
Toespraak ter gelegenheid van de beEdiging van MR. DOILART,

CHAYENNE CHEVELLE JOHANNA op woensdag23 maart 2022 tot
Kandidaat Notaris in het gerechtsgebouw aan het

onafhankelijkheidsplein br. No. 4 om 11.30u.

Kandidaat-notaris,

Uw verzoek om belast te worden met de waarneming van

enig kantoor d.d. 1 oktober 2021 is door het Hof ingewilligd

en heden geformaliseerd middels de door U afgelegde eed.

Hiervan verleent het Hof akte!

lk feliciteer U mede namens de overige leden van het hof en

de griffier met deze mijlpaal in uw carriEre binnen het

notariaat, omdat U vanaf heden de bevoegdheid verkrijgt en

dus in staat bent waar te nemen voor een notaris die belet of
ontstent is. U heeft hiertoe de goedkeuring van Uw patroon

notaris Dollart-Derby bij schrijven d.d. 3 november 2021 en

van de SNB d.d. 17 februari2O22. De SNB is van oordeel dat

U zich conform de wet op het Notaris ambt keurig hebt

aangemeld bij dit instituut om op dit rechtsgebied dienstbaar

te zijn en U voldoet aan de vereisten om thans met de

waarneming belast te worden.

Het doet het Hof overigens goed te vernemen van Uw

patroon dat U de cliEnten op een vriendelijke en

professionele wijze op notarieel gebied begeleidt, adviseert

en bijstand verleend. Mijns inziens een uitermate belangrijke

competentie om te bezitten in deze bediening.
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U heeft Uw notariEle opleiding in Nederland afgerond aan de

vrije Universiteit van Amsterdam op 28 juni 2019 en U bent

vanaf 9 Juli 2OL9 verbonden als kandidaat-notaris aan het

notaris kantoor van mr. Dollart-Derby. U heeft geen maand

geaarzeld om terug te komen naar Suriname om Uw krachten

te geven aan dit land.

Er bestaat behoefte aan kandidaat notarissen in de praktijk

van het notariaat. Een notariskantoor zonder minimaal een

kandidaat notaris in dienst, lijkt mij ondenkbaar, omdat

anders de notariEle medewerker danwel de notaris zelf al het

minutieuze en nauwgezette voorbereidend werk moet doen.

Verwaarloost u bij de waarneming de integriteit van en

binnen het beroep nooit en voorkom om de burger achteloos

in de kosten te jagen. Dus een goede en nauwgezette

voorbereiding en afhandeling van elke te passeren akte, te
geven advies, legalisatie van handtekening of op te maken

proces-verbaal van zwarigheden is vanaf heden verplicht voor

U tijdens de waarneming, op straffe van tucht.

lk wijs u nog op de kernwaarden van eerlijkheid en

onzijdigheid welke u ingevolge uw eedsaflegging in acht zal

dienen te nemen bij de waarneming. Grapt u met alles,

behalve met deze kernwaarden, omdat deze u en het

kantoor, bij verwaarloziflg, duur kunnen komen te staan. Blijft

U te goeder trouw! Fouten te goeder trouw gemaakt worden

U niet aangerekehd, doch die te kwader trouw zal de

tuchtrechter doorzien !
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Goede en geregistreerde communicatie met de cliEnt in de

zin van informatievergaring en verschaffing in verband met

de te verrichten notariEle handeling is van onschatbare

waarde ter voorkoming van ellende voor uzelf, het notariaat

en in het bijzonder de cli6nt.

U zult tevens tijdens uw meerjarige stage gemerkt hebben

dat het noodzakelijk is om daarbij transparant te zijn en

bovenal open en eerlijke te communiceren. Hierdoor

ontstaat er meer begrip voor de beroepsgroep en er wordt

heel veel ruis en geheimzinnigheid voorkomen; gevoelens van

blokvormitrB, machtsconcentratie en corruptie worden

h ierdoor geEl imi neerd.

Het Hof vertrouwt erop dat U de vele en met accuratesse te

vervullen werkzaamheden die op u wachten, op een

waardige wijze en naar beste weten en kunne zult vervullen.

Ofschoon u voldoet aan alle vereisten terzake om met de

waarnememing belast te worden, is het niet teveel gevraagd

om zich te blijven bekwamen middels trainingen en cursussen

ter upgrading van de deskundigheid en overige competenties

welke nodig zijn voor deze praktijk.

Het Hof feliciteert U nogmaals met deze mijlpaal en gaan de

felicitaties tevens uit naar de uw patroon en de SNB en niet in

de laatste plaats naar uw familie en uw dierbaren.

Het Hof wenst U succes toe in uw verdere carriere!
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Mr. !.H.M.H. Rasoelbaks, President


