
 

Intercollegiale toetsing 

 

 

 

Datum audit:    13 november 2014 

 

Auditor:     Mr. R. Wiechers 

 

Naam/plaats kantoor:   Lingewaerd Notarissen 

 

Contactpersoon:    Dhr. mr. B.A.M. van Elst 

 

 

Conclusie: 

 

Uit de stukken die ik heb ingezien en uit de gesprekken die ik met de notaris en zijn medewerkers 

heb gevoerd, concludeer ik dat de opdrachtcyclus professioneel wordt afgewerkt, waarbij aan de 
wettelijke voorschriften een adequate invulling wordt gegeven. Op het kantoor is aandacht voor 

kwaliteit- en integriteit gerelateerde vraagstukken. De bevindingen betreffen het kantoor en de 

daaraan verbonden (kandidaat-) notaris(sen). 

 

Ondertekening: 

 

Datum, 17 november 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Auditor, Mr. R. Wiechers  

 

 

Auditbureau, 9 december 2014 
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Het onderzoek | uitwerking 

 

I. Ontwikkelingen 

 

Het kantoor is sedert 2013 aangesloten bij "Helianthus", waarbij een aantal samenwerkende 
partners met verschillende disciplines (o.a. accountant, notaris, fiscalist, financieel planner) 

samenwerken. De notarissen zelf geven hierbij als achterliggend motief aan de wens om te kunnen 
klankborden en omzet langs andere kanalen binnen te halen. In mijn optiek een goed streven. Wel 

is door de auditor onder de aandacht gebracht dat e.e.a. dient te voldoen aan de IDS spelregels, 

waarbij in ieder geval ervoor gewaakt dient te worden dat de notaris de regie behoudt. Aangegeven 
dat dit initiatief dat zich nu nog in de opstartfase bevindt, (ook) in de toekomst gemonitord zal 

moeten worden.  
 

II. Visie kantoor 

 

Het kantoor zelf omschrijft haar visie als het verlenen van gespecialiseerde juridische diensten aan 
mensen en met name ondernemers met wie een lange termijn relatie wordt aangegaan, welke 

mensen en ondernemer de meerwaarde van een dergelijke relatie kunnen inschatten en waarderen. 
Op de vraag hoe men het kantoor zag over 5 jaar kwam een antwoord dat aansluit bij 

bovenstaande visie.  
 

III.  A.  Door het kantoor benoemde verbeterpunten / knelpunten 

 

Als verbeterpunten noemt het kantoor: 

- efficiënter maken van de werkprocessen 

- het scheppen van een meedenkende organisatie met meedenkende medewerkers 

- het op elkaar afstemmen van kantoorvisie en uitstraling  

 

III.  B.  Door het kantoor benoemde dilemma's/ vraagstukken/ thema's 

 

Als dilemma noemt het kantoor de ministerieplicht bij niet na te trekken info van derden. De 
ministerieplicht werd als zwaarwegend beoordeeld en men vond dat deze niet al te lichtvaardig 

terzijde kan worden geschoven. Als dilemma werd hierbij gevoeld dat externe informatie een 

bepaalde transactie in een zodanig ander daglicht kan plaatsen dat wellicht toch een stap op de 
plaats moet worden gemaakt. Verder besproken en uitgediept met aantal handvatten die de 

notarissen ook zelf al bedacht hadden. 
 

IV.  Algemene indruk van het kantoor en haar bedrijfsvoering 

 

Het kantoor biedt naar mijn mening een vaktechnisch uitstekende dienstverlening aan de klant. 
Klanten komen meestal altijd uit de regio/directe omgeving, met dien verstande dat in de 

ondernemingspraktijk gewerkt wordt/is met een bedrijfsmodel op basis waarvan ook klanten van 
verderop bediend worden/werden. Belehrung is hierbij uitdrukkelijk ter sprake gebracht, maar 
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volgens verklaring van de notarissen werden de betreffende klanten vrijwel altijd ten kantore 
uitgenodigd voor passeren of was eerder persoonlijk contact.  

 
V. Positieve punt(en) & aandachtspunt(en) vorige audit | beoordeling van deze punten 

tijdens huidige audit 

 

Positief 
 

Als positief werd aangemerkt goede kennis wwft en goede organisatie. 
Hierop heeft het kantoor thans niets ingeboet. 

 
Aandachtspunt(en) 

 
Uitbreiden van contacten met collega's werd als aandachtspunt benoemd.  

 

Het kantoor heeft zich deze opmerking ter harte genomen. Niet alleen werken er nu 2 notarissen, 
ook wordt deelgenomen in EPN en VOC, terwijl aansluiting bij Netwerk overwogen wordt.  

 
Daarnaast speelt er een initiatief op basis waarvan met een aantal collegae in den lande een vorm 

van samenwerking wordt overwogen. 
 

VI. Vormgeving en uitvoering onderzoek 

 

a. Begingesprek door auditor en assistent met notarissen Bob van Elst en Paul Kok 

b. Voortzetting gesprek met notarissen door auditor 

c. Onderzoek kasboek en repertorium door assistent 

d. Aantal min of meer informele gesprekken met paar medewerkers en oudste kandidate door 

auditor en assistente 

e. Dossieronderzoek door auditor en assistent 

f. Gesprek omtrent dossiers met beide notarissen, waarbij veel vakinhoud aan de orde kwam 

g. Eindgesprek met de 2 notarissen door auditor en assistent 

 

NB: er is bewust afgezien van het voeren van formele gesprekken met medewerkers, aangezien bij 
zowel auditor als assistente het gevoel leefde dat zulks in dit geval weinig zou toevoegen aan het 

beeld van kantoor. 
 

VII. Risico's 

 

Zowel vaktechnisch als operationeel-technisch bespeur ik geen risico's bij dit kantoor. 
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VIII. Schematische weergave steekproefsgewijze gecontroleerde punten | selectie 

 

Volgnr. omschrijving goed voldoende  matig 

1 Kennis van klant X   

2 Inrichting en uitstraling kantoor X   

3 Inrichting dossiers, repertorium X   

4 Vaktechniek X   

5 Naleving beroepsregels algemeen* X   

5a Protocol wilsbekwaamheid X   

5b Verslaglegging en dossiervorming X   

5c Opdrachtbevestigingen X   

5d Toelichtingen X   

5e Tijd voor passeren X   

5f Tijdschrijven X   

6 Kostprijsberekening(niet beoordeeld) Nvt   

7 Modellenbeheer X   

8 (Bereidheid tot) innovatie X   

9 Commercieel denken X   

* = geen integrale toetsing, aantal onderdelen wordt uitgelicht 
 

IX.  eindgesprek en Conclusie: 

 

In het eindgesprek, gevoerd met de beide (kandidaat-)notarissen, kwamen de hierna opgesomde 
positieve punten, verbeterpunten en aandachtspunten aan de orde. 

 
Het kantoor werkt op een vaktechnisch en procesmatig uitstekend niveau. Werkaanbod en de 

bijbehorende output is redelijk goed verspreid over de diverse sectoren met een onderweging voor 

de ondernemingspraktijk.  
 

X. Positieve punten 

 

- Goede vaktechnische beheersing van de materie 

- Nette inrichting en uitstraling van het kantoor 

- Team werkt goed samen 

- Goede kennis van de klant 

- Recherches op orde 

- Datuminformatie kadaster op orde 

- Aandacht voor actuele civielrechtelijke en tuchtrechtelijke kwesties. 

 



 

 

Rapport intercollegiale toetsing Lingewaerd Notarissen 2014 
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie . 5 

 

Kortom: het kantoor functioneert vaktechnisch en operationeel technisch op een uitstekend niveau. 
Aan de Belehrung wordt goed invulling gegeven. Er worden voldoende notities gemaakt, zeker in 

bijzondere gevallen, waarbij soms ook passeerverslagen worden toegevoegd. 
 

XI. Verbeterpunten 

 

Uit het onderzoek kwamen geen (vaktechnische of andere) verbeterpunten naar voren.  
 

XII. Aandachtspunten 

 

Uit de gesprekken en het dossieronderzoek zijn geen concrete (overige) aandachtspunten naar 
voren gekomen, anders dan het al eerder in dit rapport genoemde aandachtspunt betreffende de 

verdere ontwikkeling en vormgeving van het samenwerkingsinitiatief onder de naam Helianthus. 
 

XIII. Collegiale tips 

 

Aan de orde kwam onder meer: 
 

1. het in de uitsluitingsclausule als optie opnemen van de bepaling "op=op"; 

 

2. overwegen van de wenselijkheid dat een volmacht/levenstestament door gevolmachtigde 

aanvaard wordt alvorens deze in werking treedt (schept meer duidelijkheid en past wellicht 

beter bij het feit dat gevolmachtigde niet alleen bevoegdheden verkrijgt maar ook 

verplichtingen (rekening - en verantwoording) dient na te komen; 

 

3. hetzij in de testamenten zelf hetzij in de bijbehorende toelichting memoranda dat er ruimte 

bestaat c.q. is geboden om desgewenst testamenten van gehuwden/stellen apart te bespreken 

e/o te passeren (zulks i.v.m. Hof A'dam Hof Amsterdam 10 december 2013, 

ECLI:NL:GHAMS:2013:4487); 

 

4. ook indien koopprijs aandelen slechts €. 1,00 is liever niet in akte opnemen dat betaald is als je 

dit niet hebt gecontroleerd. 

 

 

 

 

 

 


