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DE BIJKLUSSENDE NOTARIS

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

Beste lezer,
Volgens mij zijn er twee nieuwe soorten notarissen gesignaleerd, namelijk de
bijKlussende notaris en de bijPlussende notaris. Ik zal u in dit stuk aangeven wat de
bijKlussende notaris is en vooral waarom mij en ook u dat zorgen kan baren.
In de kranten, waaronder de Telegraaf van 19 augustus jl., staan hele vervelende
berichten over onze pensioenen. Daarbij wordt aangegeven dat een aantal
pensioenfondsen nu gedwongen zijn om de uitkeringen te korten.
Volgens een andere krant zou ook de waarde van de bezittingen van het Notarieel
Pensioenfonds zo ver gezakt zijn dat de notarissen en kandidaten straks minder
pensioen zullen ontvangen. Voor kandidaat-notarissen, zoals ik, is dat vervelend
omdat we gewoon in loondienst zijn en er weinig tot niets aan kunnen om meer
salaris te krijgen. Voor de notarissen is het ook vervelend, maar als ondernemer
weet je dat je goede en slechte jaren hebt en dat je voor je eigen pensioen moet
zorgen.
In een krant stond bij deze berichten een spotprent van Kamagurka. Deze
kunstenaar had de tekening als titel gegeven: De Bijklussende notaris en een notaris
afgebeeld als kinder-oppas. Dit om maar het pensioen aan te vullen.
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Waar ik toen aan moest denken was de onpartijdigheid en neutraliteit van de
notaris. Het is voor iedereen in Nederland van groot belang dat je er van op aan
kunt dat de notaris jouw belangen goed meeweegt. Als echter de notaris minder
verdient en ook zijn pensioen minder waard ziet worden, is het nog maar de vraag
of de notaris zijn rug recht houdt.
In combinatie met het gegeven dat één van de Toezichthouders op notarissen, recent
heeft aangegeven te weinig geld te hebben om voldoende toezicht te houden, is dat
toch een risico.
Wellicht dat criminelen straks hun drugsgeld makkelijker via een bijklussende
notaris kunnen witwassen en in onroerende zaken kunnen investeren.
Laten we hopen dat het spreekwoord: Wiens brood men eet, Wiens woord men
spreekt niet van toepassing is op notarissen.
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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