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van de notaris
Terrorisme
Mr. Jeroen te Lindert (41) is
notaris te Doesburg. In zijn vrije
tijd is hij zanger/pianist in een
‘jaren 50 rock-‘n-rollband’. Met
echtgenote en dochter woont
hij in Voor-Drempt.

Aangezien het lijkt alsof in iedere mediavorm op dit moment alleen nog gesproken wordt over terrorisme en aanverwante onderwerpen ga ik daar maar even aan meedoen.
Ook in de juridische en financiële dienstverlening bestaat
er namelijk speciale wetgeving in de vorm van de ‘Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’
(WWFT).
In Nederland mag vrijwel niemand de straat meer op zonder geldig legitimatiebewijs op zak. Werd daarover bij de
invoering van de regeling nog fors gesputterd en riep het
bij veel mensen al snel een herinnering op aan het ‘Ausweis
bitte’; na enige tijd verstomde het rumoer en horen we er
inmiddels vrijwel niemand meer over.
Bij de notaris wordt men ook geacht zich te legitimeren,
telkens opnieuw. Dit is op zich niets nieuws. Ook vroeger
verklaarde de notaris al in de akte dat ‘partijen hem bekend
zijn’. Echter, dit verklaarde de notaris vroeger ook van Joop
die hij nog kende omdat zijn moeder vroeger nog met
Joops vader had gescharreld. Het legitimatiebewijs vragen
om te kijken of Joop wel echt Joop is, was er niet bij.
Tegenwoordig gaat dat wel anders. We worden nu niet alleen geacht te beoordelen of u wel echt bent wie u zegt dat
u bent, maar ook of u van plan bent om Al Qaida, IS of Boko
Haram te steunen. Want daarvoor hoeft u niet per se met
lange baard en wit gewaad door het leven te gaan. Volgens
onze wetgever schuilt ook in elke boerenzoon (of -dochter)
uit Keijenborg of Achter-Drempt een potentiële terrorist.
Daarnaast bestaat er een grote diversiteit aan strikte regels
ter controle op bijvoorbeeld de herkomst van aan ons
overgemaakte gelden en over de vraag aan wie wij deze
gelden vervolgens mogen uitkeren. Ook als u alleen even
een stukje tuin van de buurman koopt. Bovendien verplicht
de wet ons om ‘ongebruikelijke transacties’ te melden; zelfs
met het verbod om u als cliënt daarvan op de hoogte te
stellen. Kom dus niet op kantoor met uw koffertje vol contanten want dat loopt slecht af.
Door middel van dit soort wetgeving probeert de overheid verwoed allerhande misstanden aan te pakken. Zowel

cliënt als notaris worden daarbij doorlopend gecontroleerd.
Dat is natuurlijk een heel goed streven. Het bestaansrecht
van het vak van notaris is volledig afhankelijk van de integriteit van haar beroepsbeoefenaren. En anders dan sommige mensen nog wel eens denken, zit deze integriteit niet
aan de buitenkant. Ik hoor het velen denken: de notaris, dat
is toch een enigszins op leeftijd geraakte grijze man in dito
pak; leesbril bij de hand, evenals een hete aardappel voor
in de keel, zodra het bezoek over de drempel stapt. Maar
ook al wordt aan deze beschrijving volledig voldaan… om
met de woorden van Lenin te spreken: Vertrouwen is goed,
controle is beter.
Telkens opnieuw zal een notaris u dan ook vragen uw
legitimatiebewijs te tonen. Niet omdat we u niet meer kennen of omdat we de kopie daarvan niet meer hebben van
de laatste keer dat u hier was, maar omdat we ook bij de
volgende controle moeten kunnen aantonen dat u zelf hier
aan tafel hebt gezeten en niet uw tweelingbroer. En u kunt
wel zeggen dat u die niet hebt, maar misschien is deze wel
alleen maar even tijdelijk op vakantie, naar Syrië…

Verhuizing
Ons notariskantoor
gaat verhuizen naar de
Kraakselaan 5 in Doesburg
(het pand van de Rabobank).
Met het oog op de toekomst
is het nodig een overstap
te maken naar een meer
modern en efficiënt
kantoorgebouw, voorzien
van alle vereiste faciliteiten.
Een exacte overgangsdatum is op dit moment nog niet bekend,
maar er wordt daar druk gewerkt aan de verbouwing en het
inrichten van het kantoor. De overstap zal uiterlijk 1 mei 2015
hebben plaatsgevonden. Mocht u ons huidige kantoor voor die
datum niet meer bezoeken, dan heet ik u graag welkom in ons
nieuwe pand!
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