‘Het notariaat
is een vak vol
uitdagingen’
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MENS

En
verder

Dromen voor morgen
Monica Pascale is kandidaat-notaris bij Holtman Notarissen in
Utrecht. Als lid van het Dream Team denkt zij dit jaar mee over de
toekomst van het notariaat. ‘Het is een beroep vol uitdagingen.’
T E K S T Henriette van Wermeskerken | B E E L D Truus van Gog

‘S

inds begin dit jaar maak ik deel
uit van het Dream Team van de
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), een groep
van zo’n dertig notarissen en kandidaatnotarissen die meedenkt over de toekomst
van het notariaat. Dat doen we aan de
hand van het traject dat de KNB voor dit
jaar lanceerde: Dromen, Durven, Doen.
Ik werd op het Dream Team geattendeerd
door de notaris voor wie ik werk, Allard
Schuering, tot voor kort bestuurslid
van de KNB. Ik ben een van de jongsten
in de groep. We zijn vier keer bij elkaar
geweest. In het begin waren we vooral
aan het brainstormen over de toekomst:
de fase van dromen. Toen kwamen er
concrete voorstellen op papier: durven.
Die voorstellen worden vastgelegd in een
strategiedocument voor 2020-2025: de
fase van doen. Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we geprobeerd de visie
uit te drukken in iconen en tekeningen.
Het idee daarbij: als je gaat nadenken
in een andere taal, in dit geval beeld in
plaats van tekst, dan helpt dat om vraagstukken op een nieuwe en andere manier
te benaderen.’
TOEKOMST

‘Het is ontzettend inspirerend en
leerzaam om op deze manier met de
toekomst van het vak bezig te zijn. We
hebben het over een breed scala aan
onderwerpen. Nieuwe ontwikkelingen
zoals digitalisering: hoe ga je daarmee
om? Hoe voldoe je aan je informatieplicht, de Belehrung, als alles online
gaat en je de cliënt niet meer ziet?
Hoe vervul je de poortwachtersfunctie,
bijvoorbeeld voor de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme? Er is veel nieuwe wetgeving

waarvan nog niet helemaal is uitgekris
talliseerd hoe je die moet uitvoeren, maar
waarvan het er naar uitziet dat de handhaving streng is. Als je iets niet helemaal
vertrouwt, hoe ver ga je dan om een en
ander te checken? Ga je niet ver genoeg,
dan faciliteer je de boeven en kun je
achteraf aansprakelijk gesteld worden.
Ga je te ver, dan is dat inefficiënt en wordt
je cliënt niet blij. Hoeveel tijd besteed
je aan onderzoek? Intussen heb je ook
te maken met de plicht je diensten te
verlenen, je ministerieplicht. De KNB
biedt hulpmiddelen in de vorm van
handleidingen, stappenplannen en een
telefonische hulplijn. Belangrijk is de
ID-scanner, waarmee je kunt checken of
een identiteitsbewijs authentiek is, en
niet opgegeven als vermist of gestolen.
Wij hebben hem al. Hij wordt voor elk
kantoor verplicht.’
CONSTRUCTIE

‘Als notaris sta je midden in de maatschappij. Je hebt je te verhouden tot je
cliënt, de overheid en andere beroepsbe
oefenaren zoals advocaten en fiscalisten.
De cliënt van nu is mondiger en beter
geïnformeerd dan vroeger. De overheid
stelt allerlei eisen zoals die van poortwachtersfunctie die ik al noemde. En
hoe onderscheiden we ons van andere
juridische professionals, zoals advocaten?
Advocaten bestrijken het hele juridische
terrein, notarissen maar drie gebieden:
ondernemingsrecht, onroerend goed en
familierecht en de daarbij behorende
fiscale vraagstukken. Daar moeten wij
dan wel in uitblinken. Wat doe je als een
cliënt bij je komt met een constructie die
door een fiscalist bedacht is, en waarvan je
je afvraagt of die wel klopt? De cliënt heeft
geen zin dat nog eens te laten uitzoeken:

dubbel werk. Toch moet je dat nagaan
als je twijfelt. Kortom: het notariaat is
een vak vol uitdagingen. Ik vind het leuk
me erin te verdiepen en sluit niet uit dat
ik ooit actiever word binnen de KNB.’
TIJD

‘Maar eerst maak ik natuurlijk de beroepsopleiding af. Ik heb het op het moment
druk genoeg. Ik werk in de familierechtpraktijk. Die vind ik het meest interessant.
Er komen soms emotioneel zware zaken
langs je bureau. Sinds kort werk ik 35 uur
per week in plaats van 40. Dat geeft mij
meer tijd en rust. Op de beroepsopleiding
zijn mijn collega’s verbaasd dat mijn
kantoor daarmee akkoord ging. Anderen
zouden dat ook wel willen. Maar ik verzet,
denk ik, net zoveel werk als toen ik nog
fulltime werkte, en ik ben er gelukkiger
door. Ik werk nu vier wat langere dagen.
Op vrijdag werk ik in beginsel niet, maar
als er iets is, ben ik er natuurlijk gewoon.
Ik heb nu tijd om veel te sporten, dat doe
ik graag. Vroeger heb ik intensief geturnd.
Nu niet meer, maar je kunt mij wel drie
of vier keer per week in de sportschool
vinden. Verder vind ik het leuk om af en
toe naar het buurthuis te gaan in Lombok,
de Utrechtse wijk waar ik woon. Dan maak
ik een praatje met mensen die nog niet
goed Nederlands spreken, zodat zij de
taal een beetje kunnen oefenen. Dat ik
dat graag doe, zal wel met mijn eigen
afkomst te maken hebben. Mijn ouders
komen uit Roemenië. Na de val van het
communistisch regime zijn ze als politiek
vluchteling naar Nederland gekomen en
hebben jaren in een asielzoekerscentrum
gewoond. Hun opleidingen werden
hier niet erkend, dat was voor hen erg
moeilijk. Doordat ik de tijd heb om ook
belangrijke dingen buiten mijn werk te
doen, beschouw ik mijn leven als goed
in balans.’
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