Voorwoord

Op 5 juni 2014 vond in Paushuize te Utrecht het symposium ‘Uitleg van notariële
akten’ plaats. Het symposium was georganiseerd door de Universiteit Utrecht, de
Rijksuniversiteit Groningen en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De
onderhavige bundel is verschenen naar aanleiding van dit symposium en bevat
de op schrift gestelde voordrachten van bijna alle sprekers, alsmede een extra
bijdrage over uitleg van notariële akten.
Over de uitleg van notariële akten was nog niet eerder een symposium georganiseerd of een bundel in de serie Ars Notariatus verschenen. Aan de uitleg van
notariële akten als zodanig is in de literatuur tot dusverre weinig aandacht besteed.
Het onderwerp bevindt zich op het snijvlak van het notariaat enerzijds en de
advocatuur en de rechterlijke macht anderzijds. De laatstgenoemden procederen
en oordelen over het product van de eerstgenoemde. Voor de advocaat en de
rechter is het vanzelfsprekend dat zij zich in het onderwerp dienen te verdiepen.
Uit de verschillende procedures die over de uitleg van (notariële) akten worden
gevoerd blijkt hoe belangrijk het onderwerp is. Kennis over de uitleg van notariële
akten is niet alleen van belang voor advocaten en rechters, maar ook voor het
notariaat. Notariële akten en ook andere akten worden immers opgesteld door de
notaris. Het is voor de notaris goed om te weten wat met zijn akte gebeurt. Ook de
notaris zelf ontkomt niet aan de uitleg van zijn eigen of andermans akten. Ook
hierom is de uitleg van notariële akten voor de notaris van belang.
De opzet van de bundel is als volgt. De eerste twee bijdragen gaan over uitleg van
(notariële) akten in het algemeen, respectievelijk de gevolgen van de verschillende
uitlegnormen voor de notariële praktijk en de uitleg door de notaris. In de
daarop volgende bijdragen zal per soort (notariële) akte worden ingegaan op het
toepasselijke uitlegcriterium en de daarmee samenhangende vragen bij de uitleg van
de desbetreffende akte.
Wij danken de genoemde auteurs nogmaals hartelijk voor hun bijdragen.
Utrecht/Groningen, 10 juli 2015
Jan Biemans, Wilbert Kolkman en Leon Verstappen
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