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LEG SPELREGELS VAST BIJ DE NOTARIS
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Maastricht
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Beste Lezer,
Toen ik vorige week naar de redactie van deze krant reed om te praten over mijn
bijdrages aan Over Geld, wist ik heel snel waar ik moest zijn. Niet omdat er in grote
letters "De Telegraaf"op het dak stond, maar omdat de hele gevel van het gebouw
was ingepakt in een oranje doek met voetballen erop. Toen ik dat zag, had ik
onmiddelijk een onderwerp voor drie columns over de notaris.
Als u zich nu afvraagt wat de Oranjegekte te maken heeft met het notariaat, dan raad
ik u aan om door te lezen. In deze en de volgende twee bijdragen zal ik uw vraag
beantwoorden.
Zolang het Nederlandse eftal blijft winnen in Zuid-Afrika, zal het Oranje-gevoel
alleen maar toenemen. En als "onze jongens" in de finale aantreden, zullen we ook
het Wilhelmus weer horen en proberen mee te zingen. Het Wilhelmus en oranje
hebben, zoals u weet, heel veel te maken met ons koningshuis. En dit Huis van
Oranje Nassau is de link met de notaris.
Want wat u waarschijnlijk niet direct wist, is dat als je notaris wordt, dit betekent dat
je wel eerst benoemt moet worden door de Koningin. Zij ondertekent dan een besluit
waarin de benoeming van de kandidaat-notaris tot notaris wordt vastgelegd.
Er is echter nog wel een belangrijk verschil tussen de voetbalhelden die nu in oranjetenue voetballen en de notaris. Als het elftal het toernooi afsluit met winst in de
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finale, worden ze uitgenodigd door Koningin Beatrix. Als de notaris zijn carriere
afsluit met zijn pensioen, dan krijgt hij of zij alleen een brief van de Staat waarin is
vermeld dat de notaris geen notaris meer is.
Of dat verschil terecht is, mag u zelf bepalen. Laten we in de tussentijd hopen op
mooie en sportieve wedstrijden.
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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