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53Zeker en Vastgoed in Spanje

Een veel voorkomende wijze waarop de relatie met een cliënt begint is met de
vraag of ik “even” kan uitleggen hoe dat nou werkt in Spanje. In die gevallen
zou ik kunnen verwijzen naar de vele artikelen die zijn te vinden over het
kopen en ondernemen in Spanje. Er is gratis informatie in overvloed en ook
op feestjes, in de bar, of waar het dan ook onderwerp van gesprek mag zijn,
iedereen heeft wel een mening over het recht, wat je wel of wat je niet moet
doen. 

Dat maakt het lastig om inhoud te geven aan deze column. Ik kan me er niet
toe zetten om nutteloze opsommingen van regels te produceren, of het zoveel-
ste artikel over de wet “X” of “Y” te schrijven. Als ik dan toch de kans krijg om
wat kennis en ervaring te delen, dan wil ik deze tijd niet besteden aan het her-
halen waarin anderen al zijn voorgegaan. Begrijp me niet verkeerd, dat is geen
uithaal naar al die auteurs die nuttige informatie publiceren, daar maak ook ik
vaak dankbaar gebruik van.
Maar laten we eerlijk wezen, zelfs al zou ik al mijn juridische kennis accuraat en
volledig op papier kunnen zetten, in begrijpelijke taal en met sprekende voor-
beelden, dan nog zal dat geen antwoord zijn op alle vraagstukken. Elk juridisch
probleem heeft bijzondere aspecten, elke zaak is anders… en het toepassen
van recht is meer dan alleen de regels kennen. Het zijn geen dingen die je
“even” kunt uitleggen of waar je kunt volstaan met de verwijzing naar informa-
tiebronnen waar je de regels kunt vinden, zonder nadere uitleg. De kunst van
het interpreteren van die regels is waar professionals zich onderling onder-
scheiden, en dat is nou juist het meest fascinerende aspect van mijn beroep,
maar dat is niet of nauwelijks herkenbaar voor leken. 
Kortom, ik heb het me wat moeilijker gemaakt en voorgenomen om het
komend jaar in de deze column mijn kennis en ervaring met je te delen op
onderdelen waar je juist niet zoveel over leest, maar die net zo praktisch of nut-
tig kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld de toepassing van het gezond verstand. Ondanks dat het zo voor
de hand ligt dat je het gezond verstand gebruikt bij een investering, en dat je
daar geen advocaat voor nodig hebt, is het in mijn ervaring toch een van de
meest falende aspecten. Vreemd genoeg laten veel mensen hun gezond ver-
stand thuis als ze in Spanje wat kopen of gaan ondernemen (Nederlanders en
Belgen hebben hier overigens minder last van dan andere nationaliteiten,
moet ik erkennen). Alsof ze dat hier in Spanje niet nodig hebben, of alsof ze dat
hier in Spanje niet kunnen gebruiken. 
“Ik ken het Spaans recht niet” is het excuus om maar slaafs met alle voor-
waarden akkoord te gaan die door de Duitse verkoper worden opgelegd, of een
contract te tekenen waarin een lagere prijs wordt genoemd dan daadwerkelijk
is betaald, of tien duizenden euro’s aan te betalen zonder enig contract. In de
jaren heb ik vele problemen behandeld omdat de cliënt op het moment waar-
op het nodig was het gezond verstand niet had gebruikt. Kennelijk roept het
verplaatsen naar een ander land een bepaalde onzekerheid op in mensen.
Welnu, les 1, als je gezond verstand tot een andere conclusie komt dan wat ze
je proberen wijs te maken, dan zit je er in de meeste gevallen niet zoveel naast.
Laat je dus niet misleiden door de opmerking “dat is nou eenmaal de wet”
gevolgd door een vriendelijke lach en de opmerking “Spain is different” en een
voorzichtig dwingende beweging in de richting waar zij naartoe willen gaan. 
Spain is namelijk niet zo different als het gaat om de wet. Het recht dat hier
wordt toegepast is uitgevonden door onze voorvaders, opgeschreven door de
Grieken, de Romeinen en de kerk en samengesmolten en gebundeld door
Napoleon, zonder dat er veel is veranderd. Het recht is geboren uit eeuwenlan-
ge toepassing van het gezond ver-
stand in de beslechting van geschil-
len. Het recht is dus geboren uit erva-
ring in conflicten, met het doel om
die in de toekomst te voorkomen.
Ondanks dat het geen exacte weten-
schap is mag het wel doorgaan voor
een toepassing van pure logica, die
op haar beurt is verstoken van natio-
naliteit en lokaal gebruik. Als je
gezond verstand hebt, gebruik het
dus, en daarmee kun je in veel geval-
len de kosten van een advocaat
besparen.
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