebben ontwikkeld wordt verder niet getornd. Een 

koppeling met reeds elders in de keten werkzame 
digitale systemen als ECH19 en HDN20 kan tot de 
mogelijkheden behoren.

De ‘digitale kluis’ is de metafoor voor een beveiligd 
digitaal domein dat de cliënt voor zichzelf kan 
reserveren. Hier kan hij zaken als login gegevens, 
pincodes, wachtwoorden en de profielen die hij op 
het internet heeft afgeschermd van anderen vast- 
leggen. In het model van Dataplaza worden de 
gegevens eerst na controle van de notaris in het 
particuliere digitale domein geplaatst en heeft de 
notaris een beheerdersrol. Er is een mogelijkheid om 
gegevens te laten vastleggen die eerst toegankelijk 
moeten worden na het overlijden of in geval van een 
calamiteit. Ook is een mogelijkheid ontwikkeld de 
uniciteit van de eigen digitale identiteit beter 
bewijsbaar te maken.21

Twee vragen bij het geïntegreerd werken 
Geïntegreerd werken in een digitaal dossier heeft het 
in zich dat de samenwerking tussen de partners in 
de keten intensiever wordt. De vraag die dus moet 
opkomen, is of een verdergaande samenwerking met 
ketenpartners in een digitaal dossier voor de notaris 
verenigbaar is art. 17 lid 1 van de Wet op het notaris-
ambt, in het bijzonder met de eis van een onafhanke-
lijke beroepsuitoefening. In de Verordening beroeps- 
en gedragsregels 2011 is geen regeling te vinden die 
op deze situatie betrekking heeft en van een samen-
werkingsverband in de zin van art. 1 van de Verorde-
ning interdisciplinaire samenwerking 2003 hoeft 
geen sprake te zijn.22 Een mogelijk beletsel heb ik 
daarmee niet kunnen vinden.
Een andere vraag betreft ook hier de geheimhou-
ding. De notaris plaatst, liefst in een vroeg stadium, 
door hem geverifieerde en vastgestelde gegevens in 
een digitaal dossier dat toegankelijk is voor derden. 
Deze gegevens zijn echter afkomstig uit bestanden 
die niet bij uitsluiting voor hem toegankelijk zijn. 
Voor deze gegevens lijkt mij de geheimhouding niet 
te spelen. Anders ligt dit met de gegevens uit de 

19. Elektronische Communicatie Hypotheken, programma’s 
die de gegevensuitwisseling tussen notariskantoren en 
hypothecair financiers faciliteren.

20. Hypotheken Data Netwerk, een netwerk voor gegevens- 
uitwisseling tussen financiers en tussenpersonen.

21. Deze toepassing haakt in op het probleem van de identi-
teitsfraude, die sterk om zich heen lijkt te grijpen. Vgl.  
Maria Genova, Komt een vrouw bij de hacker. Hoe je  
identiteit gestolen kan worden, Just Publishers 2014.

22. Een samenwerkingsverband is notarissen slechts toe-
gestaan met advocaten en fiscaal juristen en fiscaal 
economen die lid zijn van hun respectievelijke branche-
organisaties. Maar blijkens art. 1 lid 1 van de Verordening 
interdisciplinaire samenwerking 2003 wordt onder een sa-
menwerkingsverband verstaan: iedere samenwerking met 
een beoefenaar van een ander beroep dan notaris waaraan 
een of meer notarissen deelnemen dan wel een verband van 
notarissen deelneemt en waarbij de deelnemers geheel of 
gedeeltelijk voor gezamenlijke rekening en risico praktijk 
uitoefenen of zeggenschap over bedrijfsvoering met elkaar 
delen.
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GBA en, indien van toepassing, het CTR. De notaris 
verkrijgt deze gegevens voor een specifiek doel, ten 
behoeve van zijn akte. Hier worden zij al eerder 
ingezet. 
Pleitbaar is dat de notaris deze exclusief verkregen 
gegevens, wanneer zij afwijken van wat al bekend is, 
in de gedigitaliseerde vastgoedketen uitsluitend ter 
beschikking stelt van de partij die het aangaat. 
Wanneer het een gegeven betreft dat invloed heeft 
op de mogelijkheid de rechtshandeling aan te gaan, 
zou aan de ketenpartners meegedeeld kunnen 
worden dat er ‘afwijkingen’ zijn. De partij die het 
aangaat heeft zelf de keuze of het gegeven al dan niet 
geopenbaard gaat worden.

Een e-ID voor iedere burger, betekent dit dat de 
notaris digitaal gaat passeren?
Om het ontstaan van een digitale markt binnen 
Europa een nieuwe impuls te geven, kwam de 
Europese Commissie medio 2012 met een voorstel 
voor een Verordening elektronische identiteiten en 
vertrouwensdiensten.23 Doel is om het vertrouwen te 
vergroten in het elektronisch berichtenverkeer 
binnen de Europese Unie en daarmee de opbouw 
van een betrouwbare digitale infrastructuur. Essen-
tieel hiervoor is dat de lidstaten op nationaal niveau 
elektronische legitimatiesystemen invoeren, die een 
binnen de gehele Unie erkende ‘elektronische identi- 
teit’ kunnen verschaffen aan partijen die hiervan 
gebruik willen maken.24 De Richtlijn van 199925 die 
resulteerde in de invoering van Afdeling 1A in Boek 3 
BW26 had op Europees niveau niet tot de gewenste 
harmonisatie geleid en bood onvoldoende aankno-
pingspunten voor toezicht. Het voorstel voor de 
nieuwe verordening voorziet er in, dat de binnen de 
lidstaten ontwikkelde ‘stelsels voor elektronische 
identificatie’ die aan de voorwaarden van de ver- 
ordening voldoen, kunnen worden aangemeld bij de 
Europese Commissie. Zij dienen vervolgens binnen 
de gehele EU als rechtsgeldige e-ID’s te worden 
erkend.
Het valt buiten het bestek van deze bijdrage verder 
in te gaan op de inhoud van dit voorstel van de 
Europese Commissie. Voor deze bijdrage is interes-
sant, dat in de discussies die in ons land worden 
gevoerd rond de invoering van e-ID’s 27 regelmatig de 
notaris wordt genoemd als instituut dat het middel 
betrouwbaarder kan maken. Notarissen zouden met 
name een rol kunnen hebben bij de uitgifte. Het 
notariaat kent een brede landelijke spreiding, heeft 
de naam van betrouwbaarheid en een traditie van 
deugdelijke verificatie.
Een verdergaand perspectief is dat met de realisatie 
van algemeen in het rechtsverkeer erkende elektro-
nische identiteiten voor burgers en bedrijven, ook de 
elektronische notariële akte een reëel perspectief 
lijkt te worden.28 Voor een generatie die als het ware 
van de speen meteen op de i-phone is overgegaan, 
moet dit vanzelfsprekend klinken. Elektronisch tot 
stand gekomen overeenkomsten zijn in ons recht 
reeds met de schriftelijke vorm gelijkgesteld.29 Het 

ligt in de rede, dat de uitzondering die de wet maakt 
voor notariële akten op termijn zal verdwijnen. Dit 
geeft een reden te meer voor een discussie over de 
digitale Belehrung.

Nabeschouwing
Het primaat van het marktdenken en de digitale 
revolutie geven een combinatie, die de relatie tussen 
de notaris en zijn cliënt sterk kan beïnvloeden. 
Andere dienstverleners staan voor een vergelijkbare 
uitdaging. De cliënt wil vaak more-for-less en toch de 
kwaliteit die van oudsher geboden wordt. De HEMA 
notarisservice en het Easy concept spelen in op dit 
gegeven.

Wat wordt dit beroep in deze nieuwe wereld? Kees 
Louwerens typeert in zijn al eerder genoemde 
bijdrage in Notariaat Magazine de notaris ‘als 
leverancier van nachtrust’, als bij uitstek geschikt 
om in een gedigitaliseerde wereld een rol te vervullen 
in ‘het beheer, beheerste distributie en gebruik van 
informatie’.30 De voorbeelden die ik in deze bijdrage 
gaf passen hier wel bij. De ‘digitale kluis’ plaatst de 
notaris in de rol van beheerder en soms ook distribu-
teur, de gedeelde digitale dossiers in een geïntegreer-
de keten kunnen alle elementen in zich hebben. Het 
is aan de beleidsmakers van de KNB om te bezien of 
niet een intensiever bemoeienis met deze ontwikke-
lingen op haar plaats is.
Maar naast dit alles zou ik graag voor ogen willen 
houden, dat de notaris voor alles bestemd is als 
juridisch deskundige, met als hoofdrol de advisering 
bij en de zorg voor de totstandkoming van rechts-
handelingen en rechtsbetrekkingen die de toets van 
zekerheid kunnen doorstaan. Het onderscheid 
tussen commodity’s en maatwerk is niet meer weg te 
denken, de behoefte aan juridisch maatwerk, aan de 
specialist, zal blijven bestaan.

23. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende elektronische identificatie en ver-
trouwensdiensten voor elektronische transacties in de 
interne markt (2012/0146 COD).

24. Het voorstel ziet in het bijzonder op de toegang tot 
overheidsdiensten in andere EU landen. Daarbij wil men 
bereiken dat een interne Europese markt ontstaat voor 
elektronische handtekeningen en aanverwante online trust 
services.

25. Richtlijn 1999/93EG van het Europese Parlement en de 
Raad van de Europese Unie van 13 december 1999 betref-
fende een gemeenschappelijk kader voor elektronische 
handtekeningen (PbEG L13).

26. De art. 15a tot en met 15f Boek 3 BW.
27. Binnen gremia als Platform Identity Management  

Nederland (PIMN) en ECP, Platform voor de informatie- 
samenleving en op initiatief van het Ministerie van Econo-
mische Zaken, Landbouw en Innovatie.

28. Zie hierover de lezenswaardige bijdrage van Waaijer voor 
het 46ste Landelijk Notarieel Studentencongres in 2011, 
B.C.M. Waaijer, Vergaande digitalisering in het notariaat, 
Ars Notariatus 147, 2011.

29. Zie art. 227a BW en 156a Rv.
30. Kees Louwerens, Notariaat Magazine januari 2014.


