Bezwaar afboeking derdengeldregeling!

!
Geachte mevrouw Van der Pluijm,
Op 5 januari 2012 ontving ik van notaris Van Veeren een
overzicht van de betalingen van de Derdengeldrekening ten
behoeve van de Erven van de heer en mevrouw Koerthalzen,
dossier nr. 27002579/EP.
Hierin staat een afboeking van € 2.094,40 te weten een
factuur d.d. 29-12-2011 nr 1084764/201108031 van uw kantoor
t.b.v. het beheer van de Derdengeldrekening over de periode
2007 t/m 2011.
Middels dit schrijven teken ik bezwaar aan tegen deze
afboeking en verzoek ik u binnen 7 dagen na dagtekening, dit
bedrag € 2.094,40 terug te storten op de Derdengeldrekening
van Notaris van Veeren. U heeft verzuimd deze factuur aan mij
ter goedkeuring voor te leggen, terwijl hij wel op 30-12-2011
van de betreffende rekening is afgeschreven.
Na uitvoerig onderzoek van mijn kant, is mij gebleken dat u
niet gemachtigd bent om uw eigen facturen goed te keuren en
vervolgens zonder vooraankondiging, afspraak en goedkeuring
mijnerzijds van de Derdengeldrekening af te schrijven.
Bijgaand de tekst van de wettelijke regeling van het
notarisambt, waaruit blijkt dat uw handelen niet conform de
geldende wettelijke regeling is.
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Hoogachtend,!
de heer B. Koerthalzen!
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Bijlage
WET van 3 april 1999, houdende wettelijke regeling van het
notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842,
Stb. 1842, 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart
1847, Stb. 1847, 12, houdende vaststelling van het tarief
betreffende het honorarium der notarissen en verschotten
(Wet op het notarisambt)
Artikel 25!
1. De notaris is verplicht bij een financiële onderneming die
ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het
bedrijf van bank mag uitoefenen een of meer bijzondere
rekeningen aan te houden op zijn naam met vermelding van zijn
hoedanigheid, die uitsluitend bestemd zijn voor gelden, die
hij in verband met zijn werkzaamheden als zodanig onder zich
neemt. Gelden die aan de notaris in verband met zijn
werkzaamheden als zodanig ten behoeve van derden worden
toevertrouwd, moeten op die rekening worden gestort. De
bovenbedoelde financiële onderneming voegt de over de gelden
gekweekte rente toe aan het saldo van de bijzondere rekening.
Indien deze gelden abusievelijk op een andere rekening van de
notaris zijn gestort of indien ten onrechte gelden op de
bijzondere rekening zijn gestort, is de notaris verplicht
deze onverwijld op de juiste rekening te storten. Hetzelfde
geldt indien de gelden rechtstreeks in handen van de notaris
zijn gesteld. Indien meer notarissen in een maatschap
samenwerken, kan de bijzondere rekening ten name van die
notarissen tezamen, de maatschap of vennootschap worden
gesteld. In geval van samenwerking met beoefenaren van een
ander beroep moet uit de tenaamstelling van de bijzondere
rekening blijken dat de notaris deze rekening houdt. De
notaris vermeldt het nummer van de bijzondere rekening op
zijn briefpapier.
2. De notaris is bij uitsluiting bevoegd tot het beheer en de
beschikking over de bijzondere rekening. Hij kan aan een
onder zijn verantwoordelijkheid werkzame persoon volmacht
verlenen. Ten laste van deze rekening mag hij slechts
betalingen doen in opdracht van een rechthebbende.

