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TOESPR/A/AK TER GELEGENHEID VAN DE BEEDIGING VAN MR NAOMI

DAMARIS STEKKEL TOT BEROEPSNOTARIS IN GEHEET SURINAME OP

WOENSDAG 23 MAART 2022 IN HET GERECHTSGEBOUW VAN HET HOF VAN

JUSTITIE AAN HET ONAFHANKETIJKHEIDSPLEIN NO. 4. OM IO.OO UUR DES

VOORMIDDAGS

KAMERSAMENSTELLING: MR. I.H.M.H. RASOELBAKS

MR. D.D. SEWRATAN

MR. I.S. IACHITJARAN

Het hof verleent akte van uw eedsaflegging tot
beroepsnotaris in geheel Suriname conform artikel 4 lid L van

de wet op het notarisambt.

Bij resolutie van de President van de Republiek Suriname d.d.

26 januari 2022 bent u benoemd tot beroepsnotaris in geheel

Suriname, tra confirmatie door de SNB op 18 maart}OZL.

U heeft op verschillende notariaten Uw waarnemingsperiode

als kandidaat-notaris naar tevredenheid van Uw patroon en

de SNB vervuld en heeft u ruime ervaring opgedaan als

kandidaat-notaris vanaf november 2015 op verschillende

notariaten. U mag zich thans met recht Notaris in geheel

Suriname noemen en Uw dienstbaarheid tonen aan diegenen

die van uw diensten gebruik zullen maken.

Doet u dat:

Met Geho orzaamheid aan de grondwet en de overige

wettel ijke regel i ngen;

Nauwgezet middels opvolging van de reglementen en

besluiten op het notarisambt;

eerlijk, nauwkeurig en onzijdigheid;
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met in achtneming van de hoogst mogelijke

confidentialiteit met betrekking tot de inhoud van uw

akten;

laat u zich niet omkopen om de 4 voorgaande kernwaarden

te negerer, dit heeft u daarnet gezworen/beloofd.

U doet uw intrede binnen een nobel beroep met veel

verantwoordelijkheden en verplichtingen en als u het

weloverwogen en goed doet, is de winst ook zoet. U zult als

bijzondere openbare ambtenaar dienstbaar moeten zijn en

blijven aan de burgers die zich bij u zullen aanmelden om uw

diensten aan hun te verlenen. Weest u daarbij transparant en

duidelijk naar de cliEnt toe, ir het bijzonder over de kosten

van uw diensten en de mogelijke duur van uw verrichtingen,

maar ook over de eventuele rechtsgevolgen van hetgeen

waarvoor ze tekenen.

De behandeling en richtige afwikkeling van o.a. boedels zal

SNB-breed besproken moeten worden en aanbevolen wordt
om zulks met inachtneming van de wettelijke bepalingen voor
alle notariaten te reglementeren teneinde houdvast,

transparantie en uniformiteit binnen de notariEle praktijk te
ontwikkelen terzake dit onderdeel.

Er zijn namelijk nog te veel en onnodige zwarigheden
procedures die bij de rechter belanden in het kader van de

afwikkeling van boedels door notarissen. Notarissen kunnen

bij boedelscheidingen goede mediators worden die

oplossingsgericht met de partijen compareren in termen van

win-win, zonder risico's voor tucht. Het Hof is bereid om met
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de SNB te komen tot een werkbaar kader en reglement in de

praktijk.

Notaris Stekkel,

Een goede organisatie van een notariskantoor met duidelijke

werkprocesse r, functies en verantwoordelijkheden kan reeds

veel narigheden besparen bij de dienstverlening. lndien ook

de bedrijfsvoering duidelijke richtlijnen heeft zullen de

PIOFACH-taken een goede inbedding en uitvoering krijgen.

PIOFACH staat voor: Personeel, lnformatie, Organisatie,

Financitin, Administratie, Communicatie en Huisvesting.

Vooral de stroom van financiEle middelen, in het bijzonder

derden-gelden zal goed georganiseerd en geadministreerd

moeten worden. De hedendaagse internationale vereisten ter
voorkoming van o.a, witwassen nopen tot een overzichtelijke
en minutieuze registratie en waar nodig melding van deze

geldstromen.

Ook het Hof is reeds geruime tijd bezig

interne/organisatorische verbeteringen aan te brengen

teneinde een efficiente, deskunidge en snelle rechtspraak te
garanderen. Het resultaat daarvan is dat nu reeds de
justitiabelen veel oponthoud en ongerief bespaard worden.

Het is werk in uitvoering en we gaan de komende jaren

onverschrokken door om steeds meer instrumentaria in te
zetten voor een vlot verloop van rechtszaken.
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Geachte aanwezigen

Waar mensen en in deze, dienaren van het recht te goeder

trouw werken kunnen er toch fouten insluipen. Deze worden
middels de klachtenregeling en de gedragscode voor rechters

van het Hof door de President van het Hof in behandeling
genomen en waar nodig gecorrigeerd. Kwade trouw bij

dienaren van het recht bij de uitoefening van hun bediening,

zoals notarissen, rechters, advocaten griffiers en

deurwaarders worden afgehandeld middels de wettelijke
schorsings - en ontslaggronden conform de vigerende

regelingen. En ik kan U garanderen dat daarbij collegialiteit
en.vri-endjes Qesparingen geen rolspelen, u,a/-rl i el orJl 1""
Wil qtrla t/Wprt*. .
gvEnirt el als edn justitiabele oneens is met een vonnis en dus

de deskundigheid van de rechter in twijfeltrekt, is het

correctiemechanisme conform de wet het rechtsmiddelvan
Hoger beroep en het buitengewoon rechtsmiddelvan
herziening tot z'rjn beschikking.

Onderschat U de kracht van deze wettelijke correctie-

mechanismen niet!. Klachten over partijdigheid en niet-

onafhankelijkheid van de rechter worden ook binnen het

kader van deze rechtsmiddelen gecontroleerd. Bovendien

weet elke advocaat dat indien in een voorfase feiten of
omstandigheden bestaan die het wettelijk instituut van

wraking tegen een rechter kunnen rechtvaardigen, dat dit
incident in die rechtszaak aangewend kan worden, waarna de

hogere rechter daarover een beslissing neemt.

U merkt dat gegeven de ordening van de trias politica en van

oudsher, de controlemechanismen tegen rechters zijn
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ingebed in het wettelijk en rechtssysteem; dit is niet anders in

de rechtsfamilie van de civil law Ianden zoals o.a. Nederland,

Frankrijk en de Antillen.

Ik leg de nadruk op dit onderwerp, omdat de vraag

publiekelijk is opgeworpen wie de rechter controleert. De

hoogste instantie van de rechterlijke macht met rechtspraak

belast, met name het Hof van Justitie, controleert de

onafhankelijke rechter op de wijze zoals daarnet aangegeven

en dit mede aan de hand van de motivering van zijn

beslissing. Een controle mechanisme buiten de rechterlijke

macht om is niet voorschreven in de leer van de trias politca,

ook niet in de moderne kijk daarop!

Laat me terugkomen op de missie van het notariaat als

rechtsplegingsinstituut in zijn geheel en de SNB, neergelegd

in artikel 85 van de wet op het notaris ambt:

De 5ru8 heeft tot toak de bevordering von een goede

beroepsuitoefening door de leden en von hun

vokbekwoomheid. Haor taak omvot mede de zorg voor de

eer en het aanzien von het notorisambt.

Over eer en het aanzien van het notaris ambt gesproken:

het tuchtcollege voor het notariaat is reeds geTnstalleerd voor
de controle op de beroepsuitoefening en het verheugt mij te
moeten begrijpen vanuit het Openbaar Ministerie dat er bij

beschikking van de Procureur Generaal d. d. 24 januari 2022, 3

vervolgingsambtenaren zijn aangewezen om het preventief

toezicht op het functioneren van notariaten te voeren
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ingevolge artikel LOZ van de wet op het notaris ambt. ls er

hieromtrent een beleid en protocollen afgesproken met de

SN B?

Dit toezicht zal erin moeten resulteren dat de stand der

notariaat naar een hoger niveau getild word voor wat betreft
hun primair proces en de bedrijfsvoering.

Voorts zal dit toezicht onnodige tuchtzaken tegen notarissen

moeten minimaliseren, want reeds in een voorfase kunnen

onderwerpen met risico voor tucht worden geTdentificeerd en

verbeterd op aanbeveling van de toezichthouders.

lk houd het hierbij voor dit moment.

Notaris Stekkel,

Het hof feliciteert u met deze mijlpaal en wenst u een goede

beroepsuitoefening toe, vol van goede moed, wijsheid en

dienstbaarheid. De felicitaties gaan tevens uit naar de Surinaamse

NotariEle Beroepsorganisatie; uw patroon en niet in de laatste plaats

uw familie en dierbaren. Ook de Surinaamse samenleving wordt
gefeliciteerd met deze nieuwe notaris.

12,6Paramaribo, 23 maart 2022

Mr. I.H.M.H. Rasoelbaks

President van het Hof van J u
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