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ZORGPLICHT NOTARIS

Mr. Ernst Loendersloot
Sr. kandidaat notaris te
Maastricht
Foto: Harry Heuts

Beste lezer,
Op de notaris rust een plicht om zaken zo goed mogelijk af te wikkelen, maar
kennelijk is er een grens aan die plicht.
Op 26 februari 2007 heeft een notaris namelijk een akte van levering en een
hypotheekakte getekend, waarbij (zoals gebruikelijk) het geld van de hypotheek
werd gebruikt om de verkoper te betalen. Enige tijd later werd duidelijk dat de koper
al 4 jaar geleden failliet is verklaard en dus de akten nooit had mogen tekenen.
Dit kwam aan het licht omdat de curator de bank meldde dat de hypotheek niet
geldig was en dus ook niet betaald zou worden maar de woning wel in de failliete
boedel viel die door de curator afgewikkeld zou worden. Dat zou heel fijn zijn voor
de andere schuldeisers, maar niet voor de bank die dus ineens geen zekerheid meer
had.
Natuurlijk heeft de bank de notaris aansprakelijk gesteld omdat deze er voor had
moeten zorgen dat de hypotheek wel geldig was en had moeten controleren dat de
koper niet failliet was op het moment van ondertekening van de akte. Nu hoort het
bij de vaste werkzaamheden dat de notaris ook dit controleert, maar in 2007 was er
een probleem.
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In die tijd was er geen centraal register. De notaris kon wel een register raadplegen
van het bedrijf Graydon, maar dat bedrijf stond niet in voor de volledigheid van de
gegevens. En juist in deze zaak bleek de uitzondering de regel te bevestigen. De
notaris controleerde wel Graydon, maar het faillissement van de koper uit 2003 was
daar niet vermeld.
De bank vond dat dit geen excuus was. Dan had de notaris maar meer moeite
moeten doen en de rechtbank(en) moeten bellen om te vragen of de koper toevallig
wel failliet was gegaan ondanks het feit dat er bij Graydon niets uit was gekomen.
Logischerwijs vond de notaris dat niet omdat dit gewoon niet werkbaar was.
Uiteindelijk heeft de rechter in Leeuwarden de notaris in het gelijk gesteld. De
notaris heeft wel een plicht om de zaken zo goed mogelijk te regelen (zorgplicht)
maar niet de verplichting om het resultaat te garanderen (garantieplicht). Onder de
toenmalige omstandigheden had de notaris alles gedaan wat van een normaal en
voorzichtig werkende notaris verwacht kon worden.
Wel oordeelde de rechter dat als de notaris reden had om te twijfelen aan de
gegevens die hij uit zijn onderzoek kreeg, hij extra controles had moeten verrichten.
Bijvoorbeeld als iemand hem had verteld dat de koper een keer failliet was gegaan
of zo.
Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950.
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder.
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