
‘A
ls auditor bezoek ik zo’n acht à 
tien notariskantoren per jaar. 
Meestal liggen die tussen de 
vijftig en honderd kilometer 

van je eigen kantoor. Niet te dichtbij, 
letterlijk en figuurlijk. Voor een professio-
neel peer review, want dat is het, heb je 
een bepaalde afstand nodig om belangen-
verstrengeling te voorkomen. In 2015 ben 
ik auditor geworden, want het leek mij 
interessant een bijdrage te leveren aan  
de kwaliteit van het notariaat. Elk notaris-
kantoor krijgt iedere drie jaar een auditor 
over de vloer. Deze vorm van intercolle-
giale toetsing is verplicht sinds tien jaar. 
Dat betekent dat alle kantoren inmiddels 
een keer of drie een audit hebben gehad. 
In het begin was er soms wat weerstand, 
nu is iedereen er wel aan gewend. Maar 

het blijft spannend, want je wordt als 
kantoor helemaal doorgelicht.’

INTENSIEF

‘Tevoren verdiep ik mij in het kantoor dat 
ik ga bezoeken. Ik doe onder meer een 
Google-check en kijk in het notariaat-
register, waarin de nevenfuncties en het 
tuchtrechtelijk verleden staan. Ik bel 
altijd zelf om de afspraak te maken voor 
de audit, met de notaris, om een beeld te 
krijgen. Op de dag van de audit ga ik met 
een assistent naar het kantoor, waar ik 
een kamer met een computer ter beschik-
king krijg. Zo’n bezoek duurt de hele dag. 
Het is intensief werk. Ik begin met een 
gesprek met de notaris en daarna met de 
kandidaat-notarissen. Ook spreek ik met 
de boekhouder. Dat zijn individuele 

gesprekken over een breed scala aan 
onderwerpen. We bespreken hoe het 
kantoor aan de wettelijke eisen van 
onder meer de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme 
voldoet. Hoe wordt de controle van de 
herkomst van gelden vastgelegd? Maar 
we hebben het ook over de dienstverle-
ning en kantoororganisatie. Je bent echt 
aan het sparren met je collega’s: hoe gaat 
het, waar kan het beter? Daarna volgt  
een uitvoerig dossieronderzoek. 
Gemiddeld onderzoek ik tien tot vijftien 
dossiers, verdeeld over de verschillende 
rechtsgebieden. Uiteraard hebben mijn 
assistent en ik een geheimhoudings-
plicht voor dit werk.’

CONTACT

‘Tussendoor spreek ik verschillende 
medewerkers. Bij een audit is het belang-
rijker om patronen te herkennen dan  
om specifieke fouten aan te wijzen. 
Worden gespreks aantekeningen goed 
vastgelegd? Is er periodiek overleg?  

T E K S T  Henriette van Wermeskerken | B E E L D  Truus van Gog

Martin Beenen is notaris bij deNotarissen Beenen Dantuma Verschuren in 
Vianen. Daarnaast is hij auditor en geeft hij les aan de Hogeschool Arnhem en 
Nijmegen. ‘Ik vind het leuk om op een andere manier met het vak bezig te zijn.’

En 
verder

1 0  N o t a r i a a t  M a g a z i n e  edit ie  1  |  februari  2 020



Zijn de algemene voorwaarden actueel? 
Schakelt het kantoor een tolk in als dit 
nodig is? Maar ook: hoe werkt het team 
samen? Hoe staat het met de werkdruk? 
Ook van het ondersteunend personeel 
krijg ik veel informatie. Tegen het einde 
van de dag heb ik een eindgesprek met  
de notaris en met de medewerkers. Dan 
vertel ik wat mijn bevindingen zijn, op 
hoofdlijnen, en dan hoor ik graag wat  
de notaris daarover zegt. Die bevindingen 
komen niet als een verrassing, want er is 
gedurende de hele dag contact. Een audit 
heeft ruwweg drie mogelijke uitkomsten: 
een kantoor voldoet, een kantoor voldoet 
niet helemaal, in welk geval er verbete-
ringen moeten worden doorgevoerd, of 
een kantoor voldoet niet. Dan is er echt 
iets mis in de praktijkvoering. In zo’n 
geval komt er een heraudit door een team 
van auditoren, al dan niet afgesloten met 
een gesprek of een vervolgtoetsing. In de 
bijna vijf jaar dat ik dit werk doe, heb ik 
wel meegemaakt dat een kantoor niet 

voldoet. Ook ben ik eens als herauditor 
opgetreden.’

KWALITEIT

‘Ik merk dat men het prettig vindt om 
collegiaal te praten over allerlei zaken. 
Dat speelt niet alleen bij eenmans-
kantoren en kleine kantoren. Allerlei 
onderwerpen passeren de revue: nieuwe 
wetgeving, modellen – maak je die zelf  
of koop je ze in? Worden verdachte 
situaties herkend? Bij kleine kantoren is 
opvolging vaak ook een gespreksonder-
werp. Hoe vind je iemand die je praktijk 
kan overnemen? Aan het eind van de 
audit is er vrijwel altijd een sfeer van 
onderling vertrouwen. Je hebt over en 
weer een goed gevoel over de dag. Ik 
beleef er altijd veel plezier aan. Je bent  
op een andere manier met je vak bezig, 
terwijl je dat tegelijkertijd naar een hoger 
niveau tilt. Het is leuk om met collega’s  
te sparren, zowel vak inhoudelijk als op 
organisatorisch niveau. Wat mij betreft 

is peer review een uitstekende manier om 
de kwaliteit van het beroep van binnenuit 
te bewaken.’

THEORIE

‘Behalve auditor ben ik sinds tien jaar 
parttime docent op de HAN, de Hoge-
school Arnhem en Nijmegen. Eerder gaf 
ik les aan de klerkenopleiding, de SOMN. 
Op de HAN geef ik ondernemingsrecht, 
erfrecht en huwelijksvermogensrecht aan 
hbo-rechtenstudenten. Ontzettend leuk 
om te doen. Ik vertel de studenten hoe het 
in de praktijk gaat, welke emoties er bij 
de cliënten spelen. Want dat leer je niet 
met de theorie. Voor mijzelf is het interes-
sant om vanuit de praktijk terug te gaan 
naar de basis van het recht, naar hoe de 
theorie in elkaar steekt. Zo snijdt het mes 
aan twee kanten. Ik heb het altijd leuk 
gevonden om ook op een andere manier 
met het vak bezig te zijn.’ 

‘Aan het eind van de audit
is er vrijwel altijd een sfeer 
van onderling vertrouwen’

Sparren met collega’s
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