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Administratieverordening
D e ledenraad van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is voors c hriften vas t te s tellen ten aanzien van de wijze waarop de kantoor- en privéadminis tratie moeten worden ingeric ht, bijgehouden en bewaard;
G elet op artikel 2 4 lid 3 van de Wet op het notaris ambt;
G ezien het ontwerp van het bes tuur met bijbehorende toelic hting;
G elet op het advies van het Bureau Financ ieel Toezic ht;
G elet op de adviezen van de kamers van toezic ht;
G elet op de adviezen van de ringen;

s telt de navolgende verordening vas t:

Verordening van de KNB van 13 sept ember 2000, St crt . 2000, 182, goedgekeurd door de St aat ssecret aris van Just it ie
bij brief d.d. 20 sept ember 2000, nr. 5052794/00/06, inw. t r. 16 okt ober 2000. Zie voor de t ot st andkoming Nieuwsbrief
Not ariaat april, juni, august us en okt ober 2000.

D e A dminis tratieverordening is gebas eerd op artikel 2 4 lid 3 Wet op het notaris ambt (WN A ) dat bepaalt dat bij
verordening voors c hriften kunnen worden vas tges teld ten aanzien van de wijze waarop de kantoor- en privéadminis tratie van de notaris moet worden ingeric ht, bijgehouden en bewaard.

D e verplic hting tot het voeren van een adminis tratie is neergelegd in de leden 1 en 2 van dat artikel:

1 . D e notaris is verplic ht van zijn kantoorvermogen en van alles betreffende zijn werkzaamheden, daaronder
begrepen het beheer van gelden van derden niet vallend onder artikel 2 5 , naar de eis en die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een adminis tratie te voeren en de daartoe behorende boeken,
bes c heiden en andere gegevens dragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde op eenvoudige wijze zijn
rec hten en verplic htingen kunnen worden gekend.
2 . H et in het vorige lid bepaalde is van overeenkoms tige toepas s ing op het privé- vermogen van de notaris ,
daaronder mede begrepen het vermogen van een gemeens c hap van goederen waarin hij is gehuwd.
O ok de leden 4 en 5 van dit artikel leggen aan de notaris verplic htingen op met betrekking tot de adminis tratie
van zijn kantoor- en privé- vermogen:
3 . D e notaris moet jaarlijks zowel ten aanzien van zijn kantoorvermogen als van zijn privé- vermogen binnen vier
maanden na afloop van het boekjaar een balans opmaken en op papier s tellen en, voor wat betreft de
kantoorwerkzaamheden, een s taat van baten en las ten. D eze termijn kan op verzoek van de notaris door het
Bureau op grond van bijzondere oms tandigheden worden verlengd met een termijn van ten hoogs te twee
maanden. Tegen een weigering van het verzoek kan verzoeker beroep ins tellen bij de kamer van toezic ht.
4 . D e notaris is verplic ht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bes c heiden en andere gegevens dragers
betreffende zijn kantoor- en privé- adminis tratie gedurende de in artikel 1 0 , derde lid, van Boek 2 BW bedoelde
termijn te bewaren. A rtikel 1 0 , vierde lid, Boek 2 BW is van toepas s ing.
D e verordening heeft tot doel:

te bevorderen dat de financ iële adminis tratie zo wordt ingeric ht en bijgehouden dat daaruit te allen tijde de
rec hten en verplic htingen van de notaris kunnen worden gekend;
te bevorderen dat financ iële ris ic o's voor de c liëntengelden en/of met betrekking tot de c ontinuïteit van de
notariële praktijk tijdig worden onderkend en door adminis tratieve maatregelen worden beperkt en beheers t.
D eze financ iële ris ic o's kunnen voortkomen zowel uit de notariële praktijk als uit de privé- s ituatie;
te bevorderen dat de wijze van inric hting en het bijhouden van de adminis tratie bij een onderzoek van de
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jaars tukken door een ac c ountant ten mins te zal leiden tot een beoordelings verklaring met een goedkeurende
s trekking;
te bevorderen dat de wijze van inric hting en het bijhouden van de adminis tratie een onderzoek door het Bureau
Financ ieel Toezic ht (BFT ) met goed gevolg kan doors taan;
het bevorderen van de uniformiteit in de wijze van inric hting en het bijhouden van de financ iële adminis tratie in
notaris kantoren.
E lk kantoor dient te bes c hikken over een s tels el van proc edures met betrekking tot de adminis tratie, oftewel de
adminis tratieve organis atie en interne c ontrole (A O /I C ), dat dient te voldoen aan bepaalde normen. I n deze
verordening worden de minimumnormen waaraan de A O /I C moet voldoen vas tges teld. N adere uitwerking kan
plaats vinden bij reglement.

Verder kunnen uitwerkingen worden aangedragen door opname in een door de KN B uitgebrac ht voorbeeld van een
kwaliteits handboek.

O pgemerkt wordt dat de A O /I C bij een aantal notaris kantoren door een te beperkte kantooromvang niet zodanig kan
worden ingeric ht (door het aanbrengen van c ontroletec hnis c he func ties c heidingen) dat op rationele wijze de vereis te
zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van het gedec lareerd honorarium en het geldverkeer met derden.
E en dergelijke s ituatie brengt een uitdrukkelijker betrokkenheid mee van de notaris zelf bij de A O /I C - proc edures .

I n verband met het vorens taande zijn de in de verordening opgenomen bepalingen zodanig beperkt dat deze voor alle
kantoren verplic ht kunnen worden ges teld.

D it neemt niet weg dat de eis en die in artikel 2 4 lid 1 WN A aan de notaris worden ges teld wat betreft adminis tratie en
bewaring van de betreffende s tukken afhankelijk van de individuele s ituatie kunnen meebrengen dat de notaris aan
meer dan de in de verordening verwoorde minimums ituatie zal dienen te voldoen. Zo zal het voor een kantoor van een
zekere omvang eerder mogelijk zijn het niveau van adminis tratievoering hoger te doen zijn dan bij een kantoor met een
kleine s amens telling. D it zal onder meer blijken uit het in verdergaande mate toepas s en van een func ties c heiding
als ook in, bijvoorbeeld, het gedetailleerd vas tleggen van adminis tratieve proc edures en het frequent en ges truc tureerd
vers trekken van informatie aan de leidinggevenden teneinde de onderneming optimaal te laten func tioneren.

D e regels dienen te allen tijde te waarborgen dat de c liëntengelden juis t, volledig en tijdig worden vas tgelegd en dat alle
financ iële verplic htingen juis t, volledig en tijdig worden vas tgelegd en (intern) gerapporteerd.

G elden die op de kwaliteits rekening(en) van artikel 2 5 WN A zijn ges tort maken geen deel uit van het kantoorvermogen
van de notaris omdat het vorderings rec ht dat uit deze bijzondere rekening(en) voortvloeit toekomt aan de gezamenlijke
rec hthebbenden (artikel 2 5 lid 3 WN A ), waarbij wordt aangetekend dat tot deze rec hthebbenden ook de notaris zelf kan
horen (zie ook artikel 2 5 lid 4 WN A ). D e rekeningen behoren ec hter wel tot de kantooradminis tratie. D aarom kunnen in
deze verordening ook met betrekking tot de adminis tratie van deze rekeningen aan de notaris voors c hriften worden
gegeven.

Waar in deze verordening wordt ges proken over (notaris )kantoor wordt daaronder vers taan de organis atie waarin een
notaris optreedt, ongeac ht de rec hts vorm daarvan en ongeac ht of daarin alleen wordt gewerkt danwel s prake is van een
s amenwerkings verband tus s en notaris s en onderling danwel met andere beoefenaren van een vrij beroep in de zin van
de verordening interdis c iplinaire s amenwerking.

(Toelic hting van 1 3 s eptember 2 0 0 0 )

Administratieve organisatie en interne controle (art. 1)
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Artikel 1
D e notaris dient zorg te dragen voor het ins tellen van een toereikende adminis tratieve organis atie en een s tels el van interne
c ontrolemaatregelen waardoor alle opdrac hten direc t worden vas tgelegd en met de vereis te zorgvuldigheid worden uitgevoerd
en alle financ iële rec hten en verplic htingen volledig, juis t en tijdig worden vas tgelegd en intern verantwoord.

O nder adminis tratie wordt in deze verordening vers taan het geheel van handelingen dat is geric ht op het s ys tematis c h
verzamelen, vas tleggen en vers trekken van informatie, zowel zakelijk als privé, ten behoeve van het bes turen en doen
func tioneren van een notariële praktijk en ten behoeve van de verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd.

D it artikel heeft betrekking op de adminis tratie van alle c liëntengelden, derhalve zowel op de bijzondere rekening(en)
bedoeld in artikel 2 5 WN A (zie de inleiding) als op de gelden van derden waarover de notaris danwel een medewerker
krac htens volmac ht bes c hikt (zoals s paarbankboekjes in een boedel waarin de notaris als gemac htigde van de erven
optreedt).

D e notaris dient in verband met de rec hten van degenen die gelden op de bijzondere rekening(en) hebben ges tort, er
voor zorg te dragen dat te allen tijde kan worden vas tges teld tot welk bedrag de rec hthebbende gerec htigd is . Voor de
rentevergoeding aan de rec hthebbende wordt verwezen naar de toelic hting op de verordening beroeps - en
gedrags regels .

D e adminis tratieve bes c heiden en gegevens dragers , betreffende zowel de kantoor- als de privé- adminis tratie, dienen te
worden bewaard gedurende de termijn als in artikel 2 :1 0 BW aangegeven. D e s tukken dienen binnen een redelijke
termijn raadpleegbaar te zijn. I ngevolge artikel 2 4 lid 5 WN A moeten de bas is - en overige gegevens als mede
informatiedragers met betrekking tot de kantoor- en de privé- adminis tratie zeven jaar worden bewaard.

H et betreft hier onder andere: jaars tukken, grootboek, debiteuren- , c rediteuren- en pers onenadminis tratie,
mutatievers lagen, s alaris adminis tratie, zaken- /dos s ieradminis tratie maar ook bes c heiden als fac turen (in- en extern).
H iervoor geldt ook hetgeen in artikel 2 :1 0 lid 4 BW is ges teld met betrekking tot elektronis c he gegevens bes tanden.
D aarnaas t dienen deze gegevens te worden bes c hermd tegen fys ieke ris ic o's zoals brand, inbraak en dergelijke en
dienen maatregelen te zijn genomen tegen ongeautoris eerd gebruik en dienen deze gegevens toegankelijk te zijn.

(Toelic hting van 2 1 juni 2 0 0 0 )

Inrichting conform staten (art. 2)

Artikel 2
D e notaris is verplic ht zijn adminis tratie zodanig in te ric hten dat de vers laggeving kan ges c hieden c onform door het bes tuur
van de KN B vas tges telde s taten voor de indeling van de balans en de s taat van baten en las ten en voors c hriften met
betrekking tot de wijze en frequentie van berekening van de bewarings - en liquiditeits pos itie.

D oor het bes tuur worden - in overleg met het BFT - s taten voor de indeling van de balans , de s taat van baten en las ten
(wins t- en verlies rekening) en wijze van berekening en rapportage van bewarings - en liquiditeits pos itie (zie hierover
artikel 1 5 van de verordening beroeps - en gedrags regels ) gegeven.

H ierbij geldt tevens dat:

c liëntengelden waar de notaris over kan bes c hikken in de balans dienen te worden opgenomen;
s alderen van vorderingen op met s c hulden aan derden niet is toeges taan;
aan derdengelden toe te rekenen rente in de balans dient te worden gepas s iveerd;
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geldmiddelen naar looptijd in de toelic hting op de balans worden ges pec ific eerd.
Volledigheids halve wordt opgemerkt dat indien de notaris praktijk wordt uitgeoefend in B.V.- vorm voor de
jaarvers laggeving titel 9 Boek 2 BW van toepas s ing is . D e aldaar geformuleerde waarderings gronds lagen dienen uit
hoofde van deze verordening te worden toegepas t voor balans waardering en res ultaats bepaling ongeac ht de rec hts vorm
van de onderneming. E lk kantoor dient intern, ten mins te per kwartaal, een tus s entijds overzic ht op te s tellen (en te
bewaren) waaruit de bewarings - en liquiditeits pos itie en de res ultatenontwikkeling blijkt. Zie over de bewarings - en
liquiditeits pos itie ook artikel 1 5 van de verordening beroeps - en gedrags regels .

D aarnaas t dient elk kantoor op elk moment voormeld overzic ht te kunnen vers c haffen in het kader van een onderzoek
als bedoeld in artikel 9 6 WN A dan wel op verzoek van het BFT in het kader van artikel 1 1 0 WN A .

Tevens dient de notaris vas t te s tellen dat zijn bewarings pos itie toereikend is voor de overboeking van het hem
toekomende van de kwaliteits rekening van artikel 2 5 WN A naar zijn (kantoor)rekening, alvorens daadwerkelijk tot
overboeking over te gaan. P raktijkuitgaven zoals betaling s alaris s en en privé- uitgaven dienen niet van de
kwaliteits rekening te worden betaald.

(Toelic hting van 1 3 s eptember 2 0 0 0 )

Zaken-/dossieradministratie (art. 3)

Artikel 3
D e notaris dient een zaken- /dos s ieradminis tratie te voeren die c ompleet en in voldoende mate gedetailleerd is , opdat op elk
moment de financ iële s tatus en de voortgang van de in behandeling genomen opdrac hten blijkt.

D e in dit artikel opgenomen maatregel van invoering van een zaken- /dos s ieradminis tratie dient zodanig van opzet te
zijn dat, onder verwijzing naar dos s iernummers , inzic ht wordt gegeven in de s tatus (lopend of afgelegd) van de
ontvangen opdrac hten. E lementen die minimaal in deze adminis tratie dienen te worden opgenomen zijn:

aans luitende nummering op datum ontvangs t opdrac ht;
tenaams telling;
aard van de zaak;
naam behandelaar;
datum en nummer(s ) dec laratie(s );
datum afleg dos s ier.
D aarnaas t moet ges ignaleerd worden of c liëntengelden worden ontvangen Bij de s ignalering van c liëntengelden moet
niet alleen gedac ht worden aan de gelden die van koper/hypothec air financ ier te verwac hten zijn met het oog op de
levering van een onroerend zaak, maar bijvoorbeeld ook aan de al eerder te s torten waarborgs om of de ontvangs t van
boedelgelden.
D e ontvangs t en afdrac ht van overdrac hts belas ting en kapitaals belas ting moeten eveneens worden ges ignaleerd.

D e hierboven ontvangen gelden worden (geautomatis eerd) vas tgelegd in de financ iële adminis tratie.

P eriodiek moet intern de voortgang van de opdrac hten, door middel van afs temming van de financ iële adminis tratie met
de zaken- /dos s ieradminis tratie en waar nodig met de dos s iers , worden bewaakt.

D e zaken- /dos s ieradminis tratie dient bij voorkeur c entraal bijgehouden te worden, bijvoorbeeld door een adminis trateur
of s ec retares s e van het kantoor. E r kan ook op andere wijze een proc edure worden vas tges teld die ervoor zorgt dat een
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volledige verantwoording van de in behandeling genomen zaken wordt verkregen.

Tevens moet er c ontrole zijn op de volledige en juis te invulling van de bas is gegevens . U it de zaken/dos s ieradminis tratie zal dit moeten blijken.

(Toelic hting van 1 3 s eptember 2 0 0 0 )

Vastlegging financiële feiten (art. 4)

Artikel 4
Van iedere opdrac ht dienen de financ iële feiten te worden vas tgelegd in de financ iële (s ub)adminis tratie(s ) teneinde de
financ iële rec hten en verplic htingen te kennen. P eriodiek dient afs temming plaats te vinden van deze regis tratie met de in
artikel 3 genoemde zaken- /dos s ieradminis tratie.

D e afs temming tus s en de zaken- /dos s ieradminis tratie en de financ iële adminis tratie als middel van interne c ontrole en waar nodig met de dos s iers - dient regelmatig te ges c hieden.

O m de voortgang en afloop per zaak op eenvoudige wijze te kunnen vas ts tellen, dienen bij voorkeur per zaak de
financ iële rec hten en verplic htingen op een afzonderlijke rekening in een s ubadminis tratie te worden vas tgelegd. Zie
over deze financ iële rec hten en verplic htingen ook de toelic hting bij artikel 3 .

D aarnaas t dienen gelden van derden waarover het notaris kantoor krac htens volmac ht kan bes c hikken in de
adminis tratie van het kantoor te worden opgenomen.

(Toelic hting van 1 3 s eptember 2 0 0 0 )

Beschikking over gelden; declaratie (art. 5)

Artikel 5
1 . D e notaris dient er voor te zorgen dat intern maatregelen worden genomen die waarborgen dat:
de gelden waarvoor in de te pas s eren akten wordt gekwiteerd te zijner bes c hikking s taan danwel (zic h er van
te vergewis s en dat deze) zijn voldaan;
de door de behandelaar(s ) aan de opdrac ht bes tede uren worden vas tgelegd;
de uitgaande dec laraties /nota's van afrekening zijn gec ontroleerd op rekenkundige juis theid en juis te
tariefs toepas s ing, inc lus ief prijs afs praken.
2 . G edurende de overgangs regeling van artikel 1 2 7 lid 2 Wet op het notaris ambt is de notaris verplic ht er voor te zorgen
dat aan de hand van het repertorium voor elke akte een kopie kan worden overgelegd van de aan de c liënt verzonden
dec laratie of nota van afrekening en van de in voorkomende gevallen daarvoor opgemaakte c reditnota.
Voor de vas ts telling door de notaris of op het moment van pas s eren van de akten alle gelden te zijner bes c hikking
s taan, kan bijvoorbeeld gewerkt worden met een zogenaamde 'kas s taat' (ook wel c ontroles taat of vierkants telling
genoemd).

Wanneer de koops om bij uitzondering niet via de notaris wordt voldaan, hetgeen bijvoorbeeld bij een aandelentrans ac tie
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tus s en B.V.'s binnen een c onc ern het geval kan zijn, dient de notaris zic h ervan te vergewis s en dat de in de akte
verleende kwijting voor de koops om terec ht wordt verleend.

D oel van een (volledige) urenregis tratie per zaak is om de materiële juis theid van de dec laratie te kunnen vas ts tellen
indien op uurbas is wordt gedec lareerd. E en urenregis tratie is mede van belang met het oog op artikel 5 5 WN A .

N aas t het vas tleggen van de bes tede uren kunnen in een onderhandenwerkadminis tratie ook de vers c hotten, ops lagen
voor kantoorkos ten, direc te reis kos ten, e.d. worden vas tgelegd.

D e c ontrole op de rekenkundige juis theid en juis te tariefs toepas s ing (c onform binnen het kantoor dan wel met de c liënt
gemaakte afs praken) van de dec laraties dient bij voorkeur d.m.v. parafering op de (c onc ept)dec laratie zic htbaar te
worden gemaakt, tenzij hierin is voorzien door voorgeprogrammeerde maatregelen van interne c ontrole in het
geautomatis eerde s ys teem van gegevens verwerking. D e met deze c ontrole belas te medewerker dient bij voorkeur
iemand te zijn die niet de zaak heeft behandeld. I n de praktijk zal deze taak worden opgedragen aan diegene die belas t
is met het voeren van de financ iële adminis tratie.

H et vorens taande brengt ook kantoorproc edures mee bij het vers trekken van een offerte en bij het afboeken op
uitges c hreven dec laraties .

H et tweede lid dient om gedurende de overgangs termijn een eventueel onderzoek naar tariefontduiking te
vergemakkelijken. O ok met het oog op de c ontrole op de volledigheid van ontvangs ten is het van belang dat bij elke
akte een dec laratie kan worden overgelegd en eveneens - indien van toepas s ing - de daaraan gekoppelde c reditnota.
A an deze regel kan worden voldaan door - in volgorde van het repertorium - een aparte ordner aan te leggen van alle bij
de aktes behorende dec laraties , nota's van afrekening en c reditnota's . D eze regel s taat naas t de wettelijke
voors c hriften die gelden in verband met het in rekening brengen van omzetbelas ting.

(Toelic hting van 1 3 s eptember 2 0 0 0 )

Administratie cliëntengelden (art. 6)

Artikel 6
D e adminis tratie dient zodanig te zijn dat de notaris zorg kan dragen voor een zorgvuldige bewaring van c liëntengelden en
voor een juis te en tijdige door- /terugbetaling van de aan hem toevertrouwde gelden of andere (gelds - )waarden.

Ter waarborging van een juis t beheer van gelden, ook van de gelden die ges tort zijn op de bijzondere rekening(en) van
artikel 2 5 WN A , dienen proc edures en maatregelen van interne c ontrole rond het betalings verkeer te worden opgezet.
H ierbij dient ten mins te onders c heid te worden aangebrac ht tus s en betalingen door middel van handmatig ges c hreven
overs c hrijvings formulieren, dis kettes en telefonis c he opdrac hten dan wel betalingen via telebanking.

D e tekenings bevoegdheid voor betalingen is in begins el voorbehouden aan de notaris . I ndien uit praktis c he
overwegingen andere pers onen binnen de organis atie betalings bevoegdheid moeten hebben, brengt de zorgvuldigheid
mee dat de betalings opdrac hten door ten mins te twee pers onen worden getekend of gefiatteerd.
Ten mins te een van hen zal niet belas t mogen zijn met de financ iële adminis tratie.
D aarnaas t verdient het aanbeveling het c ontante geldverkeer te minimalis eren vanwege de hiermee verband houdende
ris ic o's (zie artikel 8 Verordening beroeps - en gedrags regels ).

I n nadere regels van het bes tuur danwel in een voorbeeld van een kwaliteits handboek kunnen de intern te nemen
maatregelen rond handmatige betalingen, betalingen middels dis kette of telebanking en telefonis c he betalingen nader
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worden vas tges teld / aangeduid. Tevens kunnen handvatten gegeven worden voor proc edures voor de vas ts telling van
de juis theid van de bes temming van de gelden aan de hand van onderliggende s tukken.

(Toelic hting van 1 3 s eptember 2 0 0 0 )

Geautomatiseerde administratie (art. 7)

Artikel 7
I ndien (delen van) de financ iële adminis tratie is (zijn) geautomatis eerd dient op adequate wijze aandac ht te worden bes teed
aan de betrouwbaarheid en c ontinuïteit van de geautomatis eerde gegevens verwerking.

D oel van dit artikel is dat de betrouwbaarheid en de c ontinuïteit van de geautomatis eerde gegevens verwerking wordt
gewaarborgd door een goede bevoegdhedenproc edure en adequaat beheer van toegangs beveiligingen, bac kupproc edures en dergelijke.
Zo dienen bij gebruik van e- mail beveiligings maatregelen te worden genomen die ongewens te toegang danwel toegang
door onbekenden tot eigen netwerken voorkomt en die er voorts zorg voor dragen dat de vertrouwelijke informatie niet
in handen van derden kan komen.

(Toelic hting van 1 3 s eptember 2 0 0 0 )

Accountantsonderzoek (art. 8)

Artikel 8
D e notaris dient er voor te zorgen dat in het vers lag van de ac c ountant als bedoeld in artikel 1 1 2 lid 1 Wet op het notaris ambt
(thans artikel 2 regeling op het N otaris ambt bew.) tevens wordt aangegeven in hoeverre in opzet is voldaan aan de in deze
verordening opgenomen regels .

O p grond van artikel 1 1 2 lid 1 WN A (thans artikel 2 regeling op het N otaris ambt bew.) is de notaris verplic ht de
s tukken van artikel 2 4 lid 4 WN A vergezeld te doen gaan van een vers lag van een onderzoek daarover van een
ac c ountant, dat voor wat betreft de jaarrekening van het kantoor en van de praktijkvennoots c hap van de notaris ten
mins te een beoordelings karakter draagt. D e ac c ountant is de des kundige vermeld in artikel 2 :3 9 3 lid 1 BW, derhalve
een regis terac c ountant of een ac c ountant- adminis tratiec ons ulent. D e jaarrekening omvat de balans , de s taat van
baten en las ten (wins t- en verlies rekening) en de toelic hting daarop. O nder de jaars tukken van artikel 2 4 lid 4 WN A
vallen daarnaas t de ops telling van de privé- vermogens pos itie en de ops telling van het (belas tbaar) inkomen (aangifte
I B) als mede de jaarrekening(en) van praktijkvennoots c happen en buitenmaats c happelijke balans en en
praktijkres ultaten indien bijvoorbeeld in maats c haps verband wordt gewerkt.

D oor middel van een beoordelings verklaring als bedoeld in artikel 1 1 2 lid 1 WN A (thans artikel 2 regeling op het
N otaris ambt bew.) deelt de ac c ountant mee dat hem niets is gebleken op grond waarvan hij zou moeten c onc luderen dat
de jaarrekening niet is opges teld in overeens temming met de van toepas s ing zijnde gronds lagen voor de financ iële
vers laggeving. I n het algemeen omvat een beoordelings opdrac ht geen beoordeling van de opzet en toets ing van de
werking van de adminis tratieve organis atie en de daarin opgenomen maatregelen van interne c ontrole. O m tot een
beoordelings verklaring te kunnen komen zal de ac c ountant veelal kunnen vols taan met het inwinnen van inlic htingen en
het uitvoeren van c ijferanalys es om c onc lus ies te kunnen trekken.
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Teneinde de zekerheid te verkrijgen dat de adminis tratie van een notaris kantoor in opzet zodanig is ingeric ht dat
daaruit te allen tijde de rec hten en verplic htingen kunnen worden gekend, is in artikel 8 de aanvullende verplic hting
opgenomen dat de ac c ountant aan wie de opdrac ht tot beoordeling van de jaarrekening van het kantoor wordt vers trekt,
tevens zijn oordeel moet uits preken over de implementatie van de ric htlijnen zoals opgenomen in deze verordening. D e
ac c ountant zal, nu het daarbij zal gaan om het geven van een oordeel over de opzet van organis atoris c he maatregelen,
die opzet op een bepaald tijds tip (of in een korte periode) beoordelen. I n de verklaring zal deze aangeven op welke
datum danwel in welke periode een onderzoek is inges teld naar het bes taan binnen het kantoor van de in de verordening
voorges c hreven regels . E en onderzoek op het naleven ervan is niet vereis t.

O ok in andere verordeningen kan aan de notaris de verplic hting worden opgelegd de ac c ountant periodiek een oordeel
te laten uits preken. D it ges c hiedt bijvoorbeeld in de Verordening interdis c iplinaire s amenwerking t.a.v. de zogenaamde
C hines e Walls (zie artikel 1 8 lid 3 WN A ).

(Toelic hting van 1 3 s eptember 2 0 0 0 )

A rtikel 1 1 2 Wna is vervallen. P er 1 januari 2 0 1 3 is de Regeling op het notaris ambt in werking getreden. H ierin s taan
onder meer regels voor de ac c ountants verklaring. D e notaris dient er voor te zorgen dat de jaarrekening is voorzien van
een c ontroleverklaring van een ac c ountant. I ndien s prake is van een klein kantoor kan worden vols taan met een
beoordelings verklaring van een ac c ountant. (bew.)

Archivering privé-bescheiden (art. 9)

Artikel 9
D e notaris dient er voor te zorgen dat de financ iële privé- bes c heiden op een zodanige wijze worden gearc hiveerd dat de
volledigheid hiervan is gewaarborgd, dit mede in verband met de verplic hting tot jaarlijks e ops telling van privé- vermogen en
inkomen.

E venals de rec hten en verplic htingen van het kantoor dient de notaris te allen tijde zijn privé- rec hten en verplic htingen te kennen. D e eis en die aan de privé- adminis tratie worden ges teld gaan ec hter minder ver dan ten
aanzien van de kantooradminis tratie. D e notaris mag geen handelingen verric hten waarvan hij (zie artikel 2 3 lid 1 WN A )
redelijkerwijs moet verwac hten dat hij als gevolg daarvan niet meer zal kunnen voldoen aan zijn financ iële
verplic htingen. N aar de mate waarin de notaris handelingen verric ht die een groter ris ic o in zic h zouden kunnen hebben,
dient de adminis tratie van zijn privé- rec hten en - verplic htingen meer gedetailleerd inzic ht te geven, ter vas ts telling van
dit ris ic o.

D oel van artikel 9 is dat de financ iële privé- bes c heiden (zoals bankafs c hriften, belas tingaangiften en
eigendoms bewijzen) op een ges truc tureerde wijze worden gearc hiveerd, zodat jaarlijks een ops telling van het privévermogen en van het inkomen kan worden vervaardigd en dat tevens de ontwikkeling van het privé- vermogen kan
worden gevolgd.

O nder het privé- vermogen van de notaris wordt tevens begrepen het vermogen van een gemeens c hap van goederen,
waarin de notaris is gehuwd of die als gevolg van geregis treerd partners c hap is onts taan. O ok aandelen in gezamenlijke
vermogens bes tanddelen vallen onder het privé- vermogen als mede vorderingen of s c hulden die voortvloeien uit een
door de notaris bij huwelijks e voorwaarden aangegaan verrekenbeding.

(Toelic hting van 1 3 s eptember 2 0 0 0 )
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Reglementen (art. 10)

Artikel 10
H et bes tuur van de KN B is bevoegd om met betrekking tot de in deze verordening behandelde onderwerpen nadere regels te
geven. O ver het ontwerp daarvan worden de ledenraad en het Bureau Financ ieel Toezic ht geraadpleegd.
D e regels worden zo s poedig mogelijk na vas ts telling ter kennis van het minis terie van J us titie gebrac ht.

D e aan het bes tuur verleende bevoegdheid nadere regels vas t te s tellen is gebas eerd op artikel 8 9 lid 5 WN A . N adere
regels zullen o.a. gegeven kunnen worden over het bepaalde in de artikelen 2 en 6 van deze verordening.

(Toelic hting van 1 3 s eptember 2 0 0 0 )

O p grond van artikel 2 heeft het bes tuur het Reglement Vers laggevings s taten vas tges teld op 1 7 oktober 2 0 0 1 . (bew.)

Slotbepalingen (art. 11-12)

Artikel 11
D eze verordening wordt aangehaald als A dminis tratieverordening.

Artikel 12
D eze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2 0 0 0 of zoveel later als de termijn van tien dagen na public atie
in de Staats c ourant als bedoeld in artikel 9 1 lid 2 Wet op het notaris ambt is vers treken.

Beleid vrijstelling/puntentoekenning bevordering vakbekwaamheid
Beleid vast gest eld door het best uur van de KNB op 14 november 2007

Vrijst elling wordt verleend
Ziekte/arbeids onges chiktheid
I n verband met een langer durende ziekte/arbeids onges c hiktheid kan s c hriftelijk vrijs telling van de permanente
educ atieverplic hting worden gevraagd. M et deze s c hriftelijke aanvraag moet een dokters verklaring, een verklaring van een
uitkerings ins tantie worden meeges tuurd of moet de s c hriftelijke aanvraag door de werkgever voor akkoord worden
ondertekend.

I ndien een (kandidaat- )notaris voor tenmins te 5 0 % arbeids onges c hikt is wordt vrijs telling verleend voor het aantal maanden
dat men arbeids onges c hikt is gewees t.
Wanneer een (kandidaat- )notaris voor minder dan 5 0 % arbeids onges c hikt is wordt vrijs telling verleend voor het aantal
maanden dat men arbeids onges c hikt is gewees t naar rato van het perc entage van de arbeids onges c hiktheid.

Zwangers chaps verlof/adoptieverlof
D e kandidaat- notaris moet de KN B s c hriftelijk laten weten welke periode het verlof bes laat. Tevens moet een verklaring van
een verlos kundige of een arts worden overlegd of dient de werkgever de brief voor akkoord te ondertekenen.

V rijs telling wordt verleend voor de duur van het verlof, thans ten mins te 1 6 weken.
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Vrijst elling wordt niet verleend
H et bes tuur heeft bes loten geen vrijs telling te verlenen:

1 . voor deelname aan de notaris telefoon;
2 . indien c urs us s en niet zijn doorgegaan;
3 . voor treins toringen waardoor c urs us niet kon worden gevolgd;
4 . voor het geven van bors tvoeding/het ontbreken van kolfruimte op c urs us loc atie;
5 . voor drukte/hec tiek in verband met opvolging van een notaris ;
6 . voor het lidmaats c hap van een bes tuur of de redac tie van een vakblad. U iteraard blijft wel gelden dat punten kunnen
worden toegekend voor het s c hrijven van artikelen voor een wetens c happelijk periodiek.

Punt ent oekenning
Volgen van WO of HBO-onderwij s
H et volgen in N ederland van - al dan niet pos tdoc toraal - onderwijs aan een univers iteit dan wel de open univers iteit waarop
de wet op het hoger onderwijs en wetens c happelijk onderzoek betrekking heeft, wordt gewaardeerd met twee opleidings punten
per behaald s tudiepunt oude s tijl (= 4 0 uur) en met één opleidings punt per behaald s tudiepunt nieuwe s tijl (= 2 8 uur - E C T S),
indien het een duidelijk 'leereffec t' heeft op vakinhoudelijk gebied dan wel op het gebied van management of financ ieel
bes tuur ten behoeve van een notaris kantoor."
Voor het volgen van H BO - opleidingen wordt per dagdeel van tenmins te 3 uur één opleidings punt toegekend

Lidmaats chap van een commis s ie
H et KN B- bes tuur heeft bes loten voor het bijwonen van c ommis s ievergaderingen punten toe te kennen als het gaat om
vakinhoudelijke c ommis s ies en de niet vakinhoudelijke als het een duidelijk 'leereffec t' heeft op het gebied van management
of financ ieel bes tuur ten behoeve van een notaris kantoor. P er c ommis s ievergadering kunnen twee punten toegekend worden
met een maximum van vijf punten per jaar. D e daarvoor in aanmerking komende KN B- c ommis s ies zijn: Beekhuis , Buitenland,
E rfrec ht, H erziening appartements rec ht, Koop/A annemings overeenkoms t, M odellen O ndernemings rec ht, M odellen
Regis tergoed, P reventief Toezic ht, Standpunten en de G ec ombineerde C ommis s ie Vennoots c hap.

Lidmaats chap van een kamer van toezicht
H et bes tuur heeft bes loten voor het lidmaats c hap van de kamer van toezic ht opleidings punten toe te kennen in het kader van
de permanente educ atie. Bes loten is voor vakinhoudelijke bijeenkoms ten van de leden van de kamer van toezic ht per
bijeenkoms t twee punten toe te kennen met een maximum van vijf opleidings punten per jaar.

Lidmaats chap bes tuur KNB
Vanwege het leereffec t van het bes tuurs lidmaats c hap van de KN B op vakinhoudelijk gebied, op het gebied van het notarieel
management en op het gebied van de notariële diens tverlening heeft het bes tuur bes loten de voorzitter van het KN B- bes tuur
1 5 punten per tijdvak toe te kennen voor het bes tuurs lidmaats c hap en de overige leden van het KN B- bes tuur 1 0 punten per
tijdvak toe te kennen voor het bes tuurs lidmaats c hap.

Ringvoorzitters chap
H et bes tuur heeft bes loten voor het ringvoorzitters c hap opleidings punten toe te kennen in het kader van de permanente
educ atie. Bes loten is maximaal 5 opleidings punten toe te kennen per tijdvak van 2 jaar. I ndien er gedurende deze periode
wis s elingen zijn gewees t zullen er pro rata opleidings punten worden toegekend.
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Beleidsregel integere beroepsuitoefening
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is in een beleids regel een nadere toelic hting te geven op de betekenis van het begrip integere
beroeps uitoefening, genoemd in artikel 2 van de Verordening beroeps - en gedrags regels 2 0 1 1 ;
G elet op de artikelen 1 7 , 6 1 en 9 8 Wet op het notaris ambt en artikel 2 0 van de Verordening beroeps - en gedrags regels
2011;
G ehoord de ledenraad;

Stelt de volgende beleids regel vas t:

Beleidsregel, vast gest eld door het best uur op 10 juli 2013

A rtikel 2 van de Verordening beroeps - en gedrags regels 2 0 1 1 luidt als volgt: D e notaris gedraagt zic h in de uitoefening
van zijn beroep en daarbuiten zodanig dat het vertrouwen in het notariaat en in zijn eigen beroeps uitoefening niet wordt
ges c haad. D e toelic hting op artikel 2 luidt: D eze bepaling geeft één van de kernelementen van het notariaat weer, een
algemene ric htlijn voor het gedrag van iedere notaris en kandidaat- notaris bij zijn beroeps uitoefening en in privé. H et
notariaat kan als beroeps groep alleen func tioneren als de notaris eer en aanzien geniet, dat wil zeggen, als het publiek
vertrouwen heeft in zijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit. O p vers c hillende plaats en in de Wet op het
notaris ambt wordt het belang van de eer en aanzien van het notariaat geformuleerd. Bijvoorbeeld in artikel 8 Wna, op
grond waarvan een benoeming tot notaris kan worden geweigerd als vrees bes taat dat de betrokkene de eer en het
aanzien van het notaris ambt zal s c haden en in artikel 9 6 Wna, dat het toezic ht regelt op onder meer de eer en het
aanzien van het notaris ambt. A rtikel 6 1 Wna bepaalt dat het mede tot de taken van de KN B behoort om te zorgen voor
de eer en het aanzien van het ambt. I n de wet s taat ec hter nergens met zoveel woorden dat de notaris de eer en het
aanzien van het ambt hoog moet houden. D e eer en het aanzien noemen wij voortaan integere beroeps uitoefening.

I n deze Beleids regel integere beroeps uitoefening geeft het bes tuur van de KN B een nadere toelic hting en interpretatie
van deze regelgeving. H iermee formuleert het bes tuur ook zijn klac htenbeleid op het punt van integere
beroeps uitoefening, in het bijzonder daar waar het pers oneels beleid van de notaris en de s amenwerking met derden
mogelijk (in s c hijn) de eer en aanzien en daarmee de integere beroeps uitoefening raakt. Volgens het bes tuur kan het in
diens t nemen van of het op andere wijze s amenwerken met een uit het ambt ontzette notaris of een kandidaat- notaris
aan wie het rec ht tot waarneming definitief is ontzegd, s c hadelijk zijn voor de eer en het aanzien van het ambt.
C ons umenten zullen veelal niet begrijpen waarom een uit het ambt ontzette notaris toc h op een notaris kantoor
werkzaam kan blijven. D it komt het vertrouwen dat het publiek in de notaris heeft niet ten goede en dergelijke
beeldvorming moet dan ook voorkomen worden. O ok binnen het notariaat is de opvatting dat het onwens elijk is dat een
ontzette notaris nog wel binnen het notariaat werkzaam kan zijn, terwijl hij hier eigenlijk niet meer thuis hoort omdat
zulks niet pas t binnen de integere beroeps uitoefening die het notariaat nas treeft. Volgens het bes tuur is een definitief
verbod om een ontzette notaris in diens t te nemen of anders zins s amen te werken niet haalbaar en onwens elijk. H et
bes tuur zoekt daarom aans luiting bij de praktijk bij advoc aten waarbij een ges c hrapte advoc aat na verloop van tijd ook
weer een verzoek kan indienen bij de balie om inges c hreven te worden. Voor ac c ountants geldt met betrekking tot
ontzetting een termijn van tien jaar waarin zij niet het vak van ac c ountant mogen uitoefenen. I n deze beleids regel wordt
de mogelijkheid geboden om in uitzonderlijke gevallen van deze regel af te wijken.

(Toelic hting van 1 0 juli 2 0 1 3 )

1 . H et is een notaris of de onderneming(en) waarin de notaris zijn ambt uitoefent, niet toeges taan om pers onen in diens t
te nemen of op enige andere wijze s amen te werken met pers onen die, als gevolg van een tuc htrec htelijke of
gerec htelijke uits praak, het ambt van notaris niet meer mogen bekleden of niet meer als toegevoegd of waarnemend
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notaris mogen optreden.

2 . H et hiervoor genoemde verbod geldt voor de duur van tien jaar vanaf het moment dat de onder 1 . genoemde
gerec htelijke uits praak de krac ht van gewijs de heeft gekregen.

3 . Voor zover de onder 2 . genoemde periode van tien jaar tot onevenredige gevolgen leidt, kan het bes tuur op grond van
een gemotiveerd verzoek, deze beleids regel in een s pec ifieke s ituatie buiten toepas s ing te verklaren.

Beleidsregel provisie
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is in een beleids regel een nadere toelic hting te geven op het provis ieverbod, genoemd in
artikel 9 van de Verordening beroeps - en gedrags regels 2 0 1 1 ;

G elet op de artikelen 1 7 , 6 1 en 9 8 Wet op het notaris ambt en artikel 2 0 van de Verordening beroeps - en gedrags regels
2011;

G ehoord de ledenraad;

Stelt de volgende beleids regel vas t:

Beleidsregel, vast gest eld door het best uur op 11 juli 2012

A rtikel 9 van de Verordening beroeps - en gedrags regels 2 0 1 1 luidt als volgt:
H et is de notaris niet geoorloofd provis ie te betalen of te ontvangen voor het aanbrengen van opdrac hten.

D it artikel heeft als s trekking te voorkomen dat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de notaris in gevaar wordt
gebrac ht door afs praken waarbij aan niet rec hts treeks betrokkenen of tus s enpers onen een voordeel wordt toegezegd.
H et hoeft daarbij niet alleen te gaan om een tegemoetkoming ter verkrijging van een c onc rete opdrac ht.

D e Staats s ec retaris voor Veiligheid en J us titie heeft bij brief van 1 5 s eptember 2 0 1 1 op grond van artikel 9 1 van de
Wet op het notaris ambt goedkeuring verleend aan de Verordening Beroeps - en gedrags regels zoals die door de
ledenraad van de KN B is vas tges teld op 2 2 juni 2 0 1 1 . D e s taats s ec retaris heeft de KN B daarbij het volgende in
overweging gegeven.
" I n artikel 9 van de verordening is het verbod op het betalen van provis ie door de notaris ter verwerving van
opdrac hten geregeld. M et het oog op het niet onnodig belemmeren van de mededinging in de uitvoerings praktijk ga ik
ervan uit dat het begrip provis ie ziet op het betalen voor opdrac hten of doorverwijzing van klanten door de notaris .
Zulks is verboden met het oog op het bes c hermen van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de notaris . Betaling
voor c ommerc iële wervings ac tiviteiten en andere vormen van diens tverlening zijn uiteraard toeges taan, met
inac htneming van de regels in de Wet op het notaris ambt, in het bijzonder ten aanzien van de eer en aanzien van het
ambt, als mede met inac htneming van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de notaris . H et lijkt mij derhalve
aangewezen dat de KN B voor de uitvoerings praktijk e.e.a. nader toelic ht."

I n deze Beleids regel provis ie geeft het KN B- bes tuur deze nadere toelic hting en interpretatie van regelgeving. H iermee
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formuleert het bes tuur ook zijn klac htenbeleid op het punt van adverteren via verwijzers . Volgens het bes tuur werkt het
abs olute verbod om via verwijzers te adverteren niet goed uit. I ndien een normale, marktc onforme, vergoeding wordt
betaald, s taat de onafhankelijkheid niet per definitie op het s pel. U itgaande van de oms tandigheid dat de notaris als
ondernemer en een verwijzer nooit volledig onafhankelijk van elkaar zijn, mag de notaris een overeenkoms t alleen
aangaan, als de voorwaarden en bepalingen van de overeenkoms t niet afwijken van die welke zouden worden
overeengekomen tus s en onafhankelijke partijen. D aarmee vervalt de Beleids regel adverteren via verwijzers : alleen als
s prake is van voorwaarden die niet zouden zijn overeen gekomen als het om onafhankelijke partijen zou gaan, is het
verboden te adverteren via verwijzers , omdat dan de onafhankelijkheid van de notaris wordt aangetas t .
(Toelic hting van 1 1 juli 2 0 1 2 )

1 . O nder provis ie wordt vers taan een vergoeding die makelaars , verwijzers of andere derden ontvangen voor het
aanbrengen van opdrac hten.

2 . U itgaande van de oms tandigheid dat de notaris als ondernemer en een verwijzer nooit volledig onafhankelijk van
elkaar zijn, mag de notaris een overeenkoms t alleen aangaan, als de voorwaarden en bepalingen van de
overeenkoms t niet afwijken van die welke zouden worden overeengekomen tus s en onafhankelijke partijen.

3 . Zo zijn onder deze voorwaarde betalingen toeges taan voor feitelijke werkzaamheden en diens ten van derden, zoals de
mogelijkheid al dan niet via een webs ite offerteverzoeken te ontvangen.

4 . Zo zijn onder deze voorwaarde ook betalingen toeges taan voor een advertentie, rec lame, advertorial, interview of
andere public iteit in een gegevens drager van een derde, al dan niet verwijzer. D eze vorm van public iteit bedrijven via
verwijzers is toeges taan, onder dezelfde voorwaarden en bepalingen die zouden gelden tus s en van elkaar
onafhankelijke partijen.

D eze Beleids regel provis ie treedt in werking op 1 1 juli 2 0 1 2 en vervangt de Beleids regel A dverteren via verwijzers van 2 0
oktober 2 0 0 5 .

Beleidsregel tijdstip uitbetaling van gelden
Bij levering van een regis tergoed en ves tiging van een beperkt rec ht daarop dient de notaris te wac hten met het uitbetalen
van gelden die in dat verband in zijn handen zijn ges tort, totdat uit de narec herc he in de openbare regis ters is gebleken dat er
geen eerdere inges c hreven bes lagen, hypotheken, leveringen of ins c hrijvingen als bedoeld in artikel 7 :3 BW (de Vormerkung)
aan de trans ac tie in de weg kunnen s taan.

Beleidsregel vast gest eld door het best uur van de KNB, gepubliceerd op 2 juni 2006 en uit gebreid bij besluit van het
best uur van 12 december 2007, gepubliceerd op 18 december 2007.

G ebruikelijk is dat de koper van een regis tergoed de koops om in handen van de notaris s tort. Bij een levering van een
regis tergoed plegen verkoper en koper met elkaar overeen te komen dat de levering vrij van hypotheken en bes lagen
plaats zal vinden. Volgens het arres t van de H oge Raad van 3 0 januari 1 9 8 1 , N J 1 9 8 2 , 5 6 (Baarns bes lag) mag de
notaris in dat geval de tegenpres tatie van de koper pas ter bes c hikking s tellen van diens wederpartij nadat hij heeft
gec ontroleerd dat de levering inderdaad vrij van hypotheken en bes lagen heeft plaats gevonden. E en c orrec te
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narec herc he zal moeten uitwijzen of hieraan is voldaan.
Wanneer de notaris kan uitbetalen, hangt dus af van het tijds tip waarop de narec herc he een ac tueel beeld geeft van
hypotheken en bes lagen die aan de koper kunnen worden tegengeworpen. D it tijds tip hangt af van de s nelheid waarmee
het Kadas ter aangeboden hypotheken en bes lagen s ignaleert. D e notaris dient de termijn af te wac hten die het
Kadas ter daarvoor maximaal nodig heeft.
H et Kadas ter geeft aan niet vóór 9 .0 0 uur van de eers tvolgende werkdag na aanbieding van een afs c hrift van een
hypotheekakte zekerheid te kunnen geven dat het betreffende afs c hrift wordt ges ignaleerd. Bes lagen worden gedurende
de openings tijden van het Kadas ter binnen 1 ½ uur verwerkt. D at betekent dat de narec herc he pas na het vers trijken
van het laats te van deze twee tijds tippen een betrouwbaar beeld geeft.
E en en ander geldt mutatis mutandis voor de ves tiging van beperkte rec hten op een regis tergoed.

(Toelic hting 2 juni 2 0 0 6 )

D e huidige beleids regel is in beperkte mate uitgebreid. Rec herc he moet niet alleen plaats vinden in Regis ter hypotheken
3 maar ook in hypotheken 4 . D eze uitbreiding van de rec herc heplic ht betekent dat de notaris ook rec herc heert op
onbekende ins c hrijvingen in dat regis ter. D eze regel betekent dat de notaris na het bewijs van ontvangs t in Regis ter
hypotheken 3 rec herc heert op onbekende bes lagen en hypothec aire ins c hrijvingen. H ierdoor wordt onderkend of een
verkoper de onroerende zaak diezelfde dag reeds aan een ander heeft overgedragen dan wel Vormerkung door een
andere koper heeft plaats gevonden. D it betekent dat de notaris na bewijs van ontvangs t en na rec herc he in beide
regis ters kan uitbetalen.

(Toelic hting 1 8 dec ember 2 0 0 7 )

Besluit ondernemingsplan notaris
Bes luit van 9 april 1 9 9 9 , houdende nadere regels inzake het ondernemings plan en de s amens telling en de werkwijze van de
C ommis s ie van des kundigen in verband met de ves tiging van een notaris (Bes luit ondernemings plan notaris )

A lgemene maat regel van best uur van 9 april 1999, St b. 1999, 191, inw. t r. 1 okt ober 1999.

D it bes luit bevat nadere regels met betrekking tot het ondernemings plan dat door (kandidaat- )notaris s en moet worden
overlegd in het kader van een verzoek tot benoeming tot notaris en over de s amens telling en de werkwijze van de
C ommis s ie van des kundigen die krac htens de Wet op het notaris ambt is belas t met de advis ering over deze plannen.
U it het ondernemings plan moet blijken dat de verzoeker in ieder geval voldoet aan de eis en van artikel 7 , eers te lid,
van de wet. D at betekent dat:

a. de verzoeker over voldoende financ iële middelen bes c hikt om een kantoor te houden dat in overeens temming is
met de eis en van het ambt; en
b. dat op redelijke gronden mag worden verwac ht dat na drie jaren de praktijk kos tendekkend kan worden
uitgeoefend.
D e ac htergrond van deze bepaling is de vrees voor het onts taan van kleine, financ ieel s lec htlopende praktijken
(«ac hterkamertjes - notariaat»). I n het voorontwerp voor een Wet op het notaris ambt van februari 1 9 9 1 was deze
bepaling nog niet opgenomen. I n reac tie daarop werd van vers c hillende zijden gewezen op de gevaren die de invoering
van een «vrij» notariaat met zic h zou brengen, zoals de afhankelijkheden die zouden kunnen onts taan met de
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ongewens te gevolgen voor de onpartijdigheid van de notaris en de grotere kans op faillis s ementen. O m die reden is in
het kader van de benoembaarheids vereis ten thans in de wet bepaald dat de (kandidaat- )notaris over een
ondernemings plan dient te bes c hikken, waaruit blijkt dat hij over voldoende financ iële middelen bes c hikt om in de
voorgenomen plaats van ves tiging kantoor te kunnen houden overeenkoms tig de eis en van het ambt en ten mins te drie
jaren de aanloopkos ten van het kantoor te kunnen dragen, waarna de praktijk kos tendekkend moet zijn.
O ver het ondernemings plan wordt advies uitgebrac ht door een door de M inis ter van J us titie te benoemen C ommis s ie
van des kundigen (hierna: de C ommis s ie). D it advies wordt door de (kandidaat- )notaris zelf ingewonnen en als bijlage
gevoegd bij het in het kader van het verzoek tot benoeming in te dienen ondernemings plan (art. 7 lid 2 van de wet). D e
C ommis s ie beoordeelt in haar advies of het ondernemings plan voldoet aan de in de wet ges telde eis en. H et kan
derhalve pos itief of negatief luiden.

H et s ys teem van de wet gaat ervan uit dat de C ommis s ie wordt inges c hakeld voorafgaand aan de indiening van een
benoemings verzoek, en wel rec hts treeks door de (kandidaat- )notaris zelf. D e advis ering maakt daarmee dus geen
onderdeel uit van de bes luitvorming over het benoemings verzoek, waarop de bepalingen over bes luiten in de A lgemene
wet bes tuurs rec ht (A wb) van toepas s ing zijn. D e advis ering door de C ommis s ie is een op zic hzelf s taande proc edure,
die uitmondt in een advies (en geen bes luit).

D eze opzet heeft twee c ons equenties . D e eers te is dat met het oog op een doelmatige werkwijze van de C ommis s ie
enkele aparte - deels aan de A wb ontleende - voorzieningen in dit bes luit noodzakelijk zijn (artikel 3 , tweede lid, 4 , 6 , 9 ,
onderdeel b, en 1 0 ). I n de tweede plaats kan in een dergelijk s ys teem niet uitges loten worden dat adviezen in het
geheel niet, of met geruime vertraging, tot een verzoek tot benoeming leiden ofwel dat een zodanig verzoek niet tot een
feitelijke benoeming leidt. D it betekent dat de C ommis s ie bij de inhoud van haar advis ering geen rekening kan houden
met eerder ingediende ondernemings plannen, zelfs niet wanneer deze op dezelfde plaats van ves tiging betrekking
hebben èn er van daadwerkelijk c onc urrerende ves tigings initiatieven s prake zou zijn. D e C ommis s ie kan in een
dergelijk geval dus twee kort na elkaar ingediende ondernemings plannen - elk op zic h - pos itief beoordelen.

Wanneer zic h de s ituatie voordoet dat tus s en het uitbrengen van een (pos itief) advies door de C ommis s ie en het
indienen van een benoemings verzoek bij de minis ter een aanzienlijk tijds verloop is opgetreden, kan het advies en het
daaraan ten gronds lag liggende ondernemings plan inmiddels ac hterhaald zijn als gevolg van gewijzigde
marktoms tandigheden (o.a. nieuwe benoemingen). D e minis ter zal op grond hiervan tot een afwijzende bes c hikking op
het benoemings verzoek kunnen komen.

(N ota van toelic hting)

Wij Beatrix, bij de gratie G ods , Koningin der N ederlanden, P rins es van O ranje- N as s au, enz. enz. enz.

O p de voordrac ht van O nze Staats s ec retaris van J us titie van 1 7 februari 1 9 9 9 , D irec tie Wetgeving nr. 7 4 7 9 3 0 /9 9 /6 ;
G elet op de artikelen 7 , derde lid, en 1 1 0 , tweede lid, van de Wet op het notaris ambt;
D e Raad van State gehoord (advies van 2 5 maart 1 9 9 9 , nr. W0 3 .9 9 .0 0 7 6 /I );
G ezien het nader rapport van O nze Staats s ec retaris van J us titie van 3 1 maart 1 9 9 9 , D irec tie Wetgeving nr. 7 5 6 5 2 3 /9 9 /6 ;

H ebben goedgevonden en vers taan:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen (art. 1)

Artikel 1
I n dit bes luit en de daarop berus tende bepalingen wordt vers taan onder:
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a. wet: de Wet op het notaris ambt;
b. ondernemings plan: het ondernemings plan, bedoeld in artikel 6 , tweede lid, onderdeel b, onder 4 º, van de wet;
c . Commis s ie: de C ommis s ie van des kundigen, bedoeld in artikel 7 , tweede lid, van de wet;
d. plaats van ves tiging: de gemeente, bedoeld in artikel 8 , eers te lid, van de wet.

Paragraaf 2 Het ondernemingsplan (art. 2-4)

Artikel 2
H et ondernemings plan brengt tot uitdrukking of het voornemen tot ves tiging betreft:

a. opvolging in een reeds geves tigd s olitair kantoor;
b. ves tiging van een s olitair kantoor;
c . opvolging in een reeds geves tigd kantoor in as s oc iatief verband;
d. ves tiging in as s oc iatief verband met een reeds geves tigd kantoor;
e. ves tiging van een kantoor in as s oc iatief verband;
f. wijziging van de plaats van ves tiging.
H et ondernemings plan onderbouwt het verzoek tot benoeming met het oog op ves tiging in een bepaalde gemeente. U it
artikel 8 , eers te lid, van de wet volgt reeds dat een (kandidaat- )notaris bij het verzoek tot benoeming opgave doet van
de gemeente waarin hij voornemens is zic h te ves tigen. D e gemeente - als plaats van ves tiging - is uiteraard een
belangrijk gegeven bij een ondernemings plan, zowel bij het ops tellen als bij het beoordelen ervan. I n aanvulling hierop
s c hrijft artikel 2 van het bes luit voor dat het ondernemings plan aangeeft op welke vorm van ves tiging het
ondernemings plan betrekking heeft.

Bij nieuwe ves tigingen, waar s prake is van uitbreiding van het aantal notaris s en, kunnen drie s ituaties onders c heiden
worden. I n de eers te plaats kan het gaan om een s olitaire (zelfs tandige) ves tiging. I n de tweede plaats kan s prake zijn
van een nieuwe ves tiging in as s oc iatief verband met reeds geves tigde notaris s en. Tot s lot kan gedac ht worden aan de
ves tiging van een nieuw as s oc iatief kantoor. I n dit geval moet uit de ingediende ondernemings plannen blijken dat deze
betrekking hebben op dezelfde plaats van ves tiging en dat de indieners de bedoeling hebben één kantoor te ves tigen in
as s oc iatief verband. N aas t de nieuwe ves tigingen kunnen nog twee ves tigings mogelijkheden worden onders c heiden.
H et aantal notaris s en blijft hierbij gelijk. Ten eers te kan het gaan om opvolging in een bes taand s olitair kantoor en in de
tweede plaats kan s prake zijn van opvolging in een kantoor dat in as s oc iatief verband wordt gevoerd. E en en ander
res ulteert in de vijf vers c hillende ves tigings mogelijkheden, die in onderdeel a tot en met e zijn genoemd. Tens lotte is er
de mogelijkheid van een verzoek tot wijziging van de plaats van ves tiging, ingediend door een zittende notaris . D e wet
verplic ht een notaris ook bij verandering van de plaats van ves tiging tot het indienen van een ondernemings plan
(artikel 1 0 lid 2 ).

Voor ondernemings plannen die betrekking hebben op de opvolging in een bes taand kantoor (zowel een s olitair als een
as s oc iatief kantoor) wordt gewezen op het belang van een tijdige indiening van de advies aanvraag over het plan.
Wanneer ges treefd wordt naar benoeming van de nieuwe notaris aans luitend aan het defungeren van de oude notaris ,
zou de advies aanvraag bij de C ommis s ie, gelet op de met de advies - en benoemings proc edure gemoeide (maximum)termijnen, c irc a negen maanden voorafgaand aan het tijds tip van defungeren bij de C ommis s ie moeten worden
ingediend.

(N ota van toelic hting)
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Artikel 3
1 . H et ondernemings plan bevat in ieder geval een uitwerking van de volgende onderdelen:
a. marktverkenning;
b. opzet van de kantoororganis atie;
c . res ultatenprognos e, en
d. financ ierings plan.

2 . A rtikel 4 :2 , tweede lid, en 4 :4 van de A lgemene wet bes tuurs rec ht zijn van overeenkoms tige toepas s ing.
I n artikel 3 , eers te lid, is bepaald dat in het ondernemings plan in ieder geval aandac ht aan de volgende as pec ten wordt
ges c honken: marktverkenning, opzet van de kantoororganis atie, res ultatenprognos e en een financ ierings plan. D e
c onc rete uitwerking van deze as pec ten zal s terk afhangen van het type ves tiging dat wordt beoogd. Wanneer het om
c ontinuering of uitbreiding van een bes taand kantoor gaat, zal de uitwerking vanzelfs prekend eenvoudiger kunnen zijn
dan bij ves tiging van een nieuw kantoor. Bij de tots tandkoming van de wet is in die zin reeds gec onc ludeerd (o.a.
kamers tukken I I 1 9 9 3 /9 4 , 2 3 7 0 6 , nr. 3 , blz. 8 en 2 0 ). I n het eers te geval zal het ac c ent gelegd kunnen worden op
ac tuele bedrijfs ec onomis c he informatie met betrekking tot de praktijkomvang en de financ iële bas is van het kantoor. I n
het tweede geval zijn meer omvattende analys es nodig.

I n het navolgende wordt op elk van de as pec ten nader ingegaan, vanuit de gedac hte dat s prake is van een nieuw te
ves tigen notaris kantoor.

marktverkenning
H et plan zal een analys e van de markts ituatie dienen te bevatten. O nderbouwd zal moeten worden welke omzet
van de praktijk als geheel wordt verwac ht en binnen welke periode deze omzet kan worden bereikt. H et verdient
aanbeveling om in de analys e het verband tus s en de te verwac hten praktijkomvang en de (demografis c he en
s oc iaal- ec onomis c he) ontwikkeling in het gebied van ves tiging duidelijk aan te geven. I ndien s prake zal zijn
van s amenwerking met andere beroeps beoefenaren (art. 1 8 lid 1 van de wet) zal dit in dit onderdeel tot
uitdrukking moeten komen.
opzet van de kantoororganis atie
Bij dit onderdeel dienen de volgende punten belic ht te worden: pers oneel, automatis ering, werkorganis atie en
huis ves ting.
res ultatenprognos e
H ieronder wordt vers taan een prognos e van de baten en las ten van de inric hting en de bedrijfs voering van het
te ves tigen kantoor.
financierings plan
H et financ ierings plan bes c hrijft hoe de benodigde inves teringen (inves terings prognos e) worden gefinanc ierd.
H et ondernemings plan dient in verband met de wettelijke beoordelings c riteria (o.a. kos tendekkende praktijkvoering na
drie jaren) tenmins te een periode van drie jaren te bes trijken.

I n het tweede lid is artikel 4 :2 , tweede lid, A wb van overeenkoms tige toepas s ing verklaard. O p grond hiervan is de
indiener van het ondernemings plan verplic ht gegevens en bes c heiden te vers c haffen die de C ommis s ie voor haar
advies nodig heeft en waarover de indiener redelijkerwijs de bes c hikking kan krijgen.

H et eveneens van overeenkoms tige toepas s ing verklaarde artikel 4 :4 A wb geeft de C ommis s ie de mogelijkheid - in de
toekoms t - een model voor te s c hrijven voor de inric hting van het ondernemings plan en het vers trekken van gegevens .

(N ota van toelic hting)
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Artikel 4
1 . D e indiener van het ondernemings plan vers trekt gegevens en bes c heiden waaruit blijkt dat hij voldoet of binnen drie
maanden zal voldoen aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 6 , tweede lid, onderdeel b, onder 1 °, 2 ° en 3 ° van de wet.

2 . I ndien na een negatief advies over een ondernemings plan door dezelfde indiener een nieuw verzoek om advies wordt
gedaan dat op dezelfde plaats van ves tiging betrekking heeft, is hij gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde
oms tandigheden te vermelden.
D eze bepaling is met name van belang voor een doelmatige werkwijze van de C ommis s ie. O p grond van artikel 4 , eers te
lid, vers trekt de indiener van het verzoek om advies over een ondernemings plan gegevens en bes c heiden waaruit blijkt
dat hij aan de aldaar genoemde wettelijke benoembaarheids eis en voldoet, of daar uiterlijk binnen drie maanden aan zal
voldoen. H et betreft de benoembaarheids vereis ten waarvan betrekkelijk eenvoudig kan komen vas t te s taan dat
daaraan wordt voldaan, zoals het met goed gevolg hebben doorlopen van de beroeps opleiding of de verplic hte s tage. D e
s anc tie op het niet voldoen aan de hier genoemde wettelijke benoembaarheids vereis ten is opgenomen in artikel 9 ,
onderdeel b, van het bes luit. O p grond van deze bepaling geeft de C ommis s ie een negatief advies . A rtikel 4 , eers te lid,
is opgenomen om te voorkomen dat de C ommis s ie gedwongen zou zijn om over ondernemings plannen te advis eren die
op evident «kans loze» benoemings verzoeken betrekking hebben.

Voor diegenen die tot notaris benoembaar zijn op grond van het overgangs rec ht (artikel 1 2 3 , derde lid, van de wet)
geldt uiteraard dat zij in dit verband s lec hts gehouden zijn gegevens en bes c heiden te vers trekken waaruit blijkt dat zij
voldoen of binnen drie maanden zullen voldoen aan het vereis te dat zij gedurende zes jaar onder verantwoordelijkheid
van een notaris notariële werkzaamheden hebben verric ht, de duur van de s tage daaronder begrepen, en aan het
vereis te van artikel 6 , tweede lid, onderdeel b, onder 3 º. A rtikel 4 , tweede lid, is ontleend aan artikel 4 :6 A wb, dat een
vereenvoudigde afdoenings mogelijkheid biedt voor zgn. «herhaalde» aanvragen.

(N ota van toelic hting)

Paragraaf 3 De commissie (art. 5-11)

Artikel 5
1 . D e C ommis s ie bes taat uit een voorzitter en twee leden.

2 . D e voorzitter en een van de leden bezitten bedrijfs ec onomis c he des kundigheid. H et andere lid is notaris .

3 . D e voorzitter en de leden worden voor een termijn van ten hoogs te vier jaar benoemd. Zij kunnen eenmaal
herbenoemd worden.

4 . E r zijn twee plaats vervangende leden. H et ene lid bezit bedrijfs ec onomis c he des kundigheid, het andere lid is notaris .
D e voorzitter wordt zo nodig vervangen door het lid dat bedrijfs ec onomis c he des kundigheid bezit.

5 . D e C ommis s ie s telt nadere regels vas t omtrent haar eigen werkwijze.

6 . I n het s ec retariaat van de C ommis s ie wordt voorzien door het Bureau.
A rtikel 5 bevat in de eers te plaats nadere regels met betrekking tot de s amens telling van de C ommis s ie van
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des kundigen. I n de memorie van toelic hting op de Wet op het notaris ambt is aangegeven dat de C ommis s ie uit
financ ieel- ec onomis c he des kundigen zal bes taan en in minderheid uit notaris s en (kamers tukken I I 1 9 9 3 /9 4 , 2 3 7 0 6 ,
nr. 3 , blz. 2 0 ). Bij nader inzien kan bij de beoordeling van een ondernemings plan niet met een financ ieel- ec onomis c he
beoordeling worden vols taan, maar is een bredere - bedrijfs ec onomis c he - des kundigheid noodzakelijk, onder andere
met het oog op de beoordeling van de in artikel 3 , eers te lid, onder a en b genoemde onderdelen van het
ondernemings plan (marktverkenning en opzet van de kantoororganis atie). H et bes luit s preekt dan ook over leden met
bedrijfs ec onomis c he des kundigheid, waaronder financ ieel- ec onomis c he des kundigheid is begrepen.

D e C ommis s ie bes taat met inbegrip van de voorzitter uit drie pers onen; twee bedrijfs ec onomis c he des kundigen en een
notaris . E en van de bedrijfs ec onomis c he des kundigen is tevens plaats vervangend voorzitter. E r zijn twee
plaatvervangende leden, een bedrijfs ec onomis c h des kundige en een notaris . D e plaats vervangers zullen in de praktijk
een deel van de werkzaamheden voor hun rekening kunnen nemen. D e voorzitter en de leden van de C ommis s ie worden
ingevolge artikel 7 van de wet door de M inis ter van J us titie benoemd.

Voor de leden van de C ommis s ie geldt de geheimhoudings plic ht van artikel 2 :5 A wb. D it betekent dat de C ommis s ie
aan derden geen informatie mag vers trekken over de bij de C ommis s ie in behandeling zijnde advies aanvragen en de
daaraan ten gronds lag liggende ondernemings plannen. A rtikel 2 :5 geldt vanzelfs prekend niet voor zover enig wettelijk
voors c hrift de C ommis s ie tot mededeling zou verplic hten of uit haar taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

O p grond van artikel 5 , vijfde lid, s telt de C ommis s ie nadere regels vas t omtrent haar werkwijze. H ierbij worden
uiteraard de in dit bes luit (artikelen 5 tot en met 8 ) neergelegde regels die op de werkwijze van de C ommis s ie
betrekking hebben in ac ht genomen. E en belangrijk ric hts noer bij de nadere invulling van haar werkwijze zal moeten zijn
dat de adviezen van de C ommis s ie op des kundige, onafhankelijke en zorgvuldige wijze tot s tand komen. Zo kan de
C ommis s ie bijvoorbeeld regels ops tellen met betrekking tot het inwinnen van inlic htingen, o.a. bij het Bureau Financ ieel
Toezic ht en de KN B, en met betrekking tot het verifiëren van de in het kader van het verzoek om advies over een
ondernemings plan vers trekte gegevens en bes c heiden.

I n het zes de lid wordt het vervullen van het s ec retariaat van de C ommis s ie als nieuwe taak aan het Bureau Financ ieel
Toezic ht (hierna: het Bureau) opgedragen. A rtikel 1 1 0 , tweede lid, van de Wet op het notaris ambt biedt de mogelijkheid
om bij algemene maatregel van bes tuur andere dan de in de wet genoemde taken aan het Bureau op te dragen, indien
deze taken verband houden met de bij wet aan het Bureau opgedragen taken. H oewel de C ommis s ie en het Bureau beide
zelfs tandige bes tuurs organen, met onders c heiden taken, zijn, is er in zoverre een verband dat enerzijds van een
bedrijfs ec onomis c he, w.o. financ ieel- ec onomis c he beoordeling van nieuwe ves tigings initiatieven van notaris s en s prake
is en anderzijds van een financ ieel- ec onomis c h toezic ht op bes taande notaris kantoren.

(N ota van toelic hting)

Artikel 6
I ndien de vers trekte gegevens en bes c heiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van het ondernemings plan of de
voorbereiding van het advies , s telt de C ommis s ie de indiener van het plan alvorens het in behandeling te nemen, in de
gelegenheid binnen een door de C ommis s ie ges telde termijn het ondernemings plan aan te vullen.

A rtikel 6 is vergelijkbaar met artikel 4 :5 A wb. H et regelt dat indien de vers trekte gegevens en bes c heiden onvoldoende
zijn voor de beoordeling van het ondernemings plan of de voorbereiding van het advies , de C ommis s ie de indiener in de
gelegenheid s telt alvorens het plan in behandeling te nemen binnen een door de C ommis s ie ges telde termijn het
ondernemings plan aan te vullen. H et is met het oog op een doelmatige werkwijze van de C ommis s ie dus zaak om de
plannen bij binnenkoms t op volledigheid te toets en. D it klemt te meer nu de verzoeken in volgorde van binnenkoms t
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worden behandeld en onvolledige aanvragen daarbij niet meetellen (art. 7 ). H et is de bedoeling dat deze toets op
volledigheid door het s ec retariaat wordt verric ht.

A nders dan art. 4 :5 A wb biedt artikel 6 de C ommis s ie niet de mogelijkheid om verzoeken die - ook na het bieden van
de gelegenheid tot aanvullen daarvan - onvolledige zijn, op vereenvoudigde wijze af te doen (door het buiten
behandeling s tellen van het verzoek). D e reden hiervan is dat een dergelijke bes lis s ing een bes luit in de zin van de A wb
zou opleveren, waartegen bezwaar en beroep opens taat. Voor de C ommis s ie zou dit betekenen dat waar haar adviezen
niet vatbaar zijn voor A wb- bezwaar en beroep, deze vereenvoudigde afdoenings bes luiten dat wel zouden zijn. O m
uitvoerings tec hnis c he redenen wordt dit bezwaarlijk geac ht. H et heeft daarom de voorkeur eventuele onvolledige
aanvragen, via de normale proc edure, middels een (negatief) advies af te doen.

(N ota van toelic hting)

Artikel 7
D e C ommis s ie advis eert over ondernemings plannen in volgorde van ontvangs t, met dien vers tande dat indien de indiener
krac htens artikel 6 de gelegenheid heeft gehad het ondernemings plan aan te vullen, de dag waarop het ondernemings plan is
aangevuld of de daarvoor ges telde termijn ongebruikt is vers treken, als datum van ontvangs t geldt voor de toepas s ing van
deze bepaling als mede voor de toepas s ing van artikel 8 , eers te lid.

A rtikel 7 bepaalt dat de C ommis s ie in begins el op volgorde van (datum van) binnenkoms t over de
ondernemings plannen advis eert. D it s luit aan bij het s tels el van vrijere ves tiging zoals in de wet neergelegd. H et
nieuwe s tels el laat geen ruimte voor een onderlinge vergelijking van ondernemings plannen, ook niet wanneer deze toevalligerwijs - tegelijkertijd of binnen een kort tijds bes tek na elkaar worden ingediend en op dezelfde plaats van
ves tiging betrekking hebben. D oor de advies verzoeken in volgorde van binnenkoms t af te handelen, waarborgt de
werkwijze van de C ommis s ie dat ingeval s prake zou zijn van daadwerkelijk c onc urrerende ves tigings initiatieven, het
eers t uitgebrac hte advies het eers t tot een benoemings verzoek bij de minis ter kan leiden. H et princ ipe van behandeling
in volgorde van ontvangs t lijdt in artikel 7 s lec hts dan uitzondering, indien de C ommis s ie het ondernemings plan
onvolledig ac ht en met toepas s ing van artikel 6 een verzoek aan de indiener ric ht om de ontbrekende gegevens aan te
vullen. I n dat geval wordt de dag waarop het plan wordt aangevuld, als datum van ontvangs t aangemerkt. D eze bepaling
voorkomt het uit c onc urrentie- overwegingen indienen van «pro forma» advies verzoeken. I n artikel 7 is voorts geregeld
dat de in artikel 8 , eers te lid, geregelde advies termijn eers t gaat lopen nadat de aanvraag is aangevuld, of de daarvoor
ges telde termijn ongebruikt is vers treken.

Artikel 8
1 . D e C ommis s ie advis eert binnen drie maanden na datum van ontvangs t van het ondernemings plan.

2 . D e C ommis s ie kan de KN B en het Bureau verzoeken binnen een bepaalde termijn de inlic htingen, bedoeld in artikel 7 ,
tweede lid, van de wet, te vers trekken.

3 . D e C ommis s ie kan de indiener van het ondernemings plan in de gelegenheid s tellen het plan ter vergadering toe te
lic hten.
O p grond van artikel 7 , tweede lid, van de wet is de C ommis s ie bevoegd in verband met het onderzoek van het
ondernemings plan inlic htingen in te winnen bij de KN B en het Bureau. I ngevolge artikel 1 1 2 , zes de lid, van de wet
vers trekt het Bureau des verlangd de door de C ommis s ie gewens te inlic htingen. H et Bureau zal de C ommis s ie
informatie kunnen vers c haffen over de financ iële toes tand van de notaris kantoren in de omgeving van een nieuw te
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ves tigen kantoor. D e KN B vers trekt jaarlijks een opgave van het aantal akten dat door de notaris s en is gepas s eerd.

H et tweede lid van artikel 8 regelt de bevoegdheid van de C ommis s ie om de KN B en het Bureau een termijn te s tellen
voor het vers trekken van de hier bedoelde inlic htingen.
H et derde lid kent de C ommis s ie de bevoegdheid toe om de indiener van het ondernemings plan, al dan niet op verzoek,
in de gelegenheid te s tellen het plan ter vergadering toe te lic hten. O ok deze mogelijkheid kan bijdragen aan een
doelmatige werkwijze.

(N ota van toelic hting)

Artikel 9
D e C ommis s ie geeft een negatief advies indien:

a. het ondernemings plan niet voldoet aan artikel 7 , eers te lid, van de wet;
b. de indiener van het plan niet voldoet aan artikel 4 ;
c . de indiener van het plan onjuis te gegevens heeft vers trekt en de vers trekking van deze gegevens tot een onjuis t
advies over het plan zou hebben geleid.
D it artikel bevat het beoordelings kader van de C ommis s ie. D e C ommis s ie advis eert in de eers te plaats negatief
wanneer het ondernemings plan niet voldoet aan de in artikel 7 , eers te lid, van de wet geformuleerde eis en. O p de
ac htergrond van deze bepaling is reeds ingegaan in het algemeen deel van deze toelic hting. O nderdeel a, van artikel 7 ,
eers te lid, van de wet s telt als eis dat de verzoeker over voldoende financ iële middelen bes c hikt om een kantoor te
houden dat in overeens temming is met de eis en van het ambt. H ierbij is o.a. van belang dat op grond van de in artikel
2 1 , eers te lid, van de wet vervatte minis terieplic ht de notaris alle gebruikelijke diens ten moet kunnen aanbieden. E en
minimale kantooromvang en - uitrus ting zijn daarvoor derhalve onmis baar.

O nderdeel b, van artikel 7 , eers te lid, van de wet s telt daarnaas t als eis dat op redelijke gronden mag worden verwac ht
dat na drie jaren de praktijk kos tendekkend kan worden uitgeoefend. D it betekent dat een notaris tevens over
voldoende financ iële middelen moet bes c hikken om tenmins te drie jaren de aanloopkos ten van het kantoor te kunnen
dragen, waarna het notaris kantoor geheel kos tendekkend moet zijn, dus inc lus ief het inkomen van de notaris . H et is
aan de C ommis s ie - als des kundige - een nadere invulling aan de in artikel 7 van de wet neergelegde
beoordelings c riteria te geven.

E en tweede grond waarop de C ommis s ie tot een negatief advies kan komen betreft het niet voldoen door de indiener
aan de eis en van artikel 4 (artikel 9 , onderdeel b). E en derde grond die in artikel 9 , onderdeel c , is neergelegd is
vers trekking van onjuis te gegevens door de indiener van het ondernemings plan, waardoor de C ommis s ie - ware de
onjuis theid van de gegevens bij verific atie ervan door de C ommis s ie niet aan het lic ht gekomen - tot onjuis t advies zou
zijn gekomen.

Tens lotte verdient opmerking dat (negatieve) adviezen niet vatbaar zijn voor bezwaar en beroep ingevolge de A wb. D e
rec hts middelen van de A wb s taan alleen open indien s prake is van een bes luit. E en advies is niet op rec hts gevolg
geric ht en derhalve geen bes luit.

(N ota van toelic hting)

Artikel 10
1 . I ndien de C ommis s ie een pos itief advies uitbrengt, kan de C ommis s ie de indiener van het ondernemings plan in
kennis s tellen van een eerder uitgebrac ht advies dat op dezelfde plaats van ves tiging betrekking heeft.
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2 . D e kennis geving vermeldt geen naam en adres van de indiener van het eerdere ondernemings plan.

3 . D e indiener van het ondernemings plan aan wie de kennis geving wordt gedaan is tot geheimhouding daarvan verplic ht.
A an het s lot van het algemeen deel van deze toelic hting is uiteengezet dat de C ommis s ie bij de inhoud van haar
advis ering geen rekening kan houden met eventuele c onc urrerende ves tigings initiatieven waarover zij eerder
geadvis eerd heeft zolang deze niet tot een benoeming hebben geleid. Tevens is aangegeven dat de adviezen van de
C ommis s ie (en de daaraan ten gronds lag liggende ondernemings plannen) s lec hts «geldig» zijn zolang de
marktoms tandigheden ongewijzigd zijn.

O mdat de marktontwikkingen voor de indiener van een ondernemings plan uiteraard van groot belang zijn, is in artikel
1 0 , eers te lid, bepaald dat de C ommis s ie de mogelijkheid heeft om in de advis ering over (pos itief beoordeelde)
c onc urrerende ves tigings initiatieven, de indiener van het latere plan op de hoogte te s tellen van het feit dat met
betrekking tot dezelfde plaats van ves tiging reeds eerder een pos itief advies is afgegeven.
Wanneer de latere indiener daarvan onkundig zou blijven, zou wellic ht vruc hteloos een benoemings verzoek bij de
minis ter worden ingediend. I n het vrijere ves tigings s ys teem geldt nu eenmaal het begins el dat wie het eers t komt, het
eers t maalt. D oor de latere indiener op de hoogte te s tellen van het - eerder ingediende - c onc urrerende
ves tigings initiatief, is hij beter in s taat zijn handelwijze te bepalen. Zo kan hij in elk geval navraag doen bij het
M inis terie van J us titie of het eerdere advies al tot een benoemings verzoek heeft geleid.

Ter toelic hting op de redac tie van het eers te lid van artikel 1 0 merk ik op dat niet ges proken wordt over een
«c onc urrerend ves tigings initiatief», maar over een ondernemings plan dat op dezelfde plaats van ves tiging betrekking
heeft. D e formulering biedt de C ommis s ie de gelegenheid om aan de hand van het type ves tiging dat wordt beoogd, te
bepalen of ves tigings initiatieven die op eenzelfde plaats van ves tiging betrekking hebben c onc urrerend zijn. Zo kan
bijvoorbeeld worden veronders teld dat kwes ties van opvolging betrekkelijk c onc urrentie- neutraal zullen zijn. D e
C ommis s ie zal daarom per geval moeten afwegen of er reden is op grond van artikel 1 0 een kennis geving te doen.

H et tweede en derde lid bevatten enkele waarborgen in verband met het vertrouwelijke karakter van de advis ering door
de C ommis s ie.

(N ota van toelic hting)

Artikel 11
D e C ommis s ie brengt jaarlijks voor 1 april aan O nze M inis ter van J us titie een vers lag van werkzaamheden uit over het
afgelopen kalenderjaar.

Paragraaf 4 De kosten van de advisering (art. 11a)

Artikel 11a
1 . D e kos ten van de advis ering door de C ommis s ie worden op bas is van de integrale kos tprijs berekend. Bij de
berekening worden bedrijfs ec onomis c h aanvaarde uitgangs punten in ac ht genomen. D e kos ten worden door het
s ec retariaat van de C ommis s ie in rekening gebrac ht.

2 . Bij minis teriële regeling kunnen nadere regels worden ges teld omtrent de berekening van de kos ten en kunnen de aan
de verzoeker in rekening te brengen kos ten worden vas tges teld.
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(Bes luit van 1 6 juni 2 0 0 4 , Stb. 2 0 0 4 , 2 6 6 .) P er 1 augus tus 2 0 0 4 : 1 6 0 0 euro. (Stc rt. 2 0 0 4 , 1 4 2 )

Paragraaf 5 Slot- en overgangsbepalingen (art. 12-13)

Artikel 12
D it bes luit treedt in werking op het tijds tip waarop artikel 7 en 1 1 0 , tweede lid, van de wet in werking treden.

Artikel 13
D it bes luit wordt aangehaald als : Bes luit ondernemings plan notaris .

Besluit op het notarisambt
Bes luit van 2 7 s eptember 2 0 1 2 , houdende regels ter uitvoering van de Wet op het notaris ambt (Bes luit op het notaris ambt)

A lgemene maat regel van best uur van 27 sept ember 2012, St b. 2012, 459, inw. t r. 1 januari 2013.

A anleiding voor dit bes luit is de wijziging van de Wet op het notaris ambt (hierna: Wna, of: de wet) naar aanleiding van de
evaluatie van die wet. E en aantal onderwerpen behoeft nadere regeling bij algemene maatregel van bes tuur: het regis ter
voor het notariaat (artikel 5 Wna), de C ommis s ie toegang notariaat (artikel 8 Wna) en de invordering van de
tuc htrec htelijke boete (artikel 1 0 3 a Wna). Voorts diende de regeling met betrekking tot de kamers van toezic ht, na
wets wijziging kamers voor het notariaat genoemd, te worden aangepas t.

G ezien de noodzaak van een brede herziening van de nadere regeling op grond van de Wet op het notaris ambt op het
niveau van algemene maatregel van bes tuur, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om met onderhavig bes luit te
voorzien in een geheel nieuw bes luit ter uitvoering van de wet: het Bes luit op het notaris ambt. I n dit bes luit is de inhoud
van het Bes luit beroeps vereis ten kandidaat- notaris en het Bes luit deeltijd notaris ongewijzigd overgenomen. H et
Bes luit ondernemings plan notaris blijft voorals nog als zelfs tandig bes luit gehandhaafd, totdat een toekoms tige
herziening van de wettelijke regeling van dit onderwerp eventueel zijn bes lag zal krijgen. I n verband hiermee is artikel 6
van dit bes luit geres erveerd.

E en ontwerp voor dit bes luit is ter c ons ultatie voorgelegd aan de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie (KN B), het
Bureau Financ ieel Toezic ht (BFT ), de Raad voor de Rec hts praak en het C ollege bes c herming pers oons gegevens .

H et voorgelegde ontwerp gaf, na informele afs temming van enkele wijzigingen, voor de KN B geen aanleiding tot nadere
opmerkingen.

H et BFT vraagt in zijn advies om een toelic hting van de relatie tus s en de verplic hting voor het Bureau om des gevraagd
gegevens te vers trekken aan de C ommis s ie toegang notariaat, die is opgenomen in artikel 5 , tweede lid, van dit bes luit,
en over een wettelijke gronds lag voor het vers trekken van deze gegevens . D e A fdeling advis ering van de Raad van
State merkt in haar advies op dat een wettelijke gronds lag voor een inlic htingenplic ht door BFT en KN B inderdaad
ontbreekt en advis eert als nog te voorzien in een wettelijke gronds lag. N aar aanleiding van het advies van de A fdeling is
de inlic htingenplic ht van BFT en KN B aan de C ommis s ie toegang notariaat ges c hrapt in artikel 5 , tweede lid. D at
tweede lid kan bij nadere bes c houwing worden gemis t omdat KN B en BFT reeds op grond van artikel 8 , zes de lid, Wna
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de mogelijkheid hebben om advies aan de M inis ter uit te brengen betreffende het benoemings verzoek, en mits dien ook
aangaande de pers oonlijke ges c hiktheid van de verzoeker. Tevens kan informatie bij de C ommis s ie worden ingebrac ht
via de op voordrac ht van het Bureau en KN B benoemde leden. E en wettelijke gronds lag voor een inlic htingenplic ht door
BFT en KN B zou in dat lic ht overbodig zijn.
N aar aanleiding van het advies van de Raad voor de rec hts praak namens de kamers van toezic ht is in artikel 1 2 ,
tweede lid, vas tgelegd dat een kamer meer dan één plaats als nevenzittings plaats kan aanwijzen. I n het advies van de
Raad wordt voorts de vraag opgeworpen of, vanwege de deponering van handtekening en paraaf bij regis tratie, voortaan
de KN B als houder van het regis ter verantwoordelijk zal zijn voor de legalis atie van de handtekeningen van notaris s en,
toegevoegd notaris s en en waarnemers . H iertoe is in artikel I , onderdeel A A a, van de voornoemde wet tot wijziging van
de Wet op het notaris ambt een wijzing van artikel 5 2 , derde lid, Wna opgenomen. Ten s lotte vraagt de Raad om een
aanvulling van de proc edureregeling inzake wraking. H iervoor is een voorziening bij formele wet noodzakelijk. D it
onderwerp zal aan de orde komen in het nog in voorbereiding zijnde voors tel voor een Kaderwet tuc htproc es rec ht.

H et advies van C ollege bes c herming pers oons gegevens om in de toelic hting de doelen van het regis ter, mede in het
lic ht van de te regis teren pers oons gegevens , in deze toelic hting aan te duiden, is opgevolgd. I n haar advies heeft het
C ollege in het lic ht van de beperking van de openbaarheid van de oplegging van tuc ht- en ordemaatregelen gevraagd
naar een eventueel onders c heid tus s en de openbaarheid van de opgelegde maatregel en van de onderliggende
bes lis s ing. H ierop wordt ingegaan in de toelic hting bij de artikelen 8 , 9 en 1 0 van dit bes luit. O ok is naar aanleiding van
het advies van het C ollege in de toelic hting bij de artikelen 4 en 5 aandac ht bes teed aan pers oons gegevens in het
kader van het onderzoek naar de pers oonlijke ges c hiktheid van kandidaten voor het notaris ambt of aanwijzing als
toegevoegd notaris en de advis ering van de M inis ter van Veiligheid en J us titie door de C ommis s ie toegang notariaat.

H et C ollege advis eert voorts te voorzien in een bewaartermijn voor de geregis treerde gegevens . Ten aanzien van
gegevens die betrekking hebben op de bevoegdheid op enig moment om ambts handelingen te verric hten, zou een
eindige termijn voor het bewaren van deze gegevens ec hter op een onoverkomelijk bezwaar s tuiten. I n het belang van
de rec hts zekerheid dient te allen tijde kunnen worden vas tges teld of een ambts handeling in het verleden bevoegdelijk
is verric ht, met name of een notariële akte bevoegdelijk tot s tand is gekomen. H ierom dienen de gegevens die voor een
dergelijke vas ts telling benodigd zijn, voor onbepaalde tijd bewaard te blijven. D it betreft de pers onalia van alle
notaris s en en toegevoegd notaris s en, als mede van alle kandidaat- notaris s en die op enig moment als waarnemer van
het ambt hebben opgetreden (de overgrote meerderheid), informatie over overgedragen protoc ollen en alle informatie
die relevant is voor de inhoud, tots tandkoming en beëindiging van een bevoegdheid tot het verric hten van
ambts handelingen, zoals benoeming tot notaris of tot waarnemer en goedkeuring van een toevoeging, maar ook de
regis tratie van divers e orde- en tuc htmaatregelen die gevolgen hebben voor de bevoegdheid tot het verric hten van
ambts handelingen. D e res tc ategorie van gegevens die dan nog overblijft is zeer klein, terwijl voor die gegevens nog
eens geldt dat bewaring in elk geval gedurende het (werkzame) leven van betrokkene noodzakelijk is . H et geringe effec t
die een eventuele gedeeltelijke bewaartermijn hierdoor nog zou hebben en het daarmee eveneens geringe belang van
betrokkenen bij een dergelijke termijn, s taan niet in verhouding tot de praktis c he las ten die een s c heiding van een
kleine groep niet langer te bewaren gegevens van de overige gegevens en arc hiefbes c heiden telkens met zic h zou
brengen. Van een bewaartermijn is daarom afgezien.

(Toelic hting van 2 7 s eptember 2 0 1 2 )

Wij Beatrix, bij de gratie G ods , Koningin der N ederlanden, P rins es van O ranje- N as s au, enz. enz. enz.

O p de voordrac ht van de Staats s ec retaris van Veiligheid en J us titie van 1 6 maart 2 0 1 2 , nr. 5 7 2 7 4 0 8 /1 2 /6 ;
G elet op artikelen 5 , vijfde lid, 6 , derde lid, 8 , vierde lid, 2 9 , vierde lid, 9 4 , tiende lid, en 1 0 3 a, vijfde lid, van de Wet op het
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notaris ambt;
D e A fdeling advis ering van Raad van State gehoord (advies van 2 6 april 2 0 1 2 , nr. W0 3 .1 2 .0 0 8 2 /I I );
G ezien het nader rapport van de Staats s ec retaris van Veiligheid en J us titie van 2 1 s eptember 2 0 1 2 , nr. 3 0 4 0 1 8 ;

H ebben goedgevonden en vers taan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen (art. 1)

Artikel 1
I n dit bes luit en de daarop rus tende bepalingen wordt vers taan onder:

a. wet: Wet op het notaris ambt;
b. Commis s ie: de C ommis s ie toegang notariaat, bedoeld in artikel 8 , tweede lid, van de wet;
c . ondernemings plan: een ondernemings plan als bedoeld in artikel 6 , tweede lid, onder 4 °, van de wet;
d. regis ter: het regis ter voor het notariaat, bedoeld in artikel 5 van de wet;
e. kamer voor het notariaat: een kamer als bedoeld in artikel 9 4 , eers te lid, van de wet.

Hoofdstuk II. Beroepsvereisten (art. 2-3)

Artikel 2
H et in artikel 6 , tweede lid, onderdeel a, van de wet bedoelde afs luitend examen op het gebied van het rec ht, dat met goed
gevolg afgelegd moet worden om in aanmerking te kunnen komen voor benoeming tot notaris of om het beroep van kandidaatnotaris te kunnen uitoefenen, omvat de volgende onderdelen:

a. grondige kennis van en inzic ht in de volgende onderdelen van het burgerlijk rec ht – mede in hun onderlinge
s amenhang – :
1 °. het pers onen- en familierec ht, in het bijzonder het huwelijks vermogens rec ht;
2 °. het ondernemings rec ht, in het bijzonder het rec hts pers onen- en vennoots c haps rec ht;
3 °. het vermogens rec ht;
4 °. het rec ht met betrekking tot regis tergoederen;
5 °. het erfrec ht, en
6 °. het internationaal privaatrec ht, voor zover van belang voor de notariële praktijkuitoefening;

b. grondige kennis van en inzic ht in het exec utierec ht als mede kennis van en inzic ht in het burgerlijk proc es rec ht,
bes lag- en faillis s ements rec ht, voor zover van belang voor de notariële praktijkuitoefening;

c . grondige kennis van en inzic ht in het belas tingrec ht, voor zover van belang voor de notariële praktijkuitoefening;

d. kennis van en inzic ht in het bes tuurs rec ht, voor zover van belang voor de notariële praktijkuitoefening;

e. grondige kennis van en inzic ht in het rec ht met betrekking tot het notariaat, in het bijzonder de wet;

f. kennis van en inzic ht in bedrijfs ec onomie, voor zover van belang voor de notariële praktijkuitoefening, en
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g. s c hriftelijke uitdrukkings vaardigheid in de vorm van een s c riptie of een andere gelijkwaardige, s c hriftelijke,
onderzoeks pres tatie op juridis c h gebied.

Artikel 3
1 . Voor de toepas s ing van artikel 6 , tweede lid, onderdeel a, onder 1 °, van de wet, wordt met de in dat onderdeel
bedoelde graad Bac helor op het gebied van het rec ht, gelijkges teld de graad Bac helor, verleend op grond van het met
goed gevolg afleggen van een afs luitend examen van de opleiding H BO - Rec hten aan een hoges c hool als bedoeld in
de Wet op het hoger onderwijs en wetens c happelijk onderzoek, indien blijkens hierop betrekking hebbende
bewijs s tukken tevens met goed gevolg zijn afgelegd de tentamens van de tot een s c hakelprogramma behorende
onderwijs eenheden.

2 . H et s c hakelprogramma, bedoeld in het eers te lid, omvat onderwijs eenheden op het gebied van het rec ht die worden
aangeboden door een univers iteit of de O pen U nivers iteit als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en
wetens c happelijk onderzoek, met een totale s tudielas t van ten mins te 6 0 s tudiepunten als bedoeld in artikel 7 .4 ,
eers te lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetens c happelijk onderzoek.

3 . Voor de toepas s ing van artikel 2 wordt onder afs luitend examen als bedoeld in dat artikel tevens begrepen het
s c hakelprogramma, bedoeld in het eers te en tweede lid.
A RT I KE L E N 2 E N 3

D e inhoud van het ingetrokken Bes luit beroeps vereis ten kandidaat- notaris (Stb. 1 9 9 9 , 2 2 8 ), ter uitvoering van artikel
6 , derde en vierde lid, van de wet, is in deze artikelen ongewijzigd overgenomen.

Ten behoeve van de kenbaarheid volgt hierna een (redactioneel bewerkte) s electie uit de oors pronkelij ke toelichting bij dat
bes luit en de latere wij ziging van dat bes luit (Stb. 2008, 383).

Bij de s amens telling van het afs luitend examen is er rekening mee gehouden dat na het afronden van de notariële
s tudieric hting de beroeps opleiding notariaat moet kunnen worden gevolgd. E en bepaald niveau aan theoretis c he kennis
moet tijdens de notariële s tudieric hting zijn opgedaan, zodat tijdens de praktijkopleiding de nadruk meer kan worden
gelegd op het vergaren van praktis c he kennis . H et s tudiepakket, zoals oms c hreven in artikel 2 , is een minimumpakket.
U itbreiding van dit pakket dan wel verzwaring van de aan elk onderdeel te s tellen eis en is dus mogelijk, mits dit niet ten
kos te gaat van de opges omde onderdelen. H et s tudiepakket wordt globaal oms c hreven, omdat de gedetailleerde
invulling ervan tot de verantwoordelijkheid van de univers iteiten behoort. D e vers c hillen in de kwalific aties «grondige
kennis van en inzic ht in» en «kennis van en inzic ht in» geven de gewens te vers c hillen in zwaarte per onderdeel van het
s tudiepakket aan. D e onderlinge s amenhang tus s en de onderdelen van het pakket wordt evenzeer van belang geac ht.

H et in onderdeel a, onder 3 , oms c hreven vak vermogens rec ht omvat in elk geval de boeken 3 , 5 , 6 en, voor zover van
belang voor de notariële praktijkuitoefening, boek 7 en boek 7 a van het Burgerlijk Wetboek. Voor het in onderdeel a,
onder 4 , genoemde rec ht met betrekking tot regis tergoederen wordt nadrukkelijk gewezen op het belang van het
kennis nemen van de Kadas terwet.

E en gedegen behandeling van het belas tingrec ht, oms c hreven in onderdeel c , wordt van groot belang geac ht, gezien de
maats c happelijke tendens tot fis c alis ering van veel vraags tukken waar kandidaat- notaris s en in de notariële praktijk
mee te maken krijgen. Kennis van en inzic ht in het belas tingrec ht is voor het notariaat vooral vereis t ter beoordeling
van de fis c ale gevolgen van privaatrec htelijke rec hts handelingen. Binnen het vak belas tingrec ht zullen dan ook naas t
de algemene leer van het belas tingrec ht in elk geval de volgende wetten aan de orde moeten komen: de Suc c es s iewet
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1 9 5 6 , de Wet op de belas tingen van rec hts verkeer, de Wet op de omzetbelas ting 1 9 6 8 , de Wet inkoms tenbelas ting
2 0 0 1 en de Wet op de vennoots c haps belas ting 1 9 6 9 . A an de wetten die worden genoemd naas t de Suc c es s iewet
1 9 5 6 , wordt aandac ht bes teed voor zover van belang voor de notariële praktijkuitoefening. Bij het onderric ht in en de
bes tudering van deze wetten zal ook aandac ht moeten worden ges c honken aan de onderlinge s amenhang.
I n het kader van het bes tuurs rec ht, voor zover van belang voor de notariële praktijkuitoefening, zou aan de orde moeten
komen het ruimtelijke ordenings rec ht en het milieurec ht. I n het kader van het rec ht met betrekking tot het notaris ambt
zal naas t de wetgeving betreffende het notaris ambt, ook de ethiek betreffende de notariële praktijkuitoefening aan de
orde moeten komen. A ls onderdeel van het vak bedrijfs ec onomie zou aandac ht moeten worden bes teed aan de
onderwerpen jaarrekening en analys e van jaars tukken.

E en (afs luitende) s c riptie of een andere gelijkwaardige, s c hriftelijke, onderzoeks pres tatie op juridis c h gebied is
voorges c hreven, omdat daaruit het vermogen kan blijken tot het zelfs tandig analys eren van een juridis c h
probleem(veld), het zoeken van oplos s ingen en het op s c hrift zetten van het res ultaat van de bevindingen op
overzic htelijke wijze en in heldere bewoordingen. H et biedt tevens mogelijkheid het inzic ht in de s amenhang tus s en
rec hts gebieden te bevorderen.

Voor de toelating tot het beroep van kandidaat- notaris , en bijgevolg de beroepen van toegevoegd notaris en van
notaris , worden in artikel 2 de beroeps vereis ten met betrekking tot de verlangde opleiding opges teld. Voor toelating is
vereis t dat op bas is van een juridis c he univers itaire opleiding, hetzij het rec ht om de mees tertitel te voeren is
verkregen, hetzij de graden van bac helor op het gebied van het rec ht (wo- bac helor rec ht) en mas ter op het gebied van
het rec ht (wo- mas ter rec ht) zijn verkregen. D eze opleiding levert een zodanige kennis van het rec ht op dat de kwaliteit
van de juridis c he beroeps beoefening wordt gewaarborgd. I n artikel 6 , vierde lid, van de wet is de mogelijkheid
opgenomen om bij algemene maatregel van bes tuur andere graden dan die van wo- bac helor rec ht aan te wijzen die, in
c ombinatie met de graad van wo- mas ter rec ht, toegang tot het beroep van kandidaat- notaris kunnen vers c haffen.
H iervoor is bepalend dat er s prake is van een opleidings niveau dat gelijkwaardig is aan dat behorende bij de c ombinatie
van de graden wo- bac helor rec ht en wo- mas ter rec ht. D e in het hoger onderwijs verkregen graad van bac helor bij
afronding van de opleiding H BO - Rec hten, kan op zic hzelf niet worden aangemerkt als gelijkwaardig aan de graad wobac helor rec ht: de kennis van het rec ht die met de bac heloropleiding H BO - Rec hten wordt verkregen is niet van een
gelijkwaardig niveau en grondigheid als de kennis die wordt verkregen met de wo- bac heloropleiding rec ht. D e
c ombinatie van de graad van bac helor bij afronding van de hbo- bac heloropleiding H BO - Rec hten met de graad van womas ter op het gebied van het rec ht is ec hter wel gelijkwaardig te ac hten aan de thans vereis te c ombinatie van
opleidings graden, indien dit is aangevuld met een programma dat ertoe s trekt om het kennis vers c hil tus s en die hbobac heloropleiding en de wo- bac heloropleiding te overbruggen - het zogenoemde «s c hakelprogramma». H ierom is het
met goed gevolg afgelegd hebben van de onderdelen van dat programma als nader vereis te ges teld om in aanmerking te
komen voor gelijks telling. Van de huidige hbo- bac heloropleidingen is de opleiding H BO - Rec hten de enige opleiding met
voldoende juridis c he inhoud om voor deze mogelijkheid van gelijks telling met de wo- bac heloropleiding rec ht in
aanmerking te komen. H et betreft hier de bac heloropleiding aan hoges c holen die onder die naam is geregis treerd in het
C entraal Regis ter O pleidingen H oger O nderwijs (C RO H O ).

Voor de eis en die aan het benodigde s c hakelprogramma worden ges teld, is zoveel mogelijk aanges loten bij de
programma’s zoals deze thans in de praktijk worden afgelegd. D e gelijks telling van de hbo- bac heloropleiding H BO Rec hten heeft als gevolg dat de inhoud van deze opleiding wordt betrokken bij de beoordeling of is voldaan aan de
beroeps eis en betreffende de mate van juridis c he kennis op s pec ifieke rec hts gebieden, zoals opgenomen in artikel 2 en
die ook gelden voor de afs luitende examens van de wo- bac helor- en wo mas teropleidingen rec ht. D aarnaas t is
uitdrukkelijk bepaald dat het onderwijs dat tijdens het vereis te s c hakelprogramma is gevolgd, eveneens wordt
betrokken bij deze beoordeling.
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(N ota van toelic hting)

Hoofdstuk III. Benoeming, toevoeging en waarneming (art. 4-7)

Artikel 4
1 . D e C ommis s ie toegang notariaat bes taat uit vijf leden: een voor het leven benoemd lid van de rec hterlijke mac ht die
voorzitter, plaats vervangend voorzitter of lid is van een kamer voor het notariaat, een op voordrac ht van het bes tuur
van de KN B benoemd lid, een op voordrac ht van het Bureau benoemd lid en twee overige leden. E r zijn twee of meer
plaats vervangende leden.

2 . D e leden en plaats vervangende leden worden door O nze M inis ter voor een termijn van ten hoogs te vier jaar benoemd.
Zij kunnen eenmaal herbenoemd worden.

3 . O nze M inis ter wijs t uit de leden een voorzitter aan. D e C ommis s ie kies t uit haar midden één of meer
plaats vervangende voorzitters .

4 . D e C ommis s ie legt nadere regels omtrent haar eigen werkwijze neer in een reglement.

5 . D e C ommis s ie is geves tigd bij de KN B, die voorziet in het s ec retariaat en de bekos tiging van de C ommis s ie.

6 . D e C ommis s ie brengt jaarlijks voor 1 5 maart aan O nze M inis ter een jaarvers lag uit over haar werkzaamheden.

7 . Bij regeling van O nze M inis ter worden regels ges teld omtrent de vergoeding van de reis - en verblijfkos ten van de
leden van de C ommis s ie en andere vergoedingen.

Artikel 5
1 . Ten behoeve van haar advies , bedoeld in artikel 8 , tweede lid, en artikel 3 0 c , tweede lid, van de wet, kan de
C ommis s ie zowel een beperkt als een volledig onderzoek ins tellen.

2 . D e C ommis s ie kan de verzoeker of verzoekers tot het vers trekken van nadere inlic htingen verzoeken.

3 . E en volledig onderzoek omvat ten mins te:
a. het inwinnen van inlic htingen bij de door de kandidaat voor een benoeming tot notaris of toevoeging als
toegevoegd notaris opgegeven referenten;
b. een pers oonlijk onderhoud met de kandidaat;
c . kennis neming van de uits lag van een ten aanzien van de kandidaat inges teld pers oonlijkheids onderzoek, en
d. kennis neming van het advies , bedoeld in artikel 7 , tweede lid, van de wet.

4 . D e C ommis s ie brengt zo s poedig mogelijk na het pers oonlijk onderhoud met de kandidaat gemotiveerd advies uit aan
O nze M inis ter, dat vergezeld gaat van de informatie waarop het advies berus t. D e KN B en het Bureau ontvangen
afs c hriften.

5 . Bij regeling van O nze M inis ter kunnen nadere regels worden ges teld omtrent het door de C ommis s ie in te s tellen
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onderzoek.

Artikel 6
[geres erveerd]

Artikel 7
H et minimale aantal uren per week dat een notaris zijn ambt dient uit te oefenen bij waarneming in deeltijd, bedoeld in artikel
2 9 , vierde lid, tweede volzin, van de wet, bedraagt ac httien uur.

D e inhoud van dit artikel is ongewijzigd overgenomen uit het ingetrokken Bes luit deeltijd notaris (Stb. 1 9 9 9 , 2 2 7 ).

(N ota van toelic hting)

Hoofdstuk IV. Het register voor het notariaat (art. 8-11)

Artikel 8
I n het regis ter worden van iedere notaris opgenomen:

a. de naam, plaats en datum van geboorte;

b. de plaats van ves tiging, onder vermelding van de naam, het adres en de c ontac tgegevens van zijn kantoor;

c . de datum van benoeming, de datum van eeds aflegging en de ingangs datum van de bevoegdheid;

d. de handtekening en paraaf;

e. het nummer dat op grond van artikel 2 , tweede lid, van de Wet op het c entraal tes tamentenregis ter aan de notaris is
toegekend;

f. de naam van de oud- notaris van wie de notaris een protoc ol heeft overgenomen en welk protoc ol nog onder hem
berus t, onder vermelding van de plaats van ves tiging van de oud- notaris en de ingangs datum en datum van
beëindiging van zijn bevoegdheid;

g. de naam van de toegevoegd notaris , werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de notaris , de datum van
goedkeuring van de toevoeging, de ingangs datum van de bevoegdheid en de datum en grond van beëindiging;

h. de nevenbetrekkingen van de notaris , onder vermelding van de ingangs datum en datum van beëindiging;

i. de onherroepelijke oplegging van een bes tuurlijke boete of een las t onder dwangs om als bedoeld in artikel 1 1 1 b,
tweede lid, onder vermelding van de bes c hikking met datum en kenmerk;

j. de benoeming van een s tille bewindvoerder als bedoeld in artikel 2 5 b van de wet, onder vermelding van de daarop
betrekking hebbende bes lis s ing of bes lis s ingen met de naam van de tuc htrec htelijke ins tantie, de datum en het
kenmerk, als mede de naam van de bewindvoerder, de ingangs datum van het bewind en de datum van beëindiging;
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k. s c hors ing in de uitoefening van het ambt op grond van de artikelen 2 6 en 2 7 van de wet, onder vermelding van de
daarop betrekking hebbende bes lis s ing of bes lis s ingen met de naam van de tuc htrec htelijke ins tantie, de datum en
het kenmerk, als mede de ingangs datum van de s c hors ing en datum van beëindiging;

l. s c hors ing in de uitoefening van het ambt of de oplegging van een andere voorlopige voorziening op grond van artikel
1 0 6 van de wet, onder vermelding van de daarop betrekking hebbende bes lis s ing of bes lis s ingen met de naam van de
tuc htrec htelijke ins tantie, de datum en het kenmerk, als mede de ingangs datum van de s c hors ing of andere voorlopige
voorziening en de datum van beëindiging;

m. het bij onherroepelijke uits praak gegrond verklaren van een klac ht zonder oplegging van een tuc htmaatregel, bedoeld
in artikel 1 0 3 , tweede lid, van de wet, onder vermelding van de daarop betrekking hebbende bes lis s ing of
bes lis s ingen met de naam van de tuc htrec htelijke ins tantie, de datum en het kenmerk;

n. de onherroepelijke oplegging van een waars c huwing of beris ping, bedoeld in artikel 1 0 3 , eers te lid, onderdelen a en b,
van de wet, en de daarop betrekking hebbende bes lis s ing of bes lis s ingen met de naam van de tuc htrec htelijke
ins tantie, de datum en het kenmerk, als mede de datum waarop de waars c huwing of beris ping is uitges proken dan wel
bij aangetekende brief aan de notaris is medegedeeld;

o. de onherroepelijke oplegging van een tuc htmaatregel, bedoeld in artikel 1 0 3 , eers te lid, onderdelen c tot en met f, en
vierde lid, onder vermelding van de daarop betrekking hebbende bes lis s ing of bes lis s ingen met de naam van de
tuc htrec htelijke ins tantie, de datum en het kenmerk, als mede de ingangs datum van de maatregel en datum van
beëindiging;

p. in geval van benoeming tot waarnemer: de datum van benoeming en de intrekking daarvan, onder vermelding van de
daarop betrekking hebbende bes lis s ing of bes lis s ingen met de naam van de tuc htrec htelijke ins tantie, de datum en
het kenmerk, als mede de naam van de notaris voor wie het ambt wordt waargenomen, de grond van de waarneming en
het begin en einde van de waarnemings termijn;

q. de naam of namen van de vas te waarnemer of waarnemers , die de notaris in de in artikel 2 8 , onderdelen a en b, van
de wet bedoelde gevallen vervangen, de datum van benoeming en de intrekking daarvan, onder vermelding van de
daarop betrekking hebbende bes lis s ing of bes lis s ingen met de naam van de tuc htrec htelijke ins tantie, de datum en
het kenmerk, als mede het begin en einde van de waarnemings termijn, en, indien van toepas s ing, de dagen of
dagdelen waarop een vas te waarnemer bevoegd is ;

r. de naam van de ambts halve benoemde waarnemer, die de notaris in de in artikel 2 8 , onderdelen c , d en e, van de wet
bedoelde gevallen vervangt, de datum van benoeming en de intrekking daarvan, onder vermelding van de daarop
betrekking hebbende bes lis s ing of bes lis s ingen met de naam van de tuc htrec htelijke ins tantie, de datum en het
kenmerk, als mede het begin en einde van de waarnemings termijn;

s . de datum en grond van onts lag van rec hts wege, op eigen verzoek of op voordrac ht van O nze M inis ter;

t. de datum van beëindiging van het ambt door overlijden.
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Artikel 9
I n het regis ter worden van iedere toegevoegd notaris opgenomen:

a. de naam, plaats en datum van geboorte;

b. de naam en de plaats van ves tiging van de notaris of waarnemer onder wiens verantwoordelijkheid en toezic ht de
toegevoegd notaris werkzaam is ;

c . de datum van goedkeuring van de toevoeging, de datum van eeds aflegging en de ingangs datum van de bevoegdheid;

d. de handtekening en paraaf;

e. de nevenbetrekkingen van de toegevoegd notaris , onder vermelding van de ingangs datum en datum van beëindiging;

f. ops c horting van de toevoeging, onder vermelding van de daarop betrekking hebbende bes lis s ing of bes lis s ingen met
de naam van de tuc htrec htelijke ins tantie, de datum en het kenmerk, als mede de ingangs datum van de ops c horting
en de datum van beëindiging;

g. de onherroepelijke oplegging van een bes tuurlijke boete of een las t onder dwangs om als bedoeld in artikel 1 1 1 b,
tweede lid, onder vermelding van de daarop betrekking hebbende bes c hikking met de datum en het kenmerk;

h. het bij onherroepelijke uits praak gegrond verklaren van een klac ht zonder oplegging van een tuc htmaatregel, bedoeld
in artikel 1 0 3 , tweede lid, van de wet, onder vermelding van de daarop betrekking hebbende bes lis s ing of
bes lis s ingen met aanduiding van de tuc htrec htelijke ins tantie, de datum en het kenmerk;

i. de onherroepelijke oplegging van een waars c huwing of beris ping, bedoeld in artikel 1 0 3 , eers te lid, onderdelen a en b,
van de wet, onder vermelding van de daarop betrekking hebbende bes lis s ing of bes lis s ingen met aanduiding van de
tuc htrec htelijke ins tantie, de datum en het kenmerk, als mede van de datum waarop de waars c huwing of beris ping is
uitges proken dan wel bij aangetekende brief aan de toegevoegd notaris is medegedeeld;

j. de onherroepelijke oplegging van een tuc htmaatregel, bedoeld in artikel 1 0 3 , eers te lid, onderdeel c , derde en vierde
lid, van de wet, onder vermelding van de daarop betrekking hebbende bes lis s ing of bes lis s ingen met de naam van de
tuc htrec htelijke ins tantie, de datum en het kenmerk, als mede de ingangs datum van de maatregel en de datum van
beëindiging;

k. in geval van ambts halve benoeming tot waarnemer, om een notaris in de in artikel 2 8 , onderdelen c , d en e, van de wet
bedoelde gevallen te vervangen: de datum van benoeming en intrekking daarvan, onder vermelding van de daarop
betrekking hebbende bes lis s ing of bes lis s ingen met de naam van de tuc htrec htelijke ins tantie, de datum en het
kenmerk, als mede de naam van de notaris voor wie het ambt wordt waargenomen en het begin en einde van de
waarnemings termijn;

l. de datum en grond voor beëindiging van de toevoeging.

Artikel 10
I n het regis ter worden van iedere kandidaat- notaris opgenomen:
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a. de naam, plaats en datum van geboorte;

b. de naam en plaats van ves tiging van de notaris of notaris s en onder wiens verantwoordelijkheid de kandidaat- notaris
notariële werkzaamheden verric ht, onder vermelding van de ingangs datum en datum van beëindiging;

c . de nevenbetrekkingen van de kandidaat- notaris , onder vermelding van de ingangs datum en datum van beëindiging;

d. de onherroepelijke oplegging van een bes tuurlijke boete of een las t onder dwangs om als bedoeld in artikel 1 1 1 b,
tweede lid, onder vermelding van de datum en het kenmerk van de bes c hikking;

e. het bij onherroepelijke uits praak gegrond verklaren van een klac ht zonder oplegging van een tuc htmaatregel, bedoeld
in artikel 1 0 3 , tweede lid, van de wet, onder vermelding van de daarop betrekking hebbende bes lis s ing of
bes lis s ingen met de naam van de tuc htrec htelijke ins tantie, de datum en het kenmerk;

f. de onherroepelijke oplegging van een waars c huwing of beris ping, bedoeld in artikel 1 0 3 , eers te lid, onderdelen a en b,
van de wet, onder vermelding van de daarop betrekking hebbende bes lis s ing of bes lis s ingen met de naam van de
tuc htrec htelijke ins tantie, de datum en kenmerk, en de datum waarop de waars c huwing of beris ping is uitges proken
dan wel bij aangetekende brief aan de kandidaat- notaris is medegedeeld;

g. de onherroepelijke oplegging van een tuc htmaatregel als bedoeld in artikel 1 0 3 , eers te lid, onderdeel c , derde en
vierde lid, van de wet, onder vermelding van de daarop betrekking hebbende bes lis s ing of bes lis s ingen met de naam
van de tuc htrec htelijke ins tantie, de datum en het kenmerk, als mede van de ingangs datum van de maatregel en
datum van beëindiging;

h. in geval van benoeming tot waarnemer: de datum van benoeming en intrekking daarvan, onder vermelding van de
daarop betrekking hebbende bes lis s ing of bes lis s ingen met datum en kenmerk, de datum van eeds aflegging, de
handtekening en paraaf van de kandidaat- notaris , de naam van de notaris voor wie het ambt wordt waargenomen, de
grond van de waarneming en het begin en einde van de waarnemings termijn.
A RT I KE L E N 8 , 9 E N 1 0

I n deze artikelen wordt de regis tratie in het regis ter voor het notariaat uitgewerkt van de gegevens betreffende hetgeen
is opges omd in artikel 5 , tweede lid, van de wet. H et regis ter dient ter waarborging van de rec hts zekerheid in het
rec hts verkeer omtrent ambts handelingen die zijn verric ht op grond van de wet, ter waarborging van de kwaliteit en
integriteit van het notariaat en ter uitvoering van de wet. I n het openbaar regis ter worden hiertoe de pers onalia en
gegevens ten aanzien van de hoedanigheid, bevoegdheid en nevenbetrekkingen van de beroeps beoefenaars in het
notariaat geregis treerd, als mede de aan hen opgelegde orde- en tuc htmaatregelen. D e te regis teren gegevens zijn
afzonderlijk uitges c hreven voor res pec tievelijk de notaris , de toegevoegd notaris en de kandidaat- notaris . D e
regis tratie bevat een verwijzing naar de onderliggende tuc htrec hterlijke bes lis s ing door middel van vermelding van de
kenmerken ervan. D e verwijzing naar een onderliggende bes lis s ing is onderdeel van de regis tratie van de opgelegde
maatregel zelf. I ndien de oplegging van de maatregel als zodanig niet openbaar is , geldt dit dientengevolge ook voor de
bijbehorende verwijzing naar de onderliggende tuc htrec hterlijke bes lis s ing.

(N ota van toelic hting)

Artikel 11
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1 . O nze M inis ter, de KN B, het Bureau, de kamers voor het notariaat, als mede het gerec hts hof te A ms terdam hebben ten
behoeve van hun taakvervulling op grond van de wet onbeperkte inzage in het regis ter.

2 . D e C ommis s ie toegang notariaat heeft ten behoeve van het onderzoek, bedoeld in artikel 5 , onbeperkte inzage in de
gegevens die ten aanzien van de betrokken verzoeker of verzoekers in het regis ter zijn opgenomen.

3 . D e KN B kan, al dan niet op verzoek, gegevens uit het regis ter vers trekken aan een bes tuurs orgaan, voor zover dit
noodzakelijk is voor de goede vervulling van de publiekrec htelijke taak van de KN B of van het bes tuurs orgaan.

4 . D e KN B kan in verband met de in het regis ter opgenomen of op te nemen gegevens inzage verlangen in
arc hiefbes c heiden die berus ten bij de kamers voor het notariaat, dan wel van die bes c heiden een afs c hrift verlangen.
H et regis ter voor het notariaat is een openbaar regis ter dat op grond van artikel 5 , derde lid, van de wet voor een ieder ter
inzage ligt.

I ngevolge artikel 5 , vierde lid, van de wet geldt voor de in dat lid genoemde gegevens een beperking van de openbaarheid. I n
artikel 1 1 van dit bes luit wordt in het belang van een goede uitvoering van de wet nader geregeld dat de M inis ter, de KN B het
BFT en de tuc htrec hter niettemin volledige inzage hebben in het regis ter. H et is voor een goede uitoefening van hun
onders c heidenlijke taken op grond van de wet – benoeming van notaris s en, goedkeuring van toevoegingen, behartiging van
de eer en aanzien van het ambt, het houden van toezic ht en de toepas s ing van het tuc htrec ht – noodzakelijk dat ook kennis
kan worden genomen van gegevens die niet publiekelijk kenbaar zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de oplegging door de
tuc htrec hter van s tille bewindvoering, van ordemaatregelen die niet langer van krac ht zijn of van een waars c huwing of
beris ping. D aarnaas t wordt vas tgelegd dat de KN B als beheerder van het regis ter, in overeens temming met het bepaalde in
artikel 8 , onderdeel e, van de Wet bes c herming pers oons gegevens , bevoegd is om gegevens aan een bes tuurs orgaan te
vers trekken ten behoeve van de goede taakvervulling van de KN B of van het bes tuurs orgaan waaraan de gegevens vers trekt
worden. Zie ook de uitzondering op de geheimhoudings plic ht van pers onen die betrokken zijn bij de taakvervulling van
bes tuurs organen in artikel 2 :5 van de A lgemene wet bes tuurs rec ht (A wb). I n de memorie van toelic hting bij het eerder
genoemde wets voors tel is reeds het voorbeeld genoemd van de vers trekking aan het Kadas ter van gegevens omtrent de
s c hors ing of ontzetting uit het ambt van notaris s en, ter voorkoming van de ins c hrijving van onbevoegd opgemaakte akten in
het regis ter. Voor zover het gaat om de vers trekking van gegevens uit het regis ter die op grond van artikel 5 , vierde lid, van
de wet uitgezonderd zijn van openbaarheid, dient de KN B zorgvuldig af te wegen of in een gegeven geval het vers trekken van
deze s pec ifieke gegevens daadwerkelijk noodzakelijk is . Vers trekte gegevens die niet openbaar zijn, blijven uiteraard vallen
onder de algemene geheimhoudings plic ht die voor het ontvangende bes tuurs orgaan volgt uit artikel 2 :5 A wb.

(N ota van toelic hting)

Hoofdstuk V. De tuchtrechtspraak (art. 12-13)

Artikel 12
1 . D e kamer voor het notariaat vergadert wanneer de voorzitter zulks nodig ac ht of indien ten mins te drie leden de
voorzitter daarom s c hriftelijk verzoeken met opgave van de te behandelen onderwerpen.

2 . D e kamer voor het notariaat houdt zitting in het gerec hts gebouw waarin de rec htbank zitting houdt in de plaats waar
de kamer voor het notariaat is geves tigd. D e kamer kan voorts andere plaats en binnen het rec hts gebied van de
kamer als zittings plaats aanwijzen.
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3 . Bes luiten kunnen door de kamer voor het notariaat s lec hts worden genomen in een vergadering waarin de voorzitter
en ten mins te één van de door O nze M inis ter en één van de door de ledenraad van de KN B benoemde leden aanwezig
zijn. Bes luiten worden genomen bij meerderheid van s temmen. Bij s taking van s temmen bes lis t de voorzitter.

4 . D e voorzitter en de s ec retaris zijn gezamenlijk bevoegd de kamer voor het notariaat te vertegenwoordigen.

5 . D e kamers voor het notariaat leggen nadere regels omtrent hun werkwijze neer in een door de voorzitters van de
kamers gezamenlijk vas tges teld reglement.

6 . Bij regeling van O nze M inis ter worden regels ges teld omtrent de vergoeding van de reis - en verblijfkos ten van de
leden en plaats vervangend leden van de kamers voor het notariaat en andere vergoedingen.
D it artikel komt grotendeels overeen met de artikelen 2 tot en met 5 , 8 en 9 van het ingetrokken Bes luit kamers van
toezic ht notariaat. M et betrekking tot het huis houdelijk reglement is bepaald dat deze door de voorzitters van de
kamers voor het notariaat gezamenlijk wordt vas tges teld, zodat alle kamers bes c hikken over een gelijk huis houdelijk
reglement.

(N ota van toelic hting)

L id 5
Verwezen wordt naar het Reglement omtrent de werkwijze van de kamers voor het notariaat (zoals bedoeld in artikel 1 2
lid 5 van het Bes luit op het notaris ambt). (bew.)

Artikel 13
1 . Voor zover een bes lis s ing van een kamer voor het notariaat of het gerec hts hof A ms terdam s trekt tot oplegging van
een geldboete als bedoeld in artikel 1 0 3 , eers te lid, onderdeel c , van de wet, levert zij een exec utoriale titel op, die
met toepas s ing van de voors c hriften van het Wetboek van Burgerlijke Rec hts vordering kan worden tenuitvoergelegd.

2 . D e tenuitvoerlegging van een bes lis s ing, bedoeld in het eers te lid, ges c hiedt door of vanwege O nze M inis ter.
A rtikel 4 3 0 van het Wetboek van Burgerlijke Rec hts vordering (Rv) verleent exec utoriale krac ht aan de gros s en van in
N ederland gewezen vonnis s en en van bes c hikkingen van de N ederlands e rec hter. D e reikwijdte van deze bepaling is
ec hter niet beperkt tot de burgerlijke rec hter, maar geldt in zijn algemeenheid voor rec hterlijke vonnis s en voor zover zij
voor exec utie (overeenkoms tig het burgerlijk proc es rec ht) vatbaar zijn. Behalve bijvoorbeeld s trafrec htelijke vonnis s en
dienen ook de bes lis s ingen van bij wet inges telde tuc htrec hterlijke c olleges hieronder te worden begrepen, mede gelet
op de grondwettelijke s tatus van bij wet inges telde tuc htrec hts praak (artikel 1 1 3 , tweede lid, G rondwet). O verigens is
in het kader van de tuc htrec hts praak op grond van de Wet op het notaris ambt in hoger beroep niet een afzonderlijk
tuc htrec hterlijk c ollege, maar het gerec hts hof A ms terdam bevoegd. U it artikel 4 3 0 Rv volgt derhalve reeds dat een
tuc htrec hterlijke bes lis s ing op grond van de Wet op het notaris ambt een exec utoriale titel oplevert in de zin van dat
artikel, die vervolgens op grond van de voors c hriften van het Wetboek van Burgerlijke Rec hts vordering ten uitvoer kan
worden gelegd (vgl. artikel 5 7 2 van het Wetboek van Strafvordering ter zake van de tenuitvoerlegging van
s trafvonnis s en houdende de veroordeling tot een geldboete). I n navolging van artikel 8 :7 6 A wb is in dit bes luit de
toepas s elijkheid van artikel 4 3 0 Rv en de daarmee s amenhangende regels in het Wetboek van Burgerlijke
rec hts vordering ec hter nog eens geëxplic iteerd met betrekking tot tuc htrec hterlijke bes lis s ingen tot het opleggen van
een boete.
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Voor de nadere regeling van de tenuitvoerlegging van de tuc htrec hterlijke bes lis s ingen waarbij een geldboete is
opgelegd, is met een overeenkoms tige toepas s ing aanges loten bij de regeling met betrekking tot s trafrec htelijke
boetevonnis s en in het Bes luit tenuitvoerlegging geldboeten en de daarop gebas eerde Regeling vas ts telling
invorderings kos ten. N iet van overeenkoms tige toepas s ing zijn verklaard de artikelen uit voornoemd bes luit die zien op
de s trafbes c hikking of betaling anders dan via het C entraal J us titieel I nc as s obureau.

(N ota van toelic hting)

Hoofdstuk VI. Overige bepalingen (art. 14-16)

Artikel 14
H et Bes luit beroeps vereis ten kandidaat- notaris , het Bes luit deeltijd notaris en het Bes luit kamers van toezic ht notariaat
worden ingetrokken.

Artikel 15
D it bes luit treedt in werking op een bij koninklijk bes luit te bepalen tijds tip, dat voor de vers c hillende artikelen of onderdelen
daarvan vers c hillend kan worden vas tges teld.

Artikel 16
D it bes luit wordt aangehaald als : Bes luit op het notaris ambt.

Mandaatbesluit 2013
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie:

O verwegende dat het om redenen van doelmatigheid gewens t is bepaalde bevoegdheden van het bes tuur van de KN B, vervat
in de Wet op het notaris ambt en zijn uitvoerings regels , te mandateren;
G elet op afdeling 1 0 .1 .1 van de A lgemene wet bes tuurs rec ht;

s telt het volgende mandaatbes luit vas t:

Besluit van 7 august us 2013, inw.t r. 7 august us 2013

U it doelmatigheids oogpunt en in lijn met het s treven naar het bes turen op afs tand heeft het bes tuur de afgelopen jaren
vers c hillende bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet op het notaris ambt en zijn uitvoerings regelingen gemandateerd
aan zijn voorzitter, de direc tie en medewerkers van het bureau van de KN B. D oor de wijziging van de Wet op het
notaris ambt (Wets voors tel H ammers tein) en als gevolg van de reorganis atie van het bureau waardoor vers c hillende
func ties zijn gewijzigd, is het nodig deze mandaatbes luiten aan te pas s en.

Bij mandaat nemen de gemandateerden de bes lis s ing namens het mandaterende bes tuurs orgaan. Zij nemen niet, zoals
het geval is bij delegatie, de bevoegdheid over van het delegerende bes tuurs orgaan. D us zodra de betrokken
gemandateerden in een zaak het gevoel hebben dat het gehele bes tuur bij de bes lis s ing op het verzoek om informatie
moet worden betrokken, kunnen zij het mandaat in die zaak terug geven.
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(Toelic hting van 7 augus tus 2 0 1 3 )

Artikel 1 Definities
I n dit bes luit wordt vers taan onder:

1 . bes tuur: het bes tuur van de KN B, genoemd in artikel 6 4 , eers te lid, van de Wet op het notaris ambt;
2 . bureau: het bureau van de KN B, genoemd in artikel 6 3 van de Wet op het notaris ambt;
3 . voorzitter: de voorzitter, of de plaats vervangend voorzitter van het bes tuur;
4 . directie: de direc tie van het bureau, genoemd in artikel 6 4 , tweede lid, van de Wet op het notaris ambt;
5 . j uris ten: de juris ten die zijn aanges teld op een arbeids overeenkoms t naar burgerlijk rec ht binnen de afdeling
juridis c he en praktijkzaken van het bureau.

Artikel 2 Mandaat advisering inzake ondernemingsplan, wijziging vestigingsplaats en
toewijzing protocol
H et bes tuur verleent aan de voorzitter mandaat om namens het bes tuur uit te oefenen

a. de bevoegdheid, genoemd in artikel 7 , tweede lid, van de Wet op het notaris ambt, om inlic htingen te vers trekken aan
de C ommis s ie van des kundigen in verband met een ondernemings plan;

b. de bevoegdheid, genoemd in artikel 8 , zes de lid, junc to artikel 3 0 c , tweede lid, van de Wet op het notaris ambt, om de
M inis ter van Veiligheid en J us titie te advis eren met betrekking tot een verzoek om benoeming tot notaris ,
res pec tievelijk de goedkeuring van de aanwijzing als toegevoegd notaris ;

c . de bevoegdheid, genoemd in artikel 1 0 , derde lid, van de Wet op het notaris ambt, om de M inis ter van Veiligheid en
J us titie in kennis te s tellen van eventuele feiten of oms tandigheden welke tot weigering zouden kunnen leiden van een
verzoek tot wijziging van een ves tigings plaats ;

d. de bevoegdheid, genoemd in artikel 1 5 van de Wet op het notaris ambt, om te worden gehoord omtrent de toewijzing
van een protoc ol.

Artikel 3 Mandaat stageverklaring
H et bes tuur verleent aan de juris ten ieder afzonderlijk mandaat om namens het bes tuur uit te oefenen

a. de bevoegdheid, vervat in artikel 3 2 , vijfde lid, van de Wet op het notaris ambt, om te bes lis s en over de afgifte van een
s tageverklaring;

b. de bevoegdheid, genoemd in artikel 3 , derde lid, van de Stageverordening, om te bes lis s en over een verzoek om
vrijs telling voor het volgen van een c urs us .

Artikel 4 Mandaat opleidingspunten
H et bes tuur verleent aan de juris ten ieder afzonderlijk mandaat om namens het bes tuur uit te oefenen

a. de bevoegdheid genoemd in artikel 2 , eers te en tweede lid, van het Reglement bevordering vakbekwaamheid om
goedkeuring te verlenen aan onderwijs en het aantal opleidings punten te bepalen dat aan een onderwijs vorm wordt
toegekend;
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b. de bevoegdheid, genoemd in artikel 4 , vierde lid, van het Reglement bevordering vakbekwaamheid, om te bes lis s en
over een verzoek om vrijs telling voor het behalen van opleidings punten;

c . de bevoegdheid, genoemd in artikel 7 , eers te lid, van het Reglement bevordering vakbekwaamheid om jaarlijks aan
ieder lid van de KN B een overzic ht te vers trekken van de door hem gevolgde c urs us s en die door de KN B zijn
geadminis treerd en waaruit blijkt hoeveel opleidings punten hij heeft behaald;

d. de bevoegdheid, genoemd in artikel 7 , tweede lid, van het Reglement bevordering vakbekwaamheid om aan de kamer
voor het notariaat mee te delen dat een lid onvoldoende opleidings punten heeft behaald.

Artikel 5 Mandaat goedkeuring IDS-verband
H et bes tuur verleent aan de juris ten ieder afzonderlijk mandaat om namens het bes tuur uit te oefenen de bevoegdheid, vervat
in artikel 1 0 van de Verordening interdis c iplinaire s amenwerking 2 0 0 3 , om te bes lis s en over een voorgenomen
interdis c iplinair s amenwerkings verband.

Artikel 6 Mandaat dispensatie financiële bijdrage
H et bes tuur verleent aan de direc tie mandaat om namens het bes tuur uit de oefenen de bevoegdheid, vervat in artikel 4 van
het Reglement inzake de financ iële bijdrage, om een lid voor wie het om financ iële redenen bezwaarlijk is de bijdragen te
betalen, daarvan geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen, telkens voor ten hoogs te een jaar, of met een lid een
betalings regeling te treffen.

Artikel 7 Mandaatbesluit beslissingen op bezwaar
H et bes tuur verleent aan de voorzitter van het bes tuur tezamen met een van de andere leden van het bes tuur mandaat om
namens het bes tuur de bevoegdheid uit te oefenen om bes lis s ingen op bezwaar te nemen.

Artikel 8 Mandaatbesluit kennelijk niet-ontvankelijk bezwaar
H et bes tuur verleent aan de direc tie mandaat om namens het bes tuur de bevoegdheid uit te oefenen om een bezwaar
kennelijk niet ontvankelijk te verklaren.

Artikel 9 Mandaatbesluit beslissingen Wet openbaarheid van bestuur
H et bes tuur verleent aan de voorzitter van het bes tuur mandaat om namens het bes tuur de bevoegdheid uit te oefenen om
bes lis s ingen te nemen over verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bes tuur.

Artikel 10 Ondertekeningsmandaat
H et bes tuur en de voorzitter van het bes tuur verlenen aan de direc tie en de juris ten ieder afzonderlijk en aan de onder hun
verantwoordelijkheid werkzame medewerkers van het bureau de bevoegdheid om de bes luiten bedoeld in de voorgaande leden
te ondertekenen.

Artikel 11 Slotbepalingen
1 . D it bes luit kan worden aangehaald als M andaatbes luit 2 0 1 3 . H et treedt direc t in werking.
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2 . H et M andaatbes luit 2 0 0 9 en de M andaatbes luiten van 7 s eptember 2 0 1 1 , 1 3 juni 2 0 1 2 , 1 9 dec ember 2 0 1 2 , 1 2 juni
2 0 1 3 en 1 0 juli 2 0 1 3 worden tegelijkertijd ingetrokken.

Mandaatsbesluit onderwijs en examen
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B,

O verwegende dat het gewens t is een aantal bevoegdheden van het bes tuur van de KN B genoemd in het O nderwijs - en
examenreglement opleiding kandidaat- notaris s en te mandateren aan de Stic hting beroeps opleiding notariaat;
G elet op afdeling 1 0 .1 .1 van de A lgemene wet bes tuurs rec ht;
G elet op de artikelen 1 7 , tweede lid, 1 9 , derde lid, 2 0 en 2 1 van het O nderwijs - en examenreglement opleiding kandidaatnotaris s en;
G ezien het bes luit van het bes tuur van de Stic hting beroeps opleiding notariaat van 1 5 mei 2 0 0 1 , waaruit blijkt dat het
ins temt met het mandaat;

s telt het volgende mandaats bes luit vas t:

Besluit van het best uur van de KNB van 18 juli 2001, inw. t r. 1 august us 2001.

Ten aanzien van de opleiding en het examen wordt de mogelijkheid van mandaat gegeven in het reglement. D aardoor is
een apart mandaats bes luit nodig. I n het V rijs tellingenreglement is het mandaat in het reglement zelf opgenomen in de
artikelen 2 , tweede lid, 6 , tweede lid, en 7 , tweede lid.

(Toelic hting van 1 8 juli 2 0 0 1 )

Artikel 1 Definities
I n dit bes luit wordt vers taan onder:

a. de s tichting: de Stic hting beroeps opleiding notariaat, waaraan de KN B de organis atie van de opleiding en het examen,
genoemd in artikel 3 3 , eers te lid, van de Wet op het notaris ambt heeft opgedragen;
b. CPO: C entrum voor P os tdoc toraal O nderwijs te N ijmegen;
c . het reglement: het O nderwijs - en examenreglement opleiding kandidaat- notaris s en.

Artikel 2 Mandatering
D e s tic hting is bevoegd namens het bes tuur van de KN B de bes lis s ingen te nemen, genoemd in

a. artikel 1 7 , tweede lid, van het reglement;
b. artikel 1 9 , derde lid, van het reglement;
c . artikel 2 0 van het reglement en
d. artikel 2 1 van het reglement.

Artikel 3 Submandaat
D e s tic hting is bevoegd aan ieder afzonderlijk de overeenkoms tig artikel 2 gemandateerde bes lis s ingen op te dragen aan de
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leden van het bes tuur van de s tic hting, de direc teur van het C P O en de opleidings managers SBN van het C P O .

Artikel 4 Ondertekeningsmandaat
H et bes tuur van de KN B verleent aan de leden van het bes tuur van de s tic hting, de direc teur van het C P O en de
opleidings manager SBN van het C P O aan ieder afzonderlijk de bevoegdheid de namens het bes tuur van de KN B in mandaat
genomen bes luiten te ondertekenen.

Artikel 5 Inlichtingen
D e s tic hting legt jaarlijks verantwoording af van de door haar in mandaat genomen bes luiten en vers c haft het bes tuur van de
KN B op diens verzoek inlic htingen. H et vers lag bevat voorts een verantwoording van het beheer van de arc hiefbes c heiden die
betrekking hebben op de in mandaat uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 6 Slotbepaling
D it bes luit wordt aangehaald als M andaats bes luit onderwijs en examen.
H et treedt in werking op een door het bes tuur van de KN B te bepalen tijds tip.

Model archiefbeheersregels Ringen KNB
H et bes tuur van de Ring (naam) KN B
G elet op artikel 1 4 van het A rc hiefbes luit 1 9 9 5 ,
Bes luit vas t te s tellen de navolgende:

A rc hiefbeheers regels van de ring, het ringbes tuur en de ringvoorzitter in het arrondis s ement (naam) betreffende het beheer
van hun arc hiefbes c heiden.

O p grond van de A rc hiefwet 1 9 9 5 en het A rc hiefbes luit 1 9 9 5 moeten bes tuurs organen arc hiefbeheers regels ops tellen.
M et ingang van 1 oktober 1 9 9 9 zijn de ring en het ringbes tuur bes tuurs organen in de zin van de A rc hiefwet 1 9 9 5 en
het A rc hiefbes luit 1 9 9 5 . D e ringvoorzitter is bes tuurs orgaan in de zin van de A rc hiefwet 1 9 9 5 en het A rc hiefbes luit
1 9 9 5 , voorzover het betreft zijn taak om te bes lis s en in dec laratieges c hillen, zoals bedoeld in artikel 5 5 , tweede lid,
Wet op het notaris ambt. M et ingang van 1 januari 2 0 1 2 vervalt deze taak, maar de onderhanden zaken moeten worden
afgerond.

I n 2 0 0 2 heeft een c ommis s ie een model voor arc hiefbeheers regels voor de ringen opges teld. I n de c ommis s ie waren
de ringen en het bureau van de KN B vertegenwoordigd. N amens de ringen maakten mr. J . Ruijgh, ringvoorzitter Ring
U trec ht en mr. D .W.M . Boerboom, s ec retaris Ring Breda deel uit van de c ommis s ie. N amens het bureau van de KN B
maakten mw. A . D elfgaauw, hoofd A fdeling Bibliotheek, D oc umentatie en A rc hief, mw. mr. J .M .E . L oman,
doc umentalis t/know- how medewerker en mw. mr. E .E . M inkjan, bes tuurs s ec retaris , deel uit van de c ommis s ie.
D es gevraagd heeft de toenmalige Rijks arc hiefins pec tie te kennen gegeven dat het model voldeed aan de daarvoor
ges telde eis en. H et bes tuur en de ringvoorzitter kunnen hun arc hiefbeheers regels vas t s tellen aan de hand van de
model- beheers regels .
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A ls gevolg van de Wet herzieninggerec htelijke kaart verandert de indeling van de ringen.
A rc hiefbes c heiden van de oude ringen moeten worden overgedragen aan de nieuwe ringen, die kunnen beginnen met het
vormen van een nieuw arc hief. D it geldt ook voor de digitale arc hiefbes c heiden. Van de gelegenheid wordt gebruik
gemaakt de model- beheers regels te ac tualis eren. D e nieuwe ringen kunnen aan de hand daarvan hun
arc hiefbeheers regels vas ts tellen.

(Toelic hting van november 2 0 1 2 )

Artikel 1 Definities
I n dit bes luit wordt vers taan onder:

a. zorgdrager: het bes tuur van de Ring (naam) KN B;
b. ring: de afdeling van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie, zoals bedoeld in artikel 6 2 Wet op het notaris ambt;
c . ringbes tuur: het bes tuur van de ring, zoals bedoeld in artikel 8 2 , derde lid, Wet op het notaris ambt;
d. ringvoorzitter: degene bedoeld in artikel 5 5 , tweede lid, Wet op het notaris ambt;
e. s ecretaris : degene die het ringbes tuur uit zijn midden heeft aangewezen, zoals bedoeld in artikel 1 , zes de lid,
Verordening Ringen;
f. penningmees ter: degene die het ringbes tuur uit zijn midden heeft aangewezen, zoals bedoeld in artikel 1 , zes de lid,
Verordening Ringen;
g. archiefbes cheiden: de bes c heiden, ongeac ht hun vorm, door de ring, het ringbes tuur of de ringvoorzitter ontvangen of
opgemaakt uit hoofde van hun ac tiviteiten of vervulling van hun taken en naar hun aard bes temd om te berus ten
onder de ring, het ringbes tuur of de ringvoorzitter;
h. archief: het geheel van arc hiefbes c heiden, ontvangen of opgemaakt door de ring, het ringbes tuur of de ringvoorzitter;
i. digitale archiefbes cheiden: arc hiefbes c heiden die uits luitend met behulp van bes turings - of
toepas s ings programmatuur geraadpleegd kunnen worden;
j. archiefruimte: een ruimte, bes temd of aangewezen voor de bewaring van
arc hiefbes c heiden in afwac hting van hun overbrenging ingevolge artikel 1 2 , eers te lid, A rc hiefwet 1 9 9 5 of artikel 1 3 ,
eers te lid, A rc hiefwet 1 9 9 5 ;
k. archiefbewaarplaats : een bij of krac htens de A rc hiefwet 1 9 9 5 voor de blijvende bewaring van arc hiefbes c heiden
aangewezen bewaarplaats ;
l. documentair s tructuurplan of ordenings plan: een plan waarin is vas tgelegd de wijze waarop toegankelijkheid van
arc hiefbes c heiden is georganis eerd en de wijze waarop arc hiefbes c heiden zijn ingedeeld en gerangs c hikt.
m. Regionaal His toris ch Centrum: het Regionaal H is toris c h C entrum in de des betreffende provinc ie, res pec tievelijk het
N ationaal A rc hief in de provinc ie Zuid- H olland.
D e definities zijn grotendeels ontleend aan de Wet op het notaris ambt en de A rc hiefwet.

(Toelic hting november 2 0 1 2 )

Artikel 2 Werkingssfeer archiefbeheersregels
D e arc hiefbeheers regels zijn van toepas s ing op het gehele arc hief van de ring, het ringbes tuur en de ringvoorzitter.

H et ringbes tuur moet een keuze maken op wiens kantoor het arc hief wordt gehouden. I ndien de func ties van s ec retaris
en penningmees ter door twee vers c hillende pers onen worden uitgeoefend, is er ook s prake van twee arc hieven. O p
beide arc hieven zijn de onderhavige arc hiefbeheers regels van toepas s ing.

I n enkele arrondis s ementen heeft de ringvoorzitter de behandeling van de dec laratieges c hillen gemandateerd aan
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iemand die niet op zijn kantoor is geves tigd. I n die gevallen gelden de beheers regels ook voor de onderdelen van het
arc hief die zic h niet bevinden op het kantoor van de ringvoorzitter. D e zorgdrager behoudt de uiteindelijke
verantwoordelijkheid voor het arc hiefbeheer.

(Toelic hting november 2 0 1 2 )

Artikel 3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de zorgdrager
D e zorgdrager is verantwoordelijk voor het arc hiefbeheer van de ring, het ringbes tuur en de ringvoorzitter. H ij s telt de op dit
terrein benodigde regelingen vas t. I n ieder geval heeft hij de in de navolgende artikelen vermelde taken.

I n ieder geval worden de volgende regelingen opges teld in overeens temming met de A mvB
bedoeld in de A rc hiefwet 1 9 9 5 : een pos tregis traties ys teem, een ordenings plan en een s elec tielijs t.

(Toelic hting november 2 0 1 2 )

Artikel 4 Archiefruimten
D e zorgdrager draagt zorg dat afges loten arc hiefbes tanddelen bewaard worden volgens de A rc hiefregeling. Bij de bouw,
verbouwing, inric hting en verandering van inric hting van arc hiefruimten, als mede bij de ingebruikneming van gebouwen of
gedeelten van gebouwen als arc hiefruimten, dient s ituering, bouw en inric hting zodanig plaats te vinden dat in geval van
c alamiteiten de arc hiefbes c heiden zo min mogelijk gevaar lopen.

D e arc hieven worden bewaard in de arc hiefruimten van notaris kantoren die voldoen aan de eis en die de A rc hiefwet
1 9 9 5 s telt. I ndien noodzakelijk zal de ops lag van de s emi- s tatis c he arc hieven worden uitbes teed. D e zorgdrager
behoudt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het arc hiefbeheer.

(Toelic hting november 2 0 1 2 )

Artikel 5 Financiële middelen en personeel
D e zorgdrager draagt zorg voor de vers trekking van voldoende financ iële middelen en pers oneel ten behoeve van het
arc hiefbeheer.

D e ringen zullen met betrekking tot het beheer van hun arc hieven niet bes c hikken over hiertoe s pec iaal opgeleide
medewerkers . H et ligt voor de hand dat zij op gezette tijden hierover in overleg treden met wel op dit terrein
des kundigen.

(Toelic hting november 2 0 1 2 )

Artikel 6 Postregistratie
D e zorgdrager draagt zorg voor de regis tratie van inkomende en uitgaande pos t in overeens temming met de A rc hiefregeling.

Artikel 7 Ordening en duurzaamheid van archiefbescheiden
1 . D e zorgdrager draagt zorg dat er een in overeens temming met de A rc hiefregeling geordende en toegankelijke s taat
arc hiefbes c heiden opges teld ordenings plan voor het arc hief is . D os s iervorming en arc hiefordening vindt plaats op de
in het ordenings plan oms c hreven wijze. D e vorming van de dos s iers ges c hiedt zodanig dat s elec tie op eenvoudige
wijze kan ges c hieden in overeens temming met de in de s elec tielijs t opgenomen c riteria voor te bewaren en te
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vernietigen arc hiefbes c heiden.

2 . D e zorgdrager treft zodanige voorzieningen op grond van de A rc hiefregeling, dat bij het raadplegen van permanent te
bewaren arc hiefbes c heiden, van welke vorm dan ook, na ten mins te honderd jaar geen noemens waardige
ac hteruitgang zal zijn te c ons tateren.

Artikel 8 Selectie en vernietiging
I eder jaar wordt aan de hand van de Selec tielijs t neers lag handelingen Koninklijke N otariële Beroeps organis atie bezien welke
arc hiefbes c heiden voor vernietiging in aanmerking komen. D e zorgdrager draagt zorg dat vernietiging van daarvoor in
aanmerking komende arc hiefbes tanddelen ges c hiedt, zodra de daarvoor in de s elec tielijs t vas tges telde termijn is vers treken
en voordat overbrenging van het arc hief naar het Regionaal H is toris c h C entrum plaats vindt. D e te vernietigen
arc hiefbes c heiden worden aangeboden aan een ges pec ialis eerd vernietigings bedrijf. D e vernietiging en bewaring van in de
arc hiefbes c heiden vervatte pers oons gegevens worden afges temd op de vernietiging en bewaring van de arc hiefbes c heiden
zelf. Van de vernietiging van arc hiefbes tanddelen wordt een verklaring opgemaakt, die wordt ondertekend door de zorgdrager.

I n 2 0 0 5 is een s elec tielijs t opges teld, die geldt voor de KN B en haar organen, gepublic eerd in de Staats c ourant van 1
november 2 0 0 5 , nr. 2 1 2 .

(Toelic hting november 2 0 1 2 )

Artikel 9 Informatieverstrekking
D e zorgdrager draagt zorg dat verzoeken door leden van de ring en derden aan de ring of de ringvoorzitter om informatie uit de
arc hiefbes c heiden te vers trekken dan wel ter inzage te geven, worden afgehandeld met inac htneming van de bepalingen uit de
Wet openbaarheid bes tuur en de Wet bes c herming pers oons gegevens . D e bes c heiden kunnen ter plaats e worden ingezien of
gekopieerd. Raadpleging en afhandeling ges c hiedt onder toezic ht en verantwoordelijkheid van de ambtelijk
eindverantwoordelijke, genoemd in artikel 1 4 . E en bes luit tot, al dan niet gedeeltelijke, afwijzing van een verzoek om
informatie te vers trekken dan wel ter inzage te geven, wordt s c hriftelijk door de zorgdrager meegedeeld.

O p grond van de Wet openbaarheid van bes tuur (Wob) moet een bes tuurs orgaan informatie vers trekken, tenzij zic h een
uitzonderings grond voordoet. Zo moet het bes tuurs orgaan de informatie weigeren ter eerbiediging van de pers oonlijke
levens s feer, hetgeen in het bijzonder geldt ten aanzien van s trafrec htelijke of tuc htrec htelijke gegevens , en om
onevenredige bevoor- of benadeling te voorkomen van bij de gelegenheid betrokkenen of derden. A ls in interne s tukken
pers oonlijke beleids opvattingen van bes tuurders of ambtenaren s taan, worden deze niet vers trekt, tenzij deze
daartegen geen bezwaar hebben, of de informatie wordt herleid tot een niet tot pers onen herleidbare vorm.

H et bes luit een verzoek om informatie op grond van de Wob te weigeren, is een bes luit in de zin van de A lgemene wet
bes tuurs rec ht. H et moet binnen twee weken worden genomen, met de mogelijkheid van verdaging met twee weken, en er
s taat bezwaar en beroep tegen open. D aarom moet het bes luit op s c hrift worden meegedeeld, met de vermelding dat
binnen zes weken bezwaar kan worden gemaakt.

Voorzover pers oons gegevens worden bewerkt, gebeurt dit in overeens temming met de Wet bes c herming
pers oons gegevens en het V rijs tellings bes luit bes c herming pers oons gegevens .

(Toelic hting november 2 0 1 2 )

Artikel 10 Overdracht archiefbescheiden aan het Regionaal Historisch Centrum
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D e zorgdrager draagt zorg dat de voor blijvende bewaring in aanmerking komende arc hiefbes c heiden na twintig jaar, in goede,
geordende en toegankelijke s taat, binnen een termijn van tien jaar worden overgebrac ht naar het Regionaal H is toris c h
C entrum. H ij draagt zonodig zorg dat voor blijvende bewaring in aanmerking komende afges loten arc hiefbes tanddelen, die niet
meer veelvuldig behoeven te worden geraadpleegd, eerder worden overgebrac ht naar het Regionaal H is toris c h C entrum. Bij
de overbrenging van arc hiefbes c heiden naar het Regionaal H is toris c h C entrum kan de zorgdrager beperkingen s tellen aan de
openbaarheid. D e overbrenging wordt vas tgelegd in een verklaring die ten mins te bevat een s pec ific atie van de
arc hiefbes c heiden en de eventuele beperkingen aan de openbaarheid.

D it betekent dat men na twintig jaar jaarlijks zou moeten overdragen. A angezien dit niet doelmatig is , ligt het voor de
hand eenmaal per tien jaar een overdrac ht te doen. Bes tanddelen van het arc hief die afges loten zijn en niet meer
veelvuldig behoeven te worden geraadpleegd, kunnen, indien noodzakelijk, in overleg met de beheerder van de
arc hiefbewaarplaats , eerder overgedragen worden aan de beheerder van de arc hiefbewaarplaats (vgl. artikel 1 3 , eers te
lid, A rc hiefwet 1 9 9 5 ).

Volgens artikel 1 5 A rc hiefwet 1 9 9 5 kan de zorgdrager beperkingen s tellen aan de openbaarheid. D it kan s lec hts met
het oog op de eerbiediging van de pers oonlijke levens s feer of om anders zins onevenredige bevoordeling of benadeling
van betrokkenen of derden te voorkomen.

(Toelic hting november 2 0 1 2 )

Artikel 11 Digitale archiefbescheiden
D e zorgdrager draagt zorg dat, indien er s prake is van, al dan niet gedeeltelijke, digitale arc hiefbes c heiden, regelingen worden
opges teld met betrekking tot inhoud, s truc tuur en vorm van blijvend te bewaren digitale arc hiefbes c heiden en de c onvers ie,
migratie en eventuele vervanging van blijvend te bewaren digitale arc hiefbes c heiden in overeens temming met de
A rc hiefregeling.

Artikel 12 Organisatieverandering
D e zorgdrager draagt zorg dat in geval van wis s eling van de s ec retaris of de penningmees ter c .q. de ringvoorzitter de
arc hiefbes c heiden in goede s taat worden overgedragen aan zijn of haar opvolger.
I n geval van privatis ering wordt een regeling getroffen voor terbes c hikkings telling van de arc hiefbes c heiden aan het
geprivatis eerde organis atieonderdeel. I n geval van reorganis atie wordt het arc hief afges loten en wordt door de nieuwe
organis atie begonnen met het opnieuw vormen van een arc hief.

D e ringen zijn geves tigd in de hoofdplaats van het arrondis s ement, zo bepaalt artikel 8 2 Wet op het notaris ambt. O mdat
de ringbes turen en de ringvoorzitters niet bes c hikken over profes s ionele onders teuning en een pand, waar de ring is
geves tigd, worden de arc hieven bewaard op de kantoren van de bes tuurs leden c .q. de ringvoorzitter. D e overdrac ht van
het arc hief in geval van wis s eling van de bes tuurs leden c .q. de ringvoorzitter verdient extra zorg.

(Toelic hting november 2 0 1 2 )

Artikel 13 Onderzoeken en inspecties van de Erfgoedinspectie
D e zorgdrager draagt zorg dat alle medewerking wordt verleend aan onderzoeken en ins pec ties van de E rfgoedins pec tie.

Artikel 14 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van ambtelijk eindverantwoordelijke
archiefbeheer
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1 . D e ambtelijk eindverantwoordelijke voor het arc hiefbeheer van de ringen en het ringbes tuur is de penningmees ter
voorzover het de financ iële s tukken betreft, res pec tievelijk de s ec retaris met betrekking tot de overige s tukken. D e
ambtelijk eindverantwoordelijke voor het arc hiefbeheer van de ringvoorzitter is de ringvoorzitter voorzover het
dec laratieges c hillen betreft.

2 . D e ambtelijk eindverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het c orrec t uitvoeren van de regelingen bedoeld in de
artikelen 3 tot en met 1 3 .
I n deze regelingen wordt nader geprec is eerd wie verantwoordelijk is voor welke taak. D e feitelijke werkzaamheden
zullen in de praktijk worden uitgevoerd door de s ec retares s es van de betrokkenen of zonodig door des kundige krac hten
die van tijd tot tijd kunnen worden aangetrokken.

(Toelic hting november 2 0 1 2 )

Artikel 15 Vervreemding en vervanging van archiefbescheiden
I n geval van vervreemding van arc hiefbes c heiden en vervanging van arc hiefbes c heiden die voor blijvende bewaring in
aanmerking komen, wordt door de zorgdrager een verklaring opgemaakt.
Voorafgaand wordt door de zorgdrager de minis ter van O nderwijs , C ultuur en Wetens c happen verzoc ht om een mac htiging tot
vervreemding c .q. vervanging.

Artikel 16 Onvoorziene omstandigheden
I n gevallen waarin dit bes luit niet voorziet, bes lis t de zorgdrager.

Artikel 17 Citeertitel
D eze regeling kan worden aangehaald als A rc hiefbeheers regels van de ring, het ringbes tuur en de ringvoorzitter in het
arrondis s ement (naam).

Artikel 18 Inwerkingtreding
D eze regeling treedt in werking op een door het ringbes tuur te bepalen tijds tip.
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Model reglement ringbestuur
H et ringbes tuur kan blijkens art. 8 3 WN A regels s tellen met betrekking tot zijn taakvervulling. I eder ringbes tuur heeft
de vrijheid om een reglement vas t te s tellen. A anbevolen wordt gebruik te maken van dit modelreglement.

(Toelic hting dec ember 1 9 9 9 )

Leiding vergaderingen ringbestuur; ontbreken ringbestuur (art. 1)

Artikel 1
1 . D e vergaderingen van het ringbes tuur worden geleid door de ringvoorzitter.

2 . D e plaats vervangend- ringvoorzitter treedt op in de plaats van de ringvoorzitter hetzij in overleg met de ringvoorzitter
hetzij bij zijn afwezigheid.

3 . I n geval van afwezigheid van zowel de ringvoorzitter als de plaats vervangend- ringvoorzitter treedt een door het
ringbes tuur aangewezen ander ringbes tuurs lid op als waarnemend ringvoorzitter.

4 . Bij het ontbreken van een ringbes tuur wordt zijn plaats ingenomen door het bes tuur van de KN B dat zo s poedig
mogelijk een ringbes tuur doet kiezen.

Vergaderingen van het ringbestuur (art. 2)

Artikel 2
1 . H et ringbes tuur vergadert op een door de ringvoorzitter te bepalen plaats en tijd zo dikwijls als dit door de
ringvoorzitter of twee ringbes tuurs leden nodig wordt geac ht.

2 . P laats en tijd van de bes tuurs vergadering worden met inac htneming van een termijn van ten mins te vier dagen per
brief, fax of met behulp van datac ommunic atie aan de ringbes tuurs leden opgegeven. I n s poedeis ende gevallen, ter
beoordeling van de ringvoorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten mins te vierentwintig uur.

3 . Bij de oproeping tot de ringbes tuurs vergadering worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

4 . Voors tellen die niet op de agenda voorkomen kunnen alleen worden behandeld in een ringbes tuurs vergadering waarin
alle ringbes tuurs leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en wanneer geen van hen tegen de behandeling bezwaar
maakt.

5 . H et ringbes tuur kan in s poedeis ende gevallen, ter beoordeling van de ringvoorzitter, telefonis c h vergaderen, mits
geen van de ringbes tuurs leden daartegen bezwaar maakt.

Besluitvorming (art. 3)

Artikel 3
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1 . I eder ringbes tuurs lid kan in de vergadering van het ringbes tuur één s tem uitbrengen.

2 . E en ringbes tuurs lid kan zic h door een ander ringbes tuurs lid ter vergadering s c hriftelijk doen vertegenwoordigen.
N iemand kan voor zic h en als gemac htigde meer dan twee s temmen uitbrengen.

3 . H et ringbes tuur kan bes luiten nemen indien ten mins te de kleins t mogelijke meerderheid van de fungerende
ringbes tuurs leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is , een en ander tenzij in dit reglement anders is
bepaald. Bes luiten van het ringbes tuur worden in de ringbes tuurs vergadering genomen met vols trekte meerderheid
van de geldig door de ringbes tuurs leden uitgebrac hte s temmen. Bij s taking van s temmen is het voors tel verworpen.

4 . Bes luiten van het ringbes tuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen indien alle bes tuurs leden daarmee
ins temmen.

5 . Stemming ges c hiedt mondeling tenzij ten mins te twee ringbes tuurs leden een s c hriftelijke s temming gewens t ac hten.

6 . D e ringvoorzitter kan c ons tateren, mits zonder tegens praak uit de ringbes tuurs vergadering, dat een voors tel zonder
hoofdelijke s temming of bij ac c lamatie is aangenomen.

Slotbepalingen (art. 4-5)

Artikel 4
D it reglement is vas tges teld in de vergadering van de ring van ......

Artikel 5
D it reglement treedt in werking op ....

Onderwijs- en examenreglement opleiding kandidaat-notarissen
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B,

O verwegende dat het gewens t is nadere regels te s tellen ten aanzien van de opleiding van kandidaat- notaris s en;
G elet op artikel 3 3 van de Wet op het notaris ambt;
G elet op de artikelen 1 en 2 van de Verordening opleiding kandidaat- notaris s en;
G ezien de raadpleging in de ledenraad;

s telt het navolgende onderwijs - en examenreglement inzake de opleiding van kandidaat- notaris s en vas t:

Reglement van 18 juli 2001, inw. t r. 1 august us 2001, gewijzigd bij besluit van het best uur van de KNB van 9 januari
2002, inw. t r. 15 januari 2002, gewijzigd bij besluit van het best uur van de KNB 16 okt ober 2002, inw. t r. 23 januari
2002 en gewijzigd bij besluit van het best uur van de KNB 8 august us 2012, inw.t r. 8 august us 2012.

O p grond van de artikelen 1 en 2 van de Verordening opleiding kandidaat- notaris s en s telt het bes tuur van de KN B een

Datum: 21/7/2021

www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl

onderwijs - , een examenreglement en een vrijs tellingenreglement vas t. I n het onderhavige O nderwijs - en
examenreglement zijn de onderwerpen die volgens de verordening nader moeten worden geregeld omtrent het onderwijs
en het examen, ac htereenvolgens geregeld. D e vrijs tellingen zijn in een apart vrijs tellingenreglement geregeld.
(Toelic hting van 1 8 juli 2 0 0 1 )

Definities (art. 1)

De aanvangsdata van de opleiding (art. 2)

Artikel 2 De aanvangsdata van de opleiding
D e opleiding neemt elk kalenderjaar een aanvang in de maanden januari of februari en in de maanden augus tus of s eptember.

De cursusonderdelen van de opleiding (art. 3)

Artikel 3 Driejarige opleiding
1 . H et onderwijs programma van de opleiding bes taat uit twee onderdelen, te weten pakket I gedurende één jaar en
pakket I I gedurende twee jaren.

2 . E lk van beide onderdelen van het onderwijs programma wordt afges loten met een examen. I ns c hrijving voor en
deelname aan de c urs us onderdelen voor P akket I I is s lec hts mogelijk, indien het examen verbonden aan de
c urs us onderdelen van P akket I met goed gevolg is afgelegd.

3 . P akket I bes taat in ieder geval uit de volgende vakken:
Familievermogens rec ht
Rec hts pers onen- en vennoots c haps rec ht
O nroerend goedrec ht
C ommunic atieve vaardigheden
E thiek
4 . P akket I I bes taat in ieder geval uit de volgende vakken:
C ommunic atieve vaardigheden
E thiek
Financ iële kennis
O ps tellen notariële produc t en formeel notarieel rec ht
N aas t bovens taande vakken van P akket I I kies t de c urs is t twee van de volgende vakken (inc lus ief de daarbij
behorende integratievakken):
Familievermogens rec ht
Rec hts pers onen- en vennoots c haps rec ht
O nroerend goedrec ht
H et onderwijs programma van de beroeps opleiding nieuwe s tijl wordt ingeric ht met een bas is (P akket I ) en een
verdieping (P akket I I ). D e bas is is verplic ht voor alle deelnemers en hierin komen alle rec hts gebieden aan de orde. I n
de verdieping kan een deelnemer kiezen voor twee van de drie rec hts gebieden. D e volgende varianten zijn mogelijk:
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1 . Familievermogens rec ht /O nroerend goedrec ht
2 . Familievermogens rec ht /Rec hts pers onen- en vennoots c haps rec ht
3 . O nroerend goedrec ht/Rec hts pers onen- en vennoots c haps rec ht
A an elke variant wordt een integratieblok toegevoegd. Tevens bevat de verdieping een aantal verplic hte onderdelen, te
weten: c ommunic atieve vaardigheden, ethiek, financ iële kennis en ops tellen notarieel produc t en formeel notarieel
rec ht.

D e rec hts gebieden P ers onen- en familierec ht en erfrec ht worden s amengevoegd tot het rec hts gebied
Familievermogens rec ht.

(Toelic hting van 8 augus tus 2 0 1 2 )

De inhoud van de examens (art. 4-5)

Artikel 4 Examenstof
D e examens worden afges temd op:

a. de eis en van een goede praktijkuitoefening;
b. het s tudiemateriaal van de c urs us onderdelen en de tijdens de bijeenkoms ten behandelde s tof;
c . rec ente ontwikkelingen in de voor de notariële praktijk relevante wetgeving en rec hts praak.

Artikel 5
H et examen genoemd in artikel 3 3 , eers te lid, van de Wet op het notaris ambt, bes taat uit huis werkopgaven, het examen dat
pakket I afs luit en het examen dat pakket I I afs luit.

Examencommissie (art. 6)

Artikel 6 Examencommissie
1 . E r is een examenc ommis s ie opleiding kandidaat- notaris s en.

2 . D e examenc ommis s ie bes taat uit de hoofddoc enten en een door het algemeen bes tuur van de s tic hting uit zijn
midden te benoemen lid. H et algemeen bes tuur wijs t uit zijn midden een ander lid aan, dat het benoemde lid kan
vervangen.

3 . A ls voorzitter van de examenc ommis s ie fungeert het lid van het bes tuur van de s tic hting. Bij zijn afwezigheid kiezen
de aanwezigen een voorzitter uit hun midden.

4 . D e examenc ommis s ie kan ten tijde van het afnemen van de examens en bij het opmaken van de eindbeoordelingen
worden uitgebreid met andere doc enten en examinatoren die daartoe door de hoofddoc enten zijn aangewezen.

De personen die bevoegd zijn het examen af te nemen (art. 7-8)
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Artikel 7 Examinatoren
D e examenc ommis s ie s telt vas t wie bevoegd zijn de examens af te nemen.

Artikel 8
D e s tic hting benoemt de hoofddoc enten en doc enten die worden belas t met de beoordeling van de huis werkopdrac hten en met
het afnemen van de examens .

De wijze waarop de examens worden afgenomen (art. 9-18)

Artikel 9 Huiswerk
Voorafgaand aan de c urs us bijeenkoms ten wordt aan de c urs is ten het te bes tuderen s tudiemateriaal ter bes c hikking ges teld.
D e c urs is ten zijn verplic ht zelfs tandig de huis werkopdrac hten te maken en voorafgaand aan de des betreffende
c urs us bijeenkoms t in te leveren, tenzij voor de des betreffende c urs us bijeenkoms t anders is bepaald.

O verwogen wordt om in het tweede en derde jaar de c urs is ten gezamenlijk huis werkopdrac hten te laten maken. O mdat
het huidige artikel 9 voors c hrijft dat de c urs is t verplic ht is zelfs tandig de huis werkopdrac ht moet maken en inleveren,
wordt voorges teld aan dit artikel de volgende woorden toe te voegen: " , tenzij voor de des betreffende
c urs us bijeenkoms t anders is bepaald."

(Toelic hting van 8 augus tus 2 0 1 2 )

Artikel 10 Beoordeling huiswerkopdrachten
D e doc enten beoordelen de huis werkopdrac hten en voorzien deze opdrac hten van een c ijfermatige waardering, die aan de
c urs is ten wordt medegedeeld.

Artikel 11 Examen Pakket I
1 . H et examen van P akket I wordt mondeling afgenomen door twee examinatoren over het vak dat niet wordt gekozen in
P akket I I .

2 . H et examen wordt afgenomen door middel van open vragen. H et examen duurt 3 0 minuten.
A angezien de c urs is t zic h tijdens de verdieping (pakket I I ) twee van de drie rec hts gebieden kies t om zic h verder in te
bekwamen is ervoor gekozen aan het einde van pakket I de bas is kennis van de c urs is t te toets en op het rec hts gebied
dat de c urs is t niet kies t in de verdieping. A angezien de c urs is t weet op welk rec hts gebied hij wordt geëxamineerd kan
hij zic h hierop voorafgaand aan de examendag voorbereiden. Voorbereiding ter plekke is dan niet meer nodig. D it brengt
tevens met zic h mee dat de examinatoren het examen niet meer afnemen aan de hand van een c as us , maar door het
s tellen van open vragen.

(Toelic hting van 8 augus tus 2 0 1 2 )

Artikel 12 Examen Pakket II
1 . H et examen van P akket I I wordt mondeling afgenomen door twee examinatoren aan de hand van de twee gekozen
vakken (inc lus ief de daarbij behorende integratievakken) als bedoeld in artikel 3 lid 4 s ub b.
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2 . H et examen wordt afgenomen door middel van de behandeling van twee c as us .

3 . D e examenkandidaten worden gedurende 9 0 minuten direc t voorafgaand aan het examen in de gelegenheid ges teld
de c as us voor te bereiden.

4 . H et examen duurt 4 0 minuten.
A rtikel 1 2 gaat over het examen van pakket I I . D e beide rec hts gebieden die in de verdieping worden gevolgd inc lus ief
de integratievakken worden mondeling geëxamineerd aan de hand van twee c as us . I n beide c as us dienen ook
onderdelen uit de integratievakken aan de orde te komen. D e voorbereidings tijd direc t voorafgaand aan het examen
wordt verlengd van 4 5 minuten naar 1 ,5 uur. Vervolgens wordt per rec hts gebied gedurende 2 0 minuten geëxamineerd.
I n totaal duurt het examen dus 4 0 minuten.

(Toelic hting van 8 augus tus 2 0 1 2 )

Artikel 13 Beoordeling
1 . D e examinatoren leggen na afloop van het examen s c hriftelijk het c ijfer vas t.

2 . Bij P akket I wordt het examen door beide examinatoren tezamen beoordeeld. Bij P akket I I geeft elk van beide
examinatoren voor zijn onderdeel een c ijfer. H et gemiddelde daarvan is het eindc ijfer van het examen van P akket I I .

Artikel 14 Eindbeoordeling
1 . A an het einde van een examendag s telt de examenc ommis s ie de eindbeoordelingen vas t.

2 . D e eindbeoordeling bes taat uit de waardering van de huis werkopdrac hten en het examenres ultaat.

3 . Voor zowel P akket I als P akket I I geldt bij de vas ts telling van het eindres ultaat een waarderings verhouding van 5 0
% huis werk en 5 0 % examen.

4 . E en examenkandidaat is ges laagd, indien het vas tges telde gemiddelde c ijfer voor de huis werkopdrac hten van de
c urs us onderdelen gevoegd bij het eindc ijfer voor het examen, leidt tot een gemiddeld eindres ultaat van 6 .0 of hoger.
D aarbij dient de examenkandidaat voor de huis werkopdrac hten ten mins te een 6 .0 te hebben behaald en voor het
examen ten mins te een 6 .0 , waarbij voor elk van de in artikel 1 2 , tweede lid genoemde onderdelen van het examen
van P akket I I ten mins te een 5 .0 moet zijn behaald.
I n het huidige reglement wordt geëis t dat voor de onderdelen van het examen van P akket I I ten mins te een 4 .0 moet
zijn behaald. A angezien de c urs is t zic h in de nieuwe beroeps opleiding verdiept in twee van de drie rec hts gebieden vindt
de SBN dat de c urs is t voor de onderdelen van het examen tenmins te een 5 .0 moet halen. D e c ommis s ie kandidaatnotaris s en en het bes tuur vinden dat de examenkandidaat een 6 .0 moet behalen voor het examen. H et bes tuur van de
KN B vindt dat de deelnemer tevens voor het huis werk gemiddeld een 6 .0 moet behalen.

(Toelic hting van 8 augus tus 2 0 1 2 )

Artikel 15 Cum laude
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D e kwalific atie " c um laude" wordt verleend indien een examenkandidaat tenmins te een 7 .8 gemiddeld voor de
huis werkopdrac hten en een 8 .0 voor het examen heeft behaald. D e kwalific atie " c um laude" wordt vermeld op het c ertific aat.

Artikel 16 Herkansing
1 . E en examenkandidaat, die als eindres ultaat een onvoldoende heeft behaald, wordt in de gelegenheid ges teld om op
een door de examenc ommis s ie te bepalen moment het examen opnieuw af te leggen.

2 . D e herkans ing van het examen van P akket I vindt zo mogelijk plaats voor de aanvang van het onderwijs programma
van P akket I I . D e herkans ing voor het examen van P akket I I vindt zo mogelijk plaats binnen drie maanden te
rekenen vanaf het tijds tip van het examen.

3 . D e examenc ommis s ie bepaalt of vols taan kan worden met een herkans ing van het examen, dan wel dat tevens een of
meer c urs us onderdelen opnieuw dienen te worden gevolgd.

4 . I ndien een examenkandidaat bij de herkans ing een onvoldoende eindres ultaat behaalt, bes lis t de examenc ommis s ie
of de kandidaat alle c urs us onderdelen in het des betreffende P akket, dan wel een bepaald deel daarvan, opnieuw dient
te volgen. A an de examenkandidaat wordt in dit geval het c urs us geld, res pec tievelijk een deel daarvan, in rekening
gebrac ht. I ndien een examenkandidaat voor P akket I I bij de tweede herkans ing opnieuw een onvoldoende
eindres ultaat behaalt, dient de kandidaat in elk geval alle c urs us onderdelen in P akket I I opnieuw te volgen.

Artikel 17 Geldigheidsduur examen Pakket I
1 . H et examen van P akket I verlies t zijn geldigheid indien de examenkandidaat het examen, verbonden aan P akket I I ,
niet binnen vijf jaar na het behalen van het examen van P akket I heeft behaald.

2 . H et bes tuur van de KN B kan in bijzondere gevallen de in het eers te lid genoemde termijn met ten hoogs te drie jaar
verlengen.

Artikel 18 Bijzondere omstandigheden
1 . I ndien het voor een kandidaat wegens bijzondere oms tandigheden zeer bezwaarlijk is zic h te onderwerpen aan de
bepalingen inzake het afleggen van de examens , kan de s tic hting voor hem een afzonderlijke regeling vas ts tellen.

2 . D e s tic hting draagt er zorg voor dat lic hamelijk of zintuiglijk gehandic apte kandidaten redelijkerwijs in de gelegenheid
worden ges teld de examens af te leggen.

De voorwaarden voor de toelating tot het afleggen van de examens (art. 19-20)

Artikel 19 Toelating
1 . Tot de examens , verbonden aan P akket I en P akket I I , worden s lec hts toegelaten de examenkandidaten die aan de
verplic htingen van het onderwijs programma hebben voldaan.

2 . D e in het eers te lid bedoelde verplic htingen hebben betrekking op het bijwonen van de bijeenkoms ten van de
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c urs us onderdelen en het ter beoordeling voorleggen van de huis werkopdrac hten.

3 . I n uitzonderlijke gevallen kan het bes tuur van de KN B van bovengenoemde voorwaarden afwijken.
Van de gelegenheid wordt gebruikt gemaakt om de voorwaarde dat de c urs is t het ontwikkelas s es s ment moet hebben
doorlopen te s c hrappen, nu de ontwikkelas s es s ments in 2 0 1 0 zijn afges c haft. Volledigheids halve wordt opgemerkt dat
de uitkoms ten van de ontwikkelas s es s ments ten gronds lag liggen aan de opzet van het vaardighedenprogramma van de
beroeps opleiding. D oor deelname aan het vaardighedenprogramma krijgt de kandidaat- notaris inzic ht in zijn of haar
talenten en eigens c happen die nog ontwikkeling behoeven. O ok voorziet het programma in periodieke feedbac k over de
ontwikkeling die de kandidaat- notaris doormaakt. D oel hiervan is de beroeps houding te vers tevigen, als mede de
c ommunic atieve en c ommerc iële vaardigheden verder te ontwikkelen.

(Toelic hting van 8 augus tus 2 0 1 2 )

Artikel 20 Geen toelating tot het examen
1 . H et bes tuur van de KN B kan bes luiten om examenkandidaten die te vaak afwezig zijn gewees t, te vaak huis werk
hebben verzuimd of huis werkopdrac hten onvoldoende hebben gemaakt, niet toe te laten tot het examen.

2 . H et bes tuur van de KN B bepaalt of het onderwijs van het des betreffende pakket geheel of ten dele opnieuw moet
worden gevolgd.

3 . I ndien een examenkandidaat meer dan drie jaar voor het tijds tip van het examen de c urs us onderdelen van het
des betreffende pakket heeft gevolgd, wordt hij niet toegelaten tot het examen.

4 . I n uitzonderlijke gevallen kan het bes tuur van de KN B van bovengenoemde bepalingen afwijken.

De hoogte van het cursus- en het examengeld (art. 21)

Artikel 21
H et bes tuur van de KN B s telt jaarlijks het door de kandidaat- notaris vers c huldigde c urs us - en examengeld vas t.

Mandateringsmogelijkheid (art. 22)

Artikel 22
H et bes tuur van de KN B kan aan de s tic hting de bevoegdheden, genoemd in de artikelen 1 7 , tweede lid, 1 9 , derde lid, 2 0 en
2 1 , mandateren.

H et ligt voor de hand de bes lis s ingen die op grond van de reglementen moeten worden genomen te mandateren aan de
SBN . O p het bureau van de KN B ontbreekt, anders dan bij de SBN , de c apac iteit voor het nemen van al deze
bes lis s ingen. O verwogen is ook de behandeling van de beroeps zaken bij de c ommis s ie van Toezic ht te mandateren aan
de SBN , maar het lijkt niet juis t, dat het bevoegde orgaan, het bes tuur van de KN B, ook deze 'uit handen geeft'.

Ten aanzien van de opleiding en het examen wordt de mogelijkheid van mandaat gegeven in het reglement. D aardoor is
een apart mandaats bes luit nodig. I n het V rijs tellingenreglement is het mandaat in het reglement zelf opgenomen in de
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artikelen 2 , tweede lid, 6 , tweede lid en 7 , tweede lid.

(Toelic hting van 1 8 juli 2 0 0 1 )

Slotbepaling (art. 23)

Artikel 23
D it reglement wordt aangehaald als O nderwijs - en examenreglement opleiding kandidaat- notaris s en. H et treedt in werking op
een door het bes tuur van de KN B vas t te s tellen tijds tip.

Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties kandidaat-notaris
Regeling van de St aat ssecret aris van Just it ie van 12 december 2008, nr. 5579196/08, gewi j zi gd bi j de R egel i ng v a n de
Mi ni ster v a n Vei l i ghei d en Justi ti e v a n 24 ma a rt 2016, nummer 725457, Stcrt. 4 a pri l 2016 nr. 16787, i nw.tr. 18
j a nua ri 2016, houdende nadere regels t en aanzien van erkenning van EG-beroepskwalif icat ies voor de t oegang t ot en de
uit oef ening van het beroep van kandidaat -not aris (Regeling erkenning EG-beroepskwalif icat ies kandidaat -not aris)

D e Staats s ec retaris van J us titie,

G elet op de artikelen 3 3 en 3 6 van de A lgemene wet erkenning E G - beroeps kwalific aties ;

Bes luit:

O p 7 s eptember 2 0 0 5 hebben het E uropees P arlement en de Raad van de E uropes e U nie ric htlijn nr. 2 0 0 5 /3 6 /E G
betreffende de erkenning van beroeps kwalific aties vas tges teld (P bE U L 2 5 5 ) (hierna ook: de ric htlijn). D e ric htlijn
vervangt vijftien ric htlijnen en heeft tot doel de grens overs c hrijdende toegang tot gereglementeerde beroepen in de
lids taten te vergemakkelijken door te waarborgen dat migrerende beroeps beoefenaars die hun beroeps kwalific aties in
een E U - lids taat, in een van de E E R- s taten I J s land, N oorwegen en L iec htens tein of in Zwits erland hebben behaald,
toegang hebben tot hetzelfde of een daarmee vergelijkbaar gereglementeerd beroep in een andere lids taat, genoemde
E E R- s taten of Zwits erland. D aartoe voorziet de ric htlijn in een eenvoudiger proc edure van wederzijds e erkenning van
beroeps kwalific aties . D e lids taten hebben de verplic hting de ric htlijn om te zetten in hun nationale wet- en regelgeving.
I n N ederland wordt een belangrijk deel van de ric htlijn geïmplementeerd door middel van de A lgemene wet erkenning
E G - beroeps kwalific aties (Stb. 2 0 0 7 , 5 3 0 ). D eze wet (hierna ook: wet) is op 2 1 dec ember 2 0 0 7 in werking getreden. D e
onderhavige regeling bevat ten aanzien van kandidaat- notaris s en de nadere regels die ingevolge artikel 3 3 van de wet,
dienen te worden ges teld ten aanzien van de aanvraag tot het verkrijgen van de erkenning van beroeps kwalific aties en
de proeve van bekwaamheid.

D e wet geeft in artikel 5 4 een overgangs regeling voor lopende proc edures (aanvraag, bezwaar en beroep) op bas is van
de voorheen geldende twee A lgemene wetten (de A lgemene wet erkenning E G - hogeronderwijs diploma's en de
A lgemene wet erkenning E G - beroeps opleidingen).

Wie in N ederland toegelaten wil worden en bes c hikt over elders in de E U , in een van de E E R- s taten I J s land, N oorwegen
en L iec htens tein of in Zwits erland (hierna: betrokken s taat) behaalde beroeps kwalific aties als kandidaat- notaris ,
notaris of een daarmee vergelijkbaar beroep, valt voor de erkenning van deze beroeps kwalific aties onder de werking van
de wet.
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Ten behoeve van de erkenning van de beroeps kwalific aties moet een aanvraag ingediend worden bij de Koninklijke
N otariële Beroeps organis atie (pos tbus 1 6 0 2 0 , 2 5 0 0 BA D en H aag). Bij deze aanvraag dient s c hriftelijke informatie te
worden vers trekt omtrent de reeds gevolgde opleidingen, bekwaamheden en beroeps ervaring waarover de aanvrager
bes c hikt. N a beoordeling van deze informatie kan de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie (hierna: KN B) bes luiten
dat een proeve van bekwaamheid, af te nemen door een (hoogleraar of hoogleraren van een) N ederlands e univers iteit of
een s pec iale c ommis s ie, nodig is alvorens tot erkenning kan worden bes loten.
U itgangs punt is dat N ederland de migrerende beroeps beoefenaar de toegang tot of uitoefening van het beroep van
kandidaat- notaris in begins el niet wegens onvoldoende beroeps kwalific aties mag weigeren indien hij in de betrokken
s taat van oors prong of herkoms t de beroeps kwalific aties heeft (behaald) die in een andere betrokken s taat verplic ht
zijn ges teld voor toegang tot of uitoefening van het beroep kandidaat- notaris , notaris of een daarmee vergelijkbaar
beroep. D aarbij geldt als hoofdregel dat om in aanmerking te komen voor erkenning de beroeps kwalific aties van de
migrerende beroeps beoefenaar tenmins te gelijk moeten zijn aan het niveau direc t onder het niveau dat in N ederland is
voorges c hreven. A ls na vergelijking blijkt dat er wezenlijke vers c hillen zijn op het punt van de inhoud van de opleiding
of als de duur van de opleiding één jaar of meer korter is dan verlangd, dient de migrerende beroeps beoefenaar een
proeve van bekwaamheid af te leggen. D eze proeve van bekwaamheid moet evenredig zijn in relatie tot de onvoldoende
aanwezige beroeps kwalific aties en rekening houden met de beroeps ervaring van de betrokkene.
E rkenning van beroeps kwalific aties s telt de migrerende beroeps beoefenaar in N ederland in s taat werkzaamheden als
kandidaat- notaris te verric hten onder dezelfde voorwaarden als gelden voor kandidaat- notaris s en met N ederlands e
kwalific aties . O f iemand het beroep ook daadwerkelijk kan uitoefenen is uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden op
de arbeids markt.

Voor de onderhavige regeling is het uitgangs punt dat de N ederlands e notaris bekleed is met openbaar gezag. A ls
zodanig wordt de notaris benoemd door de Kroon. Benoeming is voorbehouden aan die pers onen die volledig voldoen
aan de eis en die artikel 6 van de Wet op het notaris ambt s telt. Kandidaat- notaris s en zijn als zodanig niet van
rec hts wege met openbaar gezag bekleed, tenzij zij benoemd zijn tot waarnemer. I n de regeling is aanges loten bij het
E uropes e begins el dat werknemers of zelfs tandige beroeps beoefenaren binnen de E uropes e U nie hun werkzaamheden
moeten kunnen verric hten. D it begins el vergt ec hter niet dat met de erkenning van beroeps kwalific aties ook een
benoeming tot ambts drager tot s tand wordt gebrac ht, hetgeen ook in overweging 4 1 van de ric htlijn wordt beves tigd. D e
regeling beoogt voor het N ederlands e notariaat uitputtend gevolg te geven aan de ric htlijn en artikel 3 3 , eers te én
tweede lid, van de wet.

(Toelic hting van 1 2 dec ember 2 0 0 8 )

Artikel 1. Definities
I n deze regeling wordt vers taan onder:

a. kandidaat-notaris : de kandidaat- notaris , bedoeld in artikel 1 , onder c , van de Wet op het notaris ambt;
b. wet: de A lgemene wet erkenning E U - beroeps kwalific aties ;
c . KNB: de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie, bedoeld in artikel 1 , onderdeel i, van de Wet op het notaris ambt.

Artikel 2. KNB
D e taken en bevoegdheden van de M inis ter van J us titie, bedoeld in de artikelen 5 , 6 , 8 , 1 1 ,1 2 , 1 3 , 1 7 , 1 9 , 3 2 , 3 4 , tweede
lid, en 3 5 van de wet, met betrekking tot het beroep van kandidaat- notaris , worden uitgevoerd, res pec tievelijk uitgeoefend
door de KN B.
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Artikel 3. Documenten bij aanvraag
1 . E en aanvraag van een migrerende beroeps beoefenaar tot verkrijging van een erkenning van beroeps kwalific aties als
bedoeld in artikel 5 van de wet, voor de toegang tot en de uitoefening van het beroep van kandidaat- notaris , wordt
ingediend bij de KN B.

2 . Bij de aanvraag worden de volgende bes c heiden overgelegd:
a. de doc umenten betreffende nationaliteit en verblijf, bedoeld in artikel 1 3 , eers te lid, onder a van de wet;
b. een kopie van de opleidings titel(s ):
i. gewaarmerkt door het bevoegde gezag in de betrokken s taat van oors prong of herkoms t op grond
waarvan de aanvrager in die betrokken s taat rec ht heeft op toegang tot en uitoefening van het beroep
van kandidaat- notaris , notaris of een daarmee vergelijkbaar beroep en waaruit tevens de duur van de
opleiding blijkt, of
ii. gewaarmerkt door het in een derde land bevoegde gezag dat de opleidings titel heeft afgegeven en een
bewijs s tuk, gewaarmerkt door het bevoegde gezag in de betrokken s taat van oors prong of herkoms t,
waaruit blijkt dat dit bevoegde gezag de opleidings titel heeft erkend als mede dat de aanvrager
tenmins te drie jaar ervaring in het beroep van kandidaat- notaris , notaris , of een daarmee
vergelijkbaar beroep heeft opgedaan op het grondgebied van die betrokken s taat en waaruit tevens de
duur van de opleiding blijkt;
c . een overzic ht van vakken die deel hebben uitgemaakt van de opleidingen, bedoeld in onderdeel b, en waarin
de aanvrager met goed gevolg examen heeft afgelegd, als mede een leers tofoms c hrijving van deze vakken en
de daarbij behorende s tudietijd;
d. in voorkomend geval een bewijs van de beroeps ervaring, waaronder inzic ht in de duur van deze
beroeps ervaring en de onderdelen en inhoud waaruit de beroeps werkzaamheden hebben bes taan.

3 . D e KN B kan ter vas ts telling van wezenlijke vers c hillen als bedoeld in artikel 1 1 , tweede lid, van de wet, verlangen dat
nadere informatie wordt vers trekt over de opleiding en beroeps ervaring.

4 . D e KN B kan verlangen dat de gegevens en bes c heiden, bedoeld in het tweede lid, onderdelen b tot en met d, en het
derde lid, die zijn ges teld in een andere dan de N ederlands e taal, vergezeld gaan van vertalingen in de N ederlands e
taal, opges teld door een beëdigd tolk of vertaler.
I n de onderhavige regeling is in artikel 3 bepaald welke doc umenten moeten worden overgelegd bij de aanvraag, in
overeens temming met artikel 1 3 van de wet. I ndien één of meer doc umenten niet zijn overgelegd, is de KN B op grond
van artikel 4 :5 , eers te lid, onder c , van de A lgemene wet bes tuurs rec ht (hierna: A wb) bevoegd de aanvraag niet in
behandeling te nemen.

M et de doc umenten, vermeld in het tweede lid, onderdeel a, kan de aanvrager aantonen dat hij voldoet aan de definitie
van migrerende beroeps beoefenaar uit de wet. I n artikel 1 van de wet is in de definitie van migrerende
beroeps beoefenaar aangegeven welke c ategorieën pers onen onder de reikwijdte van de wet vallen. H iertoe behoren
behalve (1 ) de onderdanen van lids taten ook (2 ) de onderdanen van een derde land die houder zijn van een door een
lids taat van de E U afgegeven E G verblijfs vergunning voor langdurig ingezetenen als bedoeld in artikel 8 van ric htlijn
2 0 0 3 /1 0 9 /E G en (3 ) familieleden van een onderdaan als hiervoor bedoeld onder (1 ), die onderdaan zijn van een derde
land en die uit hoofde van ric htlijn 2 0 0 4 /3 8 /E G gerec htigd zijn een lids taat binnen te komen en er te verblijven.

D it betekent dat de KN B van de aanvrager niet alleen moet kunnen vragen een bewijs van diens nationaliteit te
vers trekken. I n voorkomende gevallen zal de aanvrager ook moeten aantonen dat hij de s tatus heeft van langdurig
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ingezetene of van familielid van een E U onderdaan, zoals bedoeld in eerdergenoemde ric htlijnen. D e aanvrager
vers trekt aan de KN B een kopie van zijn in een lids taat van de E uropes e U nie, de overige E E R s taten of Zwits erland
behaalde kwalific aties (onderdeel b.i). I ngeval de aanvrager in een derde land zijn beroeps kwalific atie heeft behaald,
kan deze voor erkenning in aanmerking komen, mits die kwalific atie door een van de genoemde s taten is erkend, waarbij
als aanvullende eis geldt dat de aanvrager in die s taat ten mins te drie jaar beroeps ervaring heeft opgedaan en de
des betreffende s taat deze beroeps ervaring beves tigt (onderdeel b.ii).

D e KN B kan de aanvrager om een overzic ht van relevante vakken van de opleidingen, bedoeld in onderdeel b, vragen
indien dat noodzakelijk is voor het vas ts tellen van wezenlijke vers c hillen tus s en diens opleiding en de opleiding die in
N ederland is vereis t (onderdeel c ).

I n onderdeel d wordt een bewijs van beroeps ervaring gevraagd. D aarbij moet bedac ht worden dat de beroeps ervaring
niet zonder meer betrekking heeft op een s tage. D e beroeps ervaring wordt met name na afronding van de
beroeps opleiding opgedaan. I ndien de aanvrager beroeps ervaring kan aantonen, kan dat betekenen dat eventueel
gec ons tateerde wezenlijke vers c hillen tus s en de opleiding van de aanvrager in de betrokken s taat van oors prong of
herkoms t en de opleiding in N ederland daarmee kunnen worden overbrugd. I n dat geval behoeft de aanvrager geen
proeve van bekwaamheid af te leggen.

H et kunnen aantonen van beroeps ervaring is eveneens van belang indien de toelating tot een met (kandidaat- )notaris
vergelijkbaar beroep in de lids taat van herkoms t niet is gereglementeerd, maar de aanvrager wel bes c hikt over
opleidings titels waaruit blijkt dat hij een opleiding heeft gevolgd die hem op de uitoefening van dit beroep heeft
voorbereid. A ls aanvullend vereis te geldt dan dat de aanvrager moet aantonen in de tien jaar voorafgaand aan de
aanvraag, in een andere lids taat mins tens twee jaar voltijds of een gelijkwaardige periode deeltijds het beroep te
hebben uitgeoefend, een en ander met inac htneming van artikel 7 van de wet.

D e aanvraag is een aanvraag in de zin van de A wb. Tenzij artikel 1 9 van de wet iets anders voors c hrijft, is de A wb op de
behandeling van de aanvraag van toepas s ing. U it artikel 1 9 volgt dat de KN B in begins el binnen een maand een
ontvangs tbeves tiging moet vers turen. Tevens wordt daarin aangegeven dat binnen drie maanden moet worden bes lis t
op de aanvraag. Binnen deze termijn moet ook worden bes lis t of de aanvrager een proeve van bekwaamheid moet
afleggen. D it betekent dat het onderzoek naar de authentic iteit van aanvullende doc umenten of naar andere feiten
binnen deze termijn moet plaats vinden.

(Toelic hting van 1 2 dec ember 2 0 0 8 )

Artikel 4. Proeve van bekwaamheid
1 . M et inac htneming van artikel 1 1 van de wet s telt de KN B de aanvrager op de hoogte van de eis van het met goed
gevolg afleggen van een proeve van bekwaamheid.

2 . D e KN B informeert de aanvrager s c hriftelijk over:
a. op welke onderdelen van het N ederlands rec ht de proeve van bekwaamheid betrekking heeft;
b. de wijze waarop de proeve van bekwaamheid wordt afgenomen;
c . de termijn waarbinnen de proeve van bekwaamheid dient te ges c hieden; en
d. de kos ten die aan het afleggen van de proeve van bekwaamheid of een examen zijn verbonden.

3 . D e KN B draagt zorg voor de mogelijkheid tot het kunnen afleggen van een proeve van bekwaamheid bij een of meer
hoogleraren van een univers iteit of de O pen U nivers iteit waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetens c happelijk
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onderzoek betrekking heeft, of bij een c ommis s ie die het afnemen van een proeve van bekwaamheid (mede) tot
doels telling heeft.

4 . D e KN B draagt ervoor zorg dat de aanvrager:
a. ten mins te eenmaal per jaar de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de proeve van bekwaamheid;
b. inzic ht verkrijgt in de normen die worden gehanteerd bij de beoordeling van de proeve van bekwaamheid;
c . wordt geïnformeerd over het vereis te s tudiemateriaal;
d. wordt geïnformeerd over degene aan wie de kos ten van de proeve van bekwaamheid moeten worden voldaan;
en
e. binnen vier weken s c hriftelijk wordt meegedeeld wat het res ultaat van het afleggen van de proeve van
bekwaamheid is .
5 . D e aanvrager die voor een of meer onderdelen van de proeve van bekwaamheid het examen niet met goed gevolg
heeft afgelegd, kan voor elk van die onderdelen opnieuw een examen afleggen. D e met goed gevolg afgelegde
examens behouden hun geldigheid gedurende vijf jaar.

6 . D e proeve van bekwaamheid wordt in de N ederlands e taal afgelegd.
I ndien op grond van artikel 1 1 van de wet er wezenlijke vers c hillen zijn in het niveau van de buitenlands e opleiding
zowel qua opleidings duur als qua inhoud in vergelijking met dat van de N ederlands e opleiding kan een c ompens erende
maatregel worden opgelegd. Bij de beoordeling van deze wezenlijke vers c hillen moet de KN B het
evenredigheids begins el toepas s en. E r moet een evident vers c hil in de opleidingen wordt gec ons tateerd. Bovendien
moet beoordeeld worden of op grond van de beroeps ervaring van de migrerende beroeps beoefenaar deze vers c hillen
feitelijk worden ondervangen.

G es teld dat er een wezenlijk vers c hil wordt gec ons tateerd, dan moet de migrerende beroeps beoefenaar evenals onder
de oude regeling een proeve van bekwaamheid afleggen. A angezien de uitoefening van het beroep van kandidaatnotaris onder meer een prec ieze kennis van het N ederlands e rec ht vereis t, wordt met inac htneming van artikel 1 1 ,
vijfde lid, van de wet, de migrerende beroeps beoefenaar niet de keuze gelaten tus s en het doen van een
aanpas s ings s tage of een proeve van bekwaamheid. U it het eers te lid van het onderhavige artikel blijkt dat is gekozen
voor een proeve van bekwaamheid.

O vereenkoms tig artikel 3 3 , eers te lid, van de wet worden bij minis teriële regeling nadere regels ges teld ten aanzien
van de proeve van bekwaamheid. D eze regels zijn in het onderhavige artikel 4 neergelegd.

(Toelic hting van 1 2 dec ember 2 0 0 8 )

Artikel 5. Inwerkingtreding
D eze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staats c ourant waarin zij wordt
geplaats t.

Artikel 6. Citeertitel
D eze regeling wordt aangehaald als : Regeling erkenning E U - beroeps kwalific aties kandidaat- notaris .
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Regeling op het notarisambt
D e M inis ter van Veiligheid en J us titie,

G elet op de artikelen 8 , vierde lid, 2 4 , vijfde lid, 2 5 , zevende lid, 2 5 a van de Wet op het notaris ambt, artikel 2 6 van de
Kaderwet zelfs tandige bes tuurs organen, de artikelen 4 , zevende lid en 1 2 , zes de lid, van het Bes luit op het notaris ambt en
artikel 2 van het Bes luit vergoedingen advies c olleges en c ommis s ies ;

Bes luit:

Minist eriële regeling van 11 december 2012, St crt . 2012, 26483, inw. t r. 1 januari 2013; gewijzigd bij regeling van de
Minist er van Veiligheid en Just it ie van 19 november 2014, St crt . 2014, 33807, inw. t r. 1 januari 2015; gewijzigd bij
regeling van de Minist er voor Recht sbescherming van 11 april 2019, St crt . 2019, 22890, inw. t r. 27 april 2019.

A anleiding voor deze regeling is de wijziging van de Wet op het notaris ambt (Stb 2 0 1 1 , 4 7 0 ) en de invoering van een
nieuw Bes luit op het notaris ambt (Stb. 2 0 1 2 , 4 5 9 ). E en aantal onderwerpen behoeft nadere regeling bij minis teriële
regeling.

(Toelic hting van 1 1 dec ember 2 0 1 2 )

D e aanleiding voor deze wijzigings regeling is gelegen in de wijziging van artikel 2 4 , vijfde, lid van de Wet op het
notaris ambt, die op 1 juli 2 0 1 4 in werking is getreden (Stb. 2 0 1 4 , 2 2 4 ). D e wijziging in dit artikel ziet erop dat bij
regeling nadere regels kunnen worden ges teld over de wijze van indiening van gegevens aan het Bureau. Blijkens de
memorie van toelic hting is het uitgangs punt dat gegevens aan het Bureau digitaal worden aangeleverd. H et
uitgangs punt dat gegevens digitaal aan het Bureau worden aangeleverd is in deze wijzigings regeling vas tgelegd. O p
grond van het ingevoegde artikel 1 0 a van de regeling, is de notaris gehouden in elk geval de jaargegevens en de
verklaring of mededeling van de ac c ountant digitaal aan het Bureau aan te leveren. Bij de overige digitaal aan te
leveren gegevens kan gedac ht worden aan kwartaal- en maandc ijfers . O ok voor de meldings plic ht van artikel 2 5 a geldt
dat de digitale aanlevering de voorkeur heeft. G elet op bijzondere en divers e aard van deze gegevens – het kan
bijvoorbeeld gaan om een gevoelige mededeling over de privé- s ituatie – is er voor gekozen digitale aanlevering van
deze gegevens niet verplic ht te s tellen. J uis t voor het melden van inc identen mag de aanleverings vorm voor de melder
geen drempel vormen.

E en andere wijziging houdt in dat voor de indiening van de privé- gegevens kan worden vols taan met het bijvoegen van
een s amens tellings verklaring van een ac c ountant of fis c alis t aanges loten bij een van de landelijke
beroeps organis aties . D eze wijziging brengt geen verandering in de adminis tratieve las ten op dit punt. Wel kunnen de
kos ten omlaag gaan doordat de s amens tellings verklaring kan worden afgegeven door een (eigen) fis c alis t, terwijl
daarvoor nu een ac c ountant moet worden inges c hakeld. I n het toegevoegde vijfde lid van artikel 2 is de verplic hting
opgenomen de kwartaalc ijfers van de notaris organis atie te voorzien van een s amens tellings verklaring van een
ac c ountant. D e mees te notaris s en maken reeds gebruik van een ac c ountant voor het indienen van de kwartaalc ijfers .
Slec hts een kleine groep notaris s en zal hiervoor nu extra een ac c ountant moeten ins c hakelen. D e meerkos ten kunnen
neerkomen op een bedrag tus s en € 1 5 0 0 ,– en € 2 5 0 0 ,– per jaar per notaris organis atie. H et Bureau heeft de
mogelijkheid ontheffing te verlenen voor het vers trekken van een s amens tellings verklaring. H et BFT kan hiervoor
beleid ontwikkelen. P er s aldo zijn de financ iële gevolgen van deze regeling voor de beroeps groep beperkt, terwijl de
toezic hts druk van het Bureau er door kan afnemen. M et overige wijzigingen wordt bewerks telligd dat de regelgeving
beter aans luit op de notariële praktijk door onder meer het hanteren van eenduidige begrippen. Verder is van de
gelegenheid gebruik gemaakt om enkele redac tionele onvolkomenheden te hers tellen in de Regeling op het
notaris ambt.

(Toelic hting van 1 9 november 2 0 1 4 )
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Artikel 1
I n deze regeling wordt vers taan onder:

a. notaris organis atie: alle wijzen waarop een notaris zijn werkzaamheden heeft georganis eerd.

b. klein kantoor: een notaris organis atie waar gedurende de twee voorgaande boekjaren voldaan is aan (in elk geval) twee
van de volgende c riteria:
1 . door maximaal vier (kandidaat- ) notaris s en wordt het ondernemers ris ic o gelopen. I n geval van
interdis c iplinaire s amenwerking geldt hierop een uitzondering namelijk dat door maximaal twee (kandidaat- )
notaris s en met maximaal drie andere zelfs tandige beroeps beoefenaren ondernemers ris ic o wordt gelopen;
2 . de netto omzet van de notaris organis atie is maximaal € 2 .5 0 0 .0 0 0 ,– per jaar;
3 . het aantal werknemers , dat bij de notaris organis atie in diens t is , dan wel op grond van een overeenkoms t
werkzaamheden verric ht, bedraagt maximaal 2 0 fulltime- equivalents (fte’s ).

c . melding: een melding als bedoeld in artikel 2 5 a van de wet;
I n dit artikel worden enkele in deze regeling gebruikte termen gedefinieerd, voor zover deze niet reeds in de Wet op het
notaris ambt of in het Bes luit op het notaris ambt zijn gedefinieerd.

D e organis atievorm (thans notaris organis atie, bew.) kan tevens een eenmans zaak betreffen.

Voor de toepas s ing van de c riteria of een kantoor aangemerkt kan worden als klein kantoor gelden de genoemde
voorwaarden. Wat betreft het aantal fte’s geldt dat het hier het aantal werknemers betreft exc lus ief de notaris s en. D e
organis atie kan ook een eenmans zaak zijn.

E en interdis c iplinaire s amenwerking is iedere s amenwerking met een beoefenaar van een ander beroep dan notaris
waaraan een of meer notaris s en deelnemen dan wel een verband van notaris s en deelneemt en waarbij de deelnemers
geheel of gedeeltelijk voor gezamenlijke rekening en ris ic o praktijk uitoefenen of zeggens c hap over bedrijfs voering met
elkaar delen (zoals thans is vas tgelegd in de Verordening I nterdis c iplinaire Samenwerking, Stc rt. 2 0 0 3 , 1 8 5 ).

(Toelic hting van 1 1 dec ember 2 0 1 2 )

I n de definitiebepaling wordt in de plaats van het begrip ‘organis atievorm’ het eenduidigere begrip ‘notaris organis atie’
opgenomen. O ok op andere plaats en in de regeling komt dit begrip nu terug. Verder wordt verduidelijkt dat voor het
onders c heid tus s en een klein en een groot kantoor de twee voorgaande boekjaren in ogens c houw moeten worden
genomen. D aar hoort dus het lopende boekjaar niet bij.

(Toelic hting van 1 9 november 2 0 1 4 )

Inhoud verslag en verklaring of mededeling en overige gegevens ten behoeve van
Bureau Financieel Toezicht (art. 24, vierde en vijfde lid, van de wet) (art. 2)

Artikel 2
1 . H et in artikel 2 4 , vierde lid, van de wet genoemde vers lag ten aanzien van de kantoorwerkzaamheden omvat de
jaarrekening met de balans , de s taat van baten en las ten (wins t- en verlies rekening) en de toelic hting daarop.

2 . D e ops telling van de privé- vermogens pos itie en de ops telling van het (belas tbaar) inkomen van de notaris maken
onderdeel uit van het in artikel 2 4 , vierde lid, van de wet genoemde vers lag. I ndien van toepas s ing maken tevens de
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jaarrekening(en) van vennoots c happen (niet zijnde de notaris organis atie) en/of buitenmaats c happelijke balans en en
de res ultaten dan wel de gec ons olideerde jaarrekening(en) hiervan onderdeel uit. D e in dit lid genoemde ops tellingen
dienen minimaal voorzien te zijn van een s amens tellings verklaring van een ac c ountant of een fis c alis t die is
aanges loten bij een van de landelijke beroeps organis aties .

3 . D e notaris dient er voor te zorgen dat de in het eers te lid genoemde jaarrekening is voorzien van een
c ontroleverklaring van een ac c ountant. I ndien s prake is van een klein kantoor kan worden vols taan met een
beoordelings verklaring van een ac c ountant.

4 . D e notaris dient er zorg voor te dragen dat het vers lag als bedoeld in artikel 2 4 , vierde lid, vergezeld gaat van een
rapport van feitelijke bevindingen van een ac c ountant betreffende:
a. bevindingen in het kader van de verordening van de KN B bedoeld in artikel 2 4 , derde lid, van de wet;
b. bevindingen in het kader van de I D S- verordening van de KN B;
c . bevindingen ten aanzien van de antwoorden van de notaris op relevante toezic htvragen betreffende de
notaris organis atie;
d. bevindingen ten aanzien van de in artikel 8 bedoelde melding aan het Bureau.

5 . D e notaris levert de kwartaalc ijfers aan het Bureau binnen de door het Bureau ges telde termijn. D e kwartaalc ijfers
omvatten de balans en c umulatief de s taat van baten en las ten (wins t- en verlies rekening) van de notaris organis atie.

6 . H et Bureau kan nadere regels s tellen voor het leveren van uitgebreidere gegevens of het leveren met een hogere
frequentie.
I n dit artikel worden de inhoud van het vers lag en de verklaring van de ac c ountant uitgewerkt. Tevens wordt
aangegeven welke doc umenten het vers lag ten mins te moet bevatten.

H et indienen van de jaarrekening(en) van praktijkvennoots c happen en buitenmaats c happelijke balans en en
praktijkres ultaten – al dan niet gec ons olideerd – is alleen van toepas s ing indien in s amenwerkings verband wordt
gewerkt.

(Toelic hting van 1 1 dec ember 2 0 1 2 )

A rtikel 2 , tweede lid, van de regeling ziet op de privé vermogens pos itie van de notaris en de daarover af te leggen
financ iële verantwoording. D e ops telling van de privé- vermogens pos itie en de ops telling van het (belas tbaar) inkomen
dienen te worden voorzien van een s amens tellings verklaring van een ac c ountant of fis c alis t die is aanges loten bij een
van de landelijke beroeps organis aties . Voor de privé- vermogens ops telling s c hakelen veel notaris s en in plaats van een
ac c ountant, een fis c alis t in. I ndien deze fis c alis t is aanges loten bij bijvoorbeeld de N ederlands e O rde van
Belas tingadvis eurs , Regis ter belas tingadvis eurs of een gelijkwaardige landelijke beroeps organis atie, mag ook deze
fis c alis t de gegevens ten aanzien van de privé- s tukken voorzien van een s amens tellings verklaring. D e betrouwbaarheid
van de gegevens is hiermee niet minder gewaarborgd. Voor de notaris is dit ec hter praktis c h en leidt dit tot minder
las ten.

D e wijzigingen in het vierde lid zijn van redac tionele aard.

A rtikel 2 4 , vijfde lid, van de wet bevat de bevoegdheid nadere regels te s tellen voor de inhoud en wijze van indienen van
overige gegevens . D it omvat in elk geval de financ iële gegevens van de notaris organis atie per kwartaal, de financ iële
gegevens met een hogere frequentie dan per kwartaal (zoals maandc ijfers ). D eze gegevens zijn voor het Bureau
noodzakelijk om te toets en of de notaris organis atie voldoet aan de bij wet- en regelgeving ges telde (financ iële) eis en.
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Voor de kantoor- vermogens ops telling s c hakelen veel notaris s en een ac c ountant in. G ezien het belang bij de juis theid
en volledigheid van de c ijfers dient deze ac c ountant de kwartaalc ijfers te voorzien van een s amens tellings verklaring.
D it is neergelegd in het nieuwe vijfde lid van artikel 2 . H iermee kunnen toezic htlas ten van het Bureau verminderd
worden (de verplic hting de kwartaalc ijfers van een s amens tellings verklaring te voorzien is per 2 7 april 2 0 1 9 vervallen
(bew.)).

H et toegevoegde zes de lid bevat de bevoegdheid van het Bureau om beleid te formuleren ten aanzien van het
aanleveren van gegevens met een hogere frequentie of uitgebreidere financ iële gegevens . H et Bureau heeft als
toezic hthouder op grond van de A lgemene wet bes tuurs rec ht ook reeds de mogelijkheid om gegevens te vorderen.
Tevens kan het Bureau een ontheffing verlenen voor het vers trekken van een s amens tellings verklaring van een
ac c ountant bij de aanlevering van de kwartaalc ijfers . H iervoor zal het Bureau beleid ontwikkelen (de verplic hting de
kwartaalc ijfers van een s amens tellings verklaring te voorzien is per 2 7 april 2 0 1 9 vervallen (bew.)).

(Toelic hting van 1 9 november 2 0 1 4 )

Hoogte van de verschuldigde vergoeding voor indiening van een verzoek bij de
Commissie toegang notariaat (artikel 8, vierde lid van de wet) (art. 3)

Artikel 3
D e vers c huldigde vergoeding voor het indienen van een verzoek op grond van artikel 8 , eers te lid, van de wet bedraagt €
1 .6 0 0 ,– .

O nze M inis ter wint bij de C ommis s ie toegang notariaat advies in over de pers oonlijke ges c hiktheid van de kandidaatnotaris die benoemd wil worden tot notaris (artikel 8 , tweede lid, van de wet) of toegevoegd notaris (artikel 3 0 c , tweede
lid, van de wet).

I ngevolge artikel 8 , eers te lid, van de wet worden aan de verzoeker kos ten in rekening gebrac ht voor de behandeling
van het verzoek. O p grond van artikel 8 , vierde lid, van de wet kan het bedrag dat aan de verzoeker in rekening wordt
gebrac ht, bij minis teriële regeling worden vas tges teld. D it artikel s trekt daartoe.

D e hoogte van de te betalen vergoeding is gebas eerd op de kos ten voor het laten uitvoeren van een pers oons toets en
de gemiddelde tijds bes teding door de leden van de C ommis s ie.

(Toelic hting van 1 1 dec ember 2 0 1 2 )

Wijze van berekening en uitkering van de rente van de op de bijzondere rekening
gestorte gelden (artikel 25, zevende lid van de wet) (art. 4-7)

Artikel 4
1 . D e rente wordt berekend aan de hand van het renteperc entage dat in het normale ec onomis c he verkeer gebruikelijk
is , mede gelet op de omvang van het bedrag en de tijds duur dat het bedrag op de bijzondere rekening(en) s taat.

2 . D e rente wordt berekend naar evenredigheid van hetgeen ten guns te van de rec hthebbende op de bijzondere
rekening(en) is ges tort.
G ezien de fluc tuaties in de gehanteerde renteperc entages , evenals de rentes tand, wordt geen vas t renteperc entage
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genoemd. E en notaris moet zic h vanuit zijn zorgplic ht en de behartiging van de belangen van de c liënten ins pannen om
voldoende rente te genereren, zoals deze in het normale ec onomis c he verkeer gebruikelijk is . H ij dient gelden die
langdurig onder zijn beheer zullen vallen op een hogere rentedragende rekening te s torten in plaats van deze op een
lage rentedragende rekening te laten s taat. O p deze wijze wordt zoveel mogelijk de daadwerkelijke rente uitgekeerd. Bij
een integere beroeps oefening pas t een in het normaal ec onomis c h verkeer gebruikelijke rente, die de notaris bedingt
evenals een s poedige toevoeging van de rente aan het s aldo.

(Toelic hting van 1 1 dec ember 2 0 1 2 )

Artikel 5
1 . Tenzij s c hriftelijk anders overeengekomen, wordt de aan het aandeel van de rec hthebbende op de bijzondere
rekening(en) toegevoegde rente zo s nel mogelijk, doc h uiterlijk gelijk met het aandeel aan de rec hthebbende,
uitgekeerd.

2 . D e rente over het aandeel van de rec hthebbende op de bijzondere rekening(en) wordt volledig uitgekeerd aan de
rec hthebbende.
U itgangs punt is dat de notaris financ ieel geen voor- of nadeel ondervindt van de rente die aan het s aldo van de
bijzondere rekening wordt toegevoegd. H et aandeel op de bijzondere rekening wordt zo s poedig mogelijk door de notaris
volledig aan de rec hthebbende uitgekeerd.

(Toelic hting van 1 1 dec ember 2 0 1 2 )

Artikel 6
D e eventuele kos ten in verband met de renteberekening dan wel het beheer en de bes c hikking over de bijzondere
rekening(en) mogen niet met de rente over het aandeel van de rec hthebbende op de bijzondere rekening(en) worden
verrekend.

I ndien aan het openen van een afzonderlijke bijzondere rekening of het beheer van deze rekening of de berekening van
de rente kos ten zijn verbonden, verrekent de notaris deze niet met de uit te keren rente. U iteraard kunnen deze kos ten
worden doorberekend aan de c liënt. D e notaris brengt eventuele kos ten s eparaat tot uitdrukking in zijn nota, opdat de
c liënt dient te allen tijde inzic ht krijgt in de vergoede rente en de kos ten. Bedoeld is dat de kos ten niet in een lagere
rentevergoeding tot uitdrukking mogen komen.

(Toelic hting van 1 1 dec ember 2 0 1 2 )

Artikel 7
I n afwijking van de artikelen 4 en 5 behoeft geen rente te worden vergoed in de volgende gevallen:

a. bij kortlopende trans ac ties in geval van rente op tegoeden die maximaal vijf werkdagen onder het beheer van de
notaris hebben ges taan;
b. over de overdrac hts belas ting gedurende de termijn als bedoeld in de A lgemene wet inzake rijks belas tingen.
Kortlopende trans ac ties betreffen onder meer de gebruikelijke overdrac ht van onroerende zaken en de ves tiging van
een hypotheekrec ht.

E en termijn van 5 werkdagen is een redelijke termijn waarbinnen alle notaris s en aan hun verplic htingen kunnen voldoen
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ook indien zic h (kleine) bijzonderheden voordoen, mede gelet op het Reglement beperking uitbetaling derdengelden en
het Reglement rec herc heren regis tergoederen van de KN B. Bij het bepalen van de vijf dagen termijn wordt als eers te
dag aangemerkt de werkdag waarop de notaris het bedrag feitelijk ontvangt. I n geval gelden langer dan vijf werkdagen
op rekening van de notaris s taan, wordt over het gehele bedrag en de gehele periode de rente vergoed.

Ten aanzien van het berekenen van rente over de overdrac hts belas tingvordering van de Belas tingdiens t geldt de
A lgemene wet inzake rijks belas tingen, met name artikel 1 9 , eers te lid van die wet.

(Toelic hting van 1 1 dec ember 2 0 1 2 )

Melding aan het Bureau in geval van mogelijk aanmerkelijke nadelige gevolgen voor de
financiële positie van een notaris (artikel 25a van de wet) (art. 8-10)

Artikel 8
A ls zic h een gebeurtenis voordoet die mogelijk aanmerkelijke nadelige gevolgen voor de financ iële pos itie van een notaris
kan hebben, meldt de notaris dit volledig en onverwijld aan het Bureau.

H et Bureau ontvangt als toezic hthouder regulier informatie van de notaris s en. N aas t deze reguliere informaties tromen
voorziet artikel 2 5 a Wna in een meldings plic ht (inc identenmelding) in geval s prake is van mogelijke ris ic o’s voor de
bewarings pos itie of van gebeurtenis s en die van invloed kunnen zijn op de s olvabiliteit of liquiditeit van de notaris of
organis atievorm of in geval er anders zins s prake kan zijn van aanmerkelijke negatieve gevolgen voor de financ iële
pos itie van de notaris . H ieronder zijn tevens reputaties c hade begrepen en ges c hillen die belangrijke financ iële
gevolgen kunnen hebben.

A an de hand van onder andere deze informatie kan het Bureau vervolgens een ris ic oanalys e maken. E en goed en
effec tief toezic ht en het bevorderen van de integriteit en kwaliteit van het notariaat is van groot maats c happelijk
belang.

(Toelic hting van 1 1 dec ember 2 0 1 2 )

Artikel 9
A ls gebeurtenis in de zin van artikel 8 van deze regeling worden aangemerkt:

1 . Wijzigingen in de notaris organis atie met gevolgen voor de c ontinuïteit.

2 . L angdurige buitengewone oms tandigheden die de pers oon van de notaris betreffen, waaronder:
a. afwezigheid in verband met arbeids onges c hiktheid waardoor de c ontinuïteit gevaar kan lopen;
b. onts tentenis door een andere reden van pers oonlijke aard al dan niet buiten de wil van de notaris , waaronder
de s ituatie dat de notaris wegens zijn lic hamelijke of gees telijke toes tand niet in s taat is tot het behoorlijk
verric hten van zijn werkzaamheden.

3 . Ris ic o’s inzake de bewarings pos itie. H ieronder valt in ieder geval de aanwezigheid van een negatieve
bewarings pos itie.

4 . G ebeurtenis s en die van nadelige invloed kunnen zijn op de s olvabiliteit en/of liquiditeit, ten aanzien van de
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notaris organis atie en/of de notaris privé. I n ieder geval als s prake is van de aanwezigheid van een negatieve
liquiditeits - en/of s olvabiliteits pos itie, ten aanzien van de notaris organis atie en/of de notaris privé.

E n tevens in geval van:
a. opzegging van krediet- (fac iliteiten) of betalings regeling door de kredietvers trekker;
b. c laims , zowel c iviele, s trafrec htelijke als fis c ale c laims /dwangs ommen, dis puten of ges c hillen van grote
financ iële omvang of met een impac t die de s tabiliteit van het kantoor mogelijk kan s c haden
(verzekerings plic ht);
c . betalings ac hters tand van meer dan zes maanden na de opeis baarheid van een vordering.

5 . O verige gebeurtenis s en die van invloed kunnen zijn op de financ iële pos itie van de notaris organis atie en/of de notaris
privé:
a. omzetafhankelijkheid van één (on)middellijke opdrac htgever, dat wil zeggen dat 3 0 % of meer van de omzet
door één (on)middellijke opdrac htgever wordt gegenereerd;
b. een aangifte van een s trafbaar feit tegen een notaris die verband houdt met zijn ambts uitoefening;
c . aanwijzingen of vermoedens van fraude of malvers aties met betrokkenheid van een (of meer) pers onen
werkzaam binnen de notaris organis atie.
d. een vers trekking aan de autoriteiten op grond van artikel 2 5 , ac hts te of negende lid, van de wet.
(I n dit artikel (bew.)) wordt een limitatieve ops omming uitgewerkt van de gebeurtenis s en die worden benoemd als
gebeurtenis s en die aanmerkelijk nadelige gevolgen voor de financ iële pos itie van de notaris kunnen hebben en als
gevolg daarvan meldens waardig zijn. M et deze ops omming wordt voor de notaris en voor de tuc htrec hter duidelijkheid
vers c haft in welke gevallen de notaris verplic ht is een melding te doen aan het Bureau.
Bij het eers te lid (...) kan bijvoorbeeld worden gedac ht aan voornemens tot een fus ie met of overname door een ander
kantoor, het vertrek van een voor de omzet es s entiële deelnemer en/ of hooglopende ges c hillen tus s en partners binnen
een kantoor, die de s amenwerking de fac to onmogelijk maken, het toetreden tot of uittreden van een notaris uit een
s amenwerkings verband. H et tweede lid betreft onder meer buitengewone oms tandigheden die de notaris zelf betreffen,
zoals langdurige ziekte.

I n het tweede lid (...) dient onder langdurig vers taan te worden in ieder geval een periode die naar verwac hting langer
dan drie maanden zal duren. D it laat onverlet dat ook in andere gevallen een melding aan het Bureau kan worden
gedaan.

D e vordering, bedoeld in het vierde lid, onderdeel c , van artikel 9 , is opeis baar als de betalings termijn is vers treken.

(Toelic hting van 1 1 dec ember 2 0 1 2 )

Artikel 10
1 . N aas t de in artikel 9 oms c hreven gebeurtenis s en kan de notaris andere gebeurtenis s en die aanmerkelijke nadelige
gevolgen voor de (financ iële) pos itie van de notaris organis atie en/of de notaris privé kunnen hebben, aan het Bureau
melden.

2 . E en toegevoegd notaris of kandidaat- notaris kan gebeurtenis s en, bedoeld in artikel 9 en 1 0 eers te lid, melden aan
het Bureau.
D e verplic hting tot het melden van de gebeurtenis s en, genoemd in artikel 9 , laat onverlet dat ook andere
gebeurtenis s en die aanmerkelijke nadelige gevolgen hebben voor de pos itie van een notaris , aan het Bureau kunnen
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worden gemeld. A rtikel 1 0 , eers te lid, s trekt ertoe dit buiten twijfel te s tellen. D it ‘meldrec ht’ voor de notaris ziet ook
(op (bew.)) gebeurtenis s en die zic h voordoen op het gebied van de kwaliteit en integriteit. (...)

H et tweede lid (...) s trekt ertoe buiten twijfel te s tellen dat ook een toegevoegd notaris of een kandidaat- notaris het
rec ht heeft om gebeurtenis s en waarvoor de meldplic ht geldt, te melden aan het Bureau. D e meldplic ht die aan de
notaris is opgelegd, s taat er niet aan in de weg dat een toegevoegd notaris kandidaat- notaris een in artikel 9 genoemde
gebeurtenis meldt aan het Bureau.

(Toelic hting van 1 1 dec ember 2 0 1 2 )

Artikel 10a
D e gegevens bedoeld in artikel 2 4 , vierde lid, van de wet en de overige gegevens bedoeld in artikel 2 4 , vijfde lid, van de wet,
dienen digitaal te worden ingediend via een daartoe door het Bureau bes c hikbaar ges telde elektronis c he toepas s ing.

I n dit nieuw ingevoegde artikel wordt het uitgangs punt vas tgelegd dat gegevens aan het Bureau digitaal worden
aangeleverd. D it geldt voor de jaargegevens , de verklaring of mededeling van de ac c ountant en de overige gegevens ,
zoals de financ iële gegevens per kwartaal, de financ iële gegevens met een hogere frequentie dan per kwartaal (zoals
maandc ijfers ). Voor de inc identenmeldplic ht van artikel 2 5 a van de wet geldt dat dit ook digitaal kan en de digitale
melding ook de voorkeur heeft. G elet op de divers iteit van de aard van de meldingen wordt dit ec hter niet als eis
ges teld. Voor bijzondere gevallen moet de mogelijkheid bes taan dat de notaris het Bureau op andere wijze van relevante
informatie in kennis s telt, zoals telefonis c h.

(Toelic hting van 1 9 november 2 0 1 4 )

Indiening ontwerp-begroting Bureau (art. 11)

Artikel 11
H et Bureau zendt onze minis ter jaarlijks voor 1 oktober een ontwerp- begroting, bedoeld in de artikel 2 6 van de Kaderwet
zelfs tandige bes tuurs organen, voor het daarop volgende jaar.

Vergoeding reis- en verblijfkosten leden en plaatsvervangend leden Kamers (art. 12)

Artikel 12
D e leden en plaats vervangend leden van de kamers voor het notariaat hebben per vergadering rec ht op vergoeding van reis en verblijfkos ten overeenkoms tig het Reis bes luit binnenland.

D it artikel regelt de vergoeding voor de leden en de plaats vervangend leden van de kamer voor het notariaat. Voor de
vergoeding van reis - en verblijfkos ten is aanges loten bij het Reis bes luit binnenland.

(Toelic hting van 1 1 dec ember 2 0 1 2 )

Vergoeding kosten leden en plaatsvervangend leden van de Commissie toegang
notariaat (art. 13)
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Artikel 13
1 . A an de leden en plaats vervangend leden van de C ommis s ie wordt per vergadering een vergoeding toegekend van 3 %
van het maximum van s alaris s c haal 1 8 van Bijlage B van het Bezoldigings bes luit Burgerlijke Rijks ambtenaren 1 9 8 4 .

2 . A an de voorzitter van de C ommis s ie wordt per vergadering een vergoeding toegekend van 1 3 0 % van het bedrag,
bedoeld in het vorige lid.

3 . D e voorzitter en overige leden van de C ommis s ie ontvangen per vergadering een vergoeding voor reis - en
verblijfkos ten op grond van het Reis bes luit binnenland.
D it artikel regelt de vergoeding voor de leden en plaats vervangend leden. Voor de vergoeding voor het voorbereiden en
bijwonen van vergaderingen is aanges loten bij de Wet vergoedingen advies c olleges en c ommis s ies . Voor de vergoeding
van reis - en verblijfkos ten is aanges loten bij het Reis bes luit binnenland.

(Toelic hting van 1 1 dec ember 2 0 1 2 )

Overige bepalingen (art. 14-16)

Artikel 14
D eze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2 0 1 3 .

Artikel 15
D eze regeling wordt aangehaald als : Regeling op het notaris ambt.

Artikel 16
D eze regeling met toelic hting zal in de Staats c ourant worden geplaats t.

Regeling overbrenging notariële archiefbescheiden naar de algemene bewaarplaats
D e Staats s ec retaris van J us titie;
G elet op artikel 5 8 , derde lid, van de Wet op het notaris ambt,

Bes luit:

Minist eriële regeling van 14 sept ember 1999, St crt . 1999, 181, inw. t r. 1 okt ober 1999.

Artikel 1
I n deze regeling wordt vers taan onder:

a. wet: de Wet op het notaris ambt;
b. algemene bewaarplaats : de algemene bewaarplaats , bedoeld in artikel 5 7 , eers te lid, van de wet;
c . bewaarder: de bewaarder, bedoeld in artikel 5 7 , tweede lid van de wet.
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Artikel 2
Bij iedere overbrenging naar de algemene bewaarplaats van protoc ollen of gedeelten daarvan op grond van artikel 5 8 van de
wet zondert de notaris de akten betreffende uiters te willen en zo mogelijk de daarop betrekking hebbende kaarts ys temen af
van de overige bes tanddelen van het protoc ol. D e notaris voegt daarbij een door hem gewaarmerkte kopie of uittreks el van
het repertorium of een andere door hem gewaarmerkte s taat, waarin de gegevens uit het repertorium van de des betreffende
akten zijn vermeld.

I n artikel 5 9 , eers te lid, van de Wet op het notaris ambt is voor de overbrenging naar rijks arc hiefbewaarplaats en van
akten betreffende uiters te willen die in een algemene bewaarplaats berus ten een andere termijn bepaald dan voor de
andere tot het protoc ol van de notaris behorende notariële arc hiefbes c heiden. D eze moeten pas als zij ouder zijn dan
honderd jaar in plaats van vijfenzeventig jaar naar de rijks arc hiefbewaarplaats worden overgebrac ht.

O mdat het van belang is dat in een vroegtijdig s tadium de tes tamenten van de overige akten worden afgezonderd, is in
artikel 2 , eers te volzin, bepaald dat de notaris de tes tamenten en de daarop betrekking hebbende kaarts ys temen moet
s c heiden van de andere akten bij de overbrenging naar de algemene bewaarplaats na dertig res pec tievelijk twintig jaar
op grond van artikel 5 8 . Tevens is de notaris verplic ht om bij de overbrenging een door hem gewaarmerkte kopie of
uittreks el van het repertorium of een andere door hem gewaarmerkte s taat, waarin de gegevens uit het repertorium van
de des betreffende tes tamenten zijn vermeld, te voegen (artikel 2 , tweede volzin). D it is nodig in verband met de latere
overbrenging van de protoc ollen naar de rijks arc hiefbewaarplaats op grond van artikel 5 9 , eers te lid, van de wet.

(Toelic hting van 1 4 s eptember 1 9 9 9 )

Artikel 3
D e notaris en de bewaarder van de algemene bewaarplaats s tellen gezamenlijk de datum vas t waarop de kaarts ys temen
zullen worden afges loten in verband met de overbrenging van het protoc ol of gedeelten daarvan naar de algemene
bewaarplaats .

O mdat op grond van artikel 5 8 , eers te lid, van de wet 'zo mogelijk de kaarts ys temen' naar de algemene bewaarplaats
moeten worden overgebrac ht, is het ook nodig dat die kaarts ys temen met het oog op hun overbrenging op een bepaalde
datum worden afges loten. I n artikel 3 van de regeling is bepaald dat de notaris en de bewaarder van de algemene
bewaarplaats die datum gezamenlijk vas ts tellen. D e datum van afs luiting zal mede afhangen van de mate waarin het
kaarts ys teem nog door de notaris wordt gebruikt. A ls de overbrenging van het gehele kaarts ys teem op bezwaren s tuit,
kan ook worden afges proken dat een bepaald gedeelte ervan later zal worden overgebrac ht. E en kaarts ys teem in
geautomatis eerde vorm maakt ook deel uit van het protoc ol en zal dus ook naar de algemene bewaarplaats moeten
worden overgebrac ht.

(Toelic hting van 1 4 s eptember 1 9 9 9 )

Artikel 4
D eze regeling treedt in werking op het tijds tip waarop artikel 5 8 van de wet in werking treedt.

Artikel 5
D eze regeling wordt aangehaald als : Regeling overbrenging notariële arc hiefbes c heiden naar de algemene bewaarplaats .
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Regeling overbrenging notariële archiefbescheiden naar de rijksarchiefbewaarplaats
D e Staats s ec retaris van J us titie en de Staats s ec retaris van O nderwijs , C ultuur en Wetens c happen dr. F. van der P loeg, G elet
op artikel 5 9 , tweede lid, van de Wet op het notaris ambt,

Bes luiten:

Minist eriële regeling van 11 okt ober 1999, St crt . 1999, 203, inw. t r. 1 okt ober 1999.

D it op de nieuwe Wet op het notaris ambt gebas eerde bes luit bevat nadere regels over de overbrenging van de in de
algemene bewaarplaats berus tende notariële protoc ollen naar de rijks arc hiefbewaarplaats . O nder protoc ol wordt
vers taan de minuten, notariële verklaringen, regis ters , afs c hriften, repertoria en kaarts ys temen die onder de notaris
berus ten (artikel 1 , eers te lid, onderdeel e, Wet op het notaris ambt). A rtikel 5 9 , eers te lid, van de Wet op het
notaris ambt s c hrijft voor dat de protoc ollen die ouder zijn dan vijfenzeventig jaar en die in een algemene bewaarplaats
berus ten, binnen een tijdvak van tien jaar naar de bij of krac htens de A rc hiefwet 1 9 9 5 voor de bewaring daarvan
aangewezen rijks arc hiefbewaarplaats moeten worden overgebrac ht.
E en uitzondering hierop vormen de akten betreffende uiters te willen. D ie moeten pas als zij ouder zijn dan honderd jaar
binnen een tijdvak van tien jaar naar de rijks arc hiefbewaarplaats worden overgebrac ht.

D e regeling geeft een bes c hrijving van de proc edure die in verband met de overbrenging van de protoc ollen naar de
rijks arc hiefbewaarplaats gevolgd moet worden. D eze s luit zoveel mogelijk aan bij de proc edure die opgenomen is in het
op artikel 6 9 a van de oude Wet op het N otaris ambt gebas eerde Bes luit van 2 0 oktober 1 9 6 9 , Stc rt. 2 4 0 en de
artikelen 9 en 1 0 van het A rc hiefbes luit 1 9 9 5 . D eze artikelen zijn ook op de notariële protoc ollen van toepas s ing.
D e overbrenging van de notariële protoc ollen naar de rijks arc hiefbewaarplaats en moet, evenals thans , op las t en voor
rekening van de M inis ter van J us titie ges c hieden, na overleg met de rijks arc hivaris en de kamer van toezic ht. M et de
overbrenging naar de algemene bewaarplaats worden deze aan de s taat toevertrouwd. U it dien hoofde gaat de zorg over
op de M inis ter van J us titie. O ok de A rc hiefwet 1 9 9 5 s preekt van 'zorg'. I n de komende Reparatiewet betreffende de Wet
op het notaris ambt zullen deze twee begrippenkaders nauwer op elkaar worden afges temd. U itdrukkelijk zal worden
bepaald dat de M inis ter van J us titie zorgdrager is in de zin van de A rc hiefwet 1 9 9 5 .

Artikel 1
I n deze regeling wordt vers taan onder:

a. wet: de Wet op het notaris ambt;
b. algemene bewaarplaats : de algemene bewaarplaats , bedoeld in artikel 5 7 , eers te lid, van de wet;
c . bewaarder: de bewaarder, bedoeld in artikel 5 7 , tweede lid, van de wet;
d. kamer van toezicht: de kamer van toezic ht, bedoeld in artikel 9 3 van de wet;
e. beheerder: de beheerder van de bij of krac htens de A rc hiefwet 1 9 9 5 aangewezen rijks arc hiefbewaarplaats .

Artikel 2
1 . D e in artikel 5 9 , eers te lid, van de wet bedoelde overbrenging van de protoc ollen naar de bij of krac htens de
A rc hiefwet 1 9 9 5 voor de bewaring daarvan aangewezen rijks arc hiefbewaarplaats ges c hiedt op las t en voor rekening
van de M inis ter van J us titie, na overleg met de algemene rijks arc hivaris en de kamer van toezic ht in het
arrondis s ement waar de algemene bewaarplaats is gelegen.

2 . D e bewaarder brengt zo s poedig mogelijk nadat de in het eers te lid bedoelde las t is gegeven, de daarvoor in
aanmerking komende arc hiefbes c heiden voor overbrenging in gereedheid en maakt daarvan een s pec ific atie. Zodra
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zulks is ges c hied geeft hij daarvan kennis aan de M inis ter van J us titie.

3 . D e bewaarder en de beheerder maken van de overbrenging gezamenlijk een verklaring op, waaraan de in het tweede
lid genoemde s pec ific atie wordt gehec ht. Van deze verklaring zendt de bewaarder een afs c hrift aan de M inis ter van
J us titie en aan de kamer van toezic ht.

Artikel 3
D eze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staats c ourant waarin zij wordt
geplaats t en werkt terug tot en met 1 oktober 1 9 9 9 .

Artikel 4
D eze regeling wordt aangehaald als : Regeling overbrenging notariële arc hiefbes c heiden naar de rijks arc hiefbewaarplaats .

Reglement aktepapier
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B,

O verwegende dat het gewens t is nadere regels te s tellen voor het papier waarop de akte is ges teld en de wijze waarop de
teks t van de akte op dit papier wordt ges teld;
G elet op artikel 4 1 , tweede lid, van de Wet op het notaris ambt;
G elet op artikel 2 van de Verordening A ktepapier;
G ezien de raadpleging in de ledenraad;

s telt het navolgende reglement aktepapier vas t:

Reglement van 19 okt ober 2005, inw.t r. 1 november 2005, gewijzigd 19 okt ober 2006, inw.t r. 1 november 2006,
gewijzigd 20 f ebruari 2013.

Grondsl a g regl ement
O p grond van artikel 4 1 , tweede lid, Wet op het notaris ambt worden bij verordening regels ges teld omtrent het materiaal
waarop de akten worden ges teld en omtrent de wijze waarop de teks t van akte daarop wordt ges teld. D it is gebeurd in de
Verordening aktepapier van 2 1 juni 2 0 0 0 . D e verordening s c hrijft in artikel 2 , eers te lid, voor, dat het aktepapier en al
hetgeen daarop gedrukt en ges c hreven s taat bij normaal gebruik een duurzaamheid van ten mins te honderd jaar heeft.
Verder delegeert de verordening in artikel 2 , tweede lid, de uitwerking van de divers e vereis ten aan het bes tuur van de
KN B. D e vereis ten betreffen tec hnis c he kenmerken van het aktepapier, houdbaarheid, bedruk- en bes c hrijfbaarheid,
verwerkbaarheid en gebruiks gemak (artikel 2 , tweede lid, s ub a). Voorts vereis ten aangaande lees baarheid (artikel 2 ,
tweede lid s ub b), als mede het uiterlijk en de beveiliging van het aktepapier (artikel 2 , tweede lid, s ub c ). Ten s lotte
s telt het KN B- bes tuur bij reglement vereis ten vas t aangaande het logis tieke proc es van het aktepapier (artikel 2 ,
derde lid).

R egel i ng duurza a mhei d a rchi ef beschei den
D e Regeling duurzaamheid arc hiefbes c heiden van 6 s eptember 2 0 0 1 is na de inwerkingtreding van de Verordening
aktepapier in werking getreden. A anvankelijk was het onduidelijk of deze regeling ook geldt voor het notariaat. Zowel de
A rc hiefwet 1 9 9 5 , het A rc hiefbes luit 1 9 9 5 , als de daarop gebas eerde Regeling duurzaamheid arc hiefbes c heiden zijn
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van toepas s ing op overheids organen, die in artikel 1 van de wet worden gedefinieerd als , onder meer, pers oon met enig
openbaar gezag bekleed. A angezien de notaris voldoet aan deze definitie, zijn deze regelingen van toepas s ing op de
notaris , zo is begin 2 0 0 2 duidelijk geworden.
H et A rc hiefbes luit 1 9 9 5 draagt in artikel 1 1 , eers te lid, iedere zorgdrager op zodanige voorzieningen te treffen ten
aanzien van de arc hiefbes c heiden die voor bewaring in aanmerking komen, dat bij het raadplegen van die
arc hiefbes c heiden na ten mins te honderd jaar geen noemens waardige ac hteruitgang zal zijn te c ons tateren. Volgens het
tweede lid van artikel 1 1 worden bij minis teriële regeling nadere regels ges teld omtrent de duurzaamheid van deze
arc hiefbes c heiden. D e Regeling duurzaamheid arc hiefbes c heiden biedt zodanige regels . Zij betreffen de
gegevens dragers , zoals papier en elektromagnetis c he dragers , verder de s c hrijfs toffen, maar ook de hec htmec hanieken
en verpakkings materialen.
Extra ei sen nota ri eel a ktepa pi er
D e vraag is gerezen, of de invoering van de Regeling duurzaamheid arc hiefbes c heiden de Verordening aktepapier en het
daarin voorziene reglement van het KN B- bes tuur niet overbodig heeft gemaakt. H et KN B- bes tuur meent van niet. D e
reden dat notarieel aktepapier aan s trengere eis en moet voldoen dan ander papier dat blijvend moet worden bewaard
door overheids organen is , dat notarieel aktepapier als zodanig herkenbaar papier moet zijn, met een degelijke
uits traling, en beveiligd. D e minis teriële regeling voorziet uits luitend in de tec hnis c he vereis ten van het aktepapier.

Artikel 1
O nverminderd de eis en die de Regeling duurzaamheid arc hiefbes c heiden s telt, wordt het aktepapier bedrukt met het oranje
logo van de KN B en wordt daarin het watermerk van de KN B gebruikt. H et oranje logo van de KN B bevindt zic h links boven op
het aktepapier. H et watermerk van de KN B bevindt zic h gec entreerd op het aktepapier.

H et aktepapier moet een duurzaamheid van honderd jaar hebben, moet als notarieel aktepapier herkenbaar zijn en het
moet een degelijke indruk maken. O m te beginnen is de Regeling duurzaamheid arc hiefbes c heiden van toepas s ing, die
onder meer verwijs t naar N E N 2 7 2 8 , de N ederlands e norm voor permanent houdbaar papier. Voor de duidelijkheid
verwijs t het reglement hiernaar.

Bovendien moet het papier bedrukt zijn met het logo van de KN B en moet daarin het watermerk van de KN B worden
verwerkt. D it bevordert de herkenbaarheid van het papier als notarieel aktepapier. H et oranje logo is jaren geleden
geïntroduc eerd en het is dus een vertrouwd kenmerk van notarieel aktepapier in N ederland. H et oranje logo is door het
KN B- bes tuur gedeponeerd bij het Benelux- M erkenbureau. D at betekent dat het wordt bes c hermd door de M erkenwet en
onbevoegden er niet onges traft gebruik van mogen maken. H etzelfde geldt voor het watermerk. H et watermerk
vers c haft het aktepapier c ac het en het bemoeilijkt, evenals het voorges c hreven oranje logo, fraude.

H et KN B- bes tuur houdt als merkhouder toezic ht op de kenmerken van het aktepapier. N otaris s en moeten het
aktepapier gebruiken op grond van artikel 4 1 Wet op het notaris ambt en de daarop gebas eerde Verordening aktepapier.
Zij zijn aan tuc htrec ht onderworpen, als zij handelen of nalaten in s trijd met de Wet op het notaris ambt of een daarop
rus tende verordening. Zonodig zal het KN B- bes tuur dus een klac ht moeten indienen, als een notaris kantoor niet het
voorges c hreven aktepapier gebruikt.

A nderzijds doet het KN B- bes tuur, wanneer een onbevoegde het notarieel aktepapier mis bruikt, bij ontdekking aangifte
bij de politie wegens vals heid in ges c hrifte, zoals dat ook gebeurt wanneer een onbevoegde zic h notaris noemt. Zonodig
zal een c iviele s c hadeac tie worden inges teld. Van de leden wordt op dit punt ook medewerking verwac ht, in de vorm van
melding van onrec htmatig gebruik van het aktepapier.

(Toelic hting van 1 9 oktober 2 0 0 5 )
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I n de praktijk blijken nu vragen te rijzen over de plaats van het oranje logo en van het watermerk. Sommige kantoren
hebben gevraagd of het oranje logo ook rec hts boven mag s taan. H et KN B- bes tuur heeft bedoeld dat het logo links boven
s taat. D it is de plaats waar vroeger de zegels werden geplakt, en waarvoor in de plaats het oranje KN B- logo is
gekomen. Beoogd is dat met één oogops lag de notariële akte als zodanig herkenbaar is , hetgeen fraude bemoeilijkt. N u
het Reglement aktepapier niet explic iet regelt waar het oranje KN B- logo moet s taan, wordt dat als nog in bijgaande
aanpas s ing geregeld.

O ok voor het watermerk geldt dat het Reglement aktepapier niet regelt waar dat moet zijn aangebrac ht. D e vraag is
gerezen, of het bijvoorbeeld ook met de wall paper tec hniek mag worden aangebrac ht, zodat het op vers c hillende
plekken op het aktepapier kan voorkomen en zelfs in twee delen. H et bes tuur heeft bedoeld dat het watermerk in het
midden van het papier wordt aangebrac ht. I n de onderhavige aanpas s ing van het reglement s taat dat aangeduid met de
woorden 'gec entreerd in'.

H et bes tuur ac ht de aanduidingen 'links boven' en 'gec entreerd in' afdoende voor het doel van herkenbaarheid en
fraudevoorkoming en vindt het niet nodig de aanduidingen nog met millimeters te s pec ific eren.

(Toelic hting van 1 8 oktober 2 0 0 6 )

Artikel 2
O nverminderd de eis en die de Regeling duurzaamheid arc hiefbes c heiden s telt, is het gebruik van s c hrijfmac hines met plas tic
s c hrijfmac hinelint en inkjetprinters niet toeges taan.

D e Regeling duurzaamheid arc hiefbes c heiden s c hrijft voor dat balpennen en balpeninkten voldoen aan I SO 1 2 7 5 7 - 1 en
rollerbalpennen en rolbalpeninkten aan I SO 1 4 1 4 5 - 2 en dat s c hrijfmac hine- en printerlinten als kleurs tof kools tof of
gelijkwaardige materialen bevatten. D aarnaas t verbiedt het reglement het gebruik van c orrec tielint en inktjetprinters .
D e duurzaamheid daarvan is immers vols trekt onvoldoende.

(Toelic hting van 1 9 oktober 2 0 0 5 )

Artikel 3
D e notaris betrekt het aktepapier bij een drukker die bes c hikt over een geldig c ertific aat volgens de kwaliteits norm Sec urity
M anagement Sys tem, of de C WA - norm 1 4 6 4 1 .

O m fraude en mis bruik van notarieel aktepapier te voorkomen, dient het reglement ook eis en te s tellen aan het
logis tieke proc es van het aktepapier. H et reglement doet dat door voor te s c hrijven, dat het papier moet worden
geleverd door een drukker die gec ertific eerd is volgens de kwaliteits norm van het Sec urity M anagement Sys tem, of de
internationale variant, de C WA - norm 1 4 6 4 1 . E en dergelijk s ys teem omvat onder meer de volgende elementen. H et
pers oneel moet s pec iale c urs us s en volgen, wordt herhaaldelijk ges c reend en moet geheimhouding betrac hten. H et
produc tbeheer gaat volgens een beveiligings plan. G ronds toffen, halffabric aten en eindproduc ten worden geregis treerd,
waarop ook toezic ht en ins pec tie wordt uitgevoerd. E r is een verpakkings beveiliging voor de aflevering en beveiligd
extern trans port. Tot de beveiligings s trategie behoort ook de wijze waarop het aktepapier op ec htheid wordt
gec ontroleerd.

D oor voor te s c hrijven dat het aktepapier moet worden geleverd door aldus gekwalific eerde drukkers , wordt het
logis tieke proc es van het aktepapier gewaarborgd. H iermee wordt voorts gegarandeerd dat het aktepapier uits luitend
wordt geleverd aan notaris kantoren, die als enige bevoegd zijn tot het gebruik ervan. H et bes tuur van de KN B zal
regelmatig opgeven wie notaris is , zodat de leveranc iers hun regis ter van afnemende notaris s en kunnen ac tualis eren.
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H et KN B- bes tuur zal een overzic ht bijhouden van gekwalific eerde drukkers en dit bes c hikbaar s tellen aan het notariaat,
onder meer via het KN B- I ntranet.

(Toelic hting van 1 9 oktober 2 0 0 5 )

Voorges teld wordt de eis van lidmaats c hap van de Vereniging E C H T in het Reglement aktepapier van 1 9 oktober 2 0 0 5
te laten vervallen. H et bezit van een c ertific aat volgens het Sec urity M anagement Sys teem (SM S) of de internationale
vers ie, het C en Works hop A greement (C WA ), is voldoende waarborg voor kwaliteit en beveiliging en geeft ook
drukkerijen buiten N ederland de mogelijkheid aktepapier te produc eren.

I n de tac htiger jaren van de vorige eeuw werd door de overheid gevraagd om een programma van eis en voor het
drukken van waardedoc umenten bij een E E G - ins c hrijving. H et ging toen over pas poorten, rijbewijzen en dergelijke
doc umenten. D oor de C entrale Rec herc he I nformatie diens t (C RI ) werd toen de term veiligheids drukker geopperd.
V raag was toen wie veiligheids drukkers zijn. D at kon toen niet nader gedefinieerd worden. Veiligheids drukkers waren
toen drukkers van geld, c heques en aandelen. D oor een drukker van aandelen is het initiatief genomen de
veiligheids drukkers te verenigen. D e Vereniging E c ht is zo onts taan. E en overkoepelend orgaan, I ntergraf te Brus s el,
heeft in de negentigerjaren het initiatief genomen om internationale c ertific ering te s tarten in nauwe s amenwerking met
de E uropes e C ommis s ie. E en eis enpakket werd s amenges teld en verific atie van drukkers ges tart. E r zijn aldus
inmiddels vers c hillende c ertific eringen die internationaal geac c epteerd zijn. D e eis in het Reglement aktepapier dat de
drukker lid moet zijn van de Vereniging E c ht is daarom ac hterhaald, ook door het feit dat alleen N ederlands e drukkers
in aanmerking komen om het aktepapier te produc eren.

L idmaats c hap van de vereniging E C H T om aktepapier te mogen drukken en leveren is indertijd opgenomen, omdat dat
een waarborg zou opleveren voor kwaliteit en beveiliging. D e vereniging E c ht is evenwel niet meer dan een
koepelorganis atie van bedrijven die zic h hebben ges pec ialis eerd in het beveiligen van produc ten en diens ten. E en
waarborg voor kwaliteit en beveiliging is wel gezekerd in de volgende c ertific aten: het Sec urity M anagement Sys teem
(SM S) of de internationale vers ie, het C en Works hop A greement (C WA ). Bedrijven die in het bezit zijn van een geldig
SM S- of C WA - c ertific aat zijn veiligheids drukkers . E r zijn in N ederland enkele drukkerijen in het bezit van een geldig
SM S- of C WA - c ertific aat, die niet lid zijn van de vereniging E c ht en die kwalitatief niet onder doen voor leden van de
vereniging E c ht. Zoals vermeld in de toelic hting op het reglement van 2 0 0 5 , houdt het KN B- bes tuur een lijs t bij van
gekwalific eerde drukkers . N otaris s en kunnen die via N otaris N et raadplegen.

(Toelic hting 2 0 februari 2 0 1 3 )

Reglement algemene ledenvergadering
D e algemene ledenvergadering van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is regelen te s tellen met betrekking tot het func tioneren van de algemene ledenvergadering;
G elet op artikel 8 1 van de Wet op het notaris ambt;
G ezien het ontwerp van het bes tuur met bijbehorende toelic hting;

s telt het navolgende reglement vas t:

Reglement van de algemene ledenvergadering van de KNB van 18 april 2000, inw. t r. 18 april 2000.

D e algemene ledenvergadering is geregeld in de artikelen 7 8 t/m 8 1 WN A .

Datum: 21/7/2021

www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl

A rt. 8 1 WN A bepaalt:
'O p voors tel van het bes tuur van de KN B s telt de algemene ledenvergadering nadere regels vas t betreffende haar
werkwijze, de wijze van vergaderen, de bes luitvorming en de wijze waarop in de vergaderingen worden (moet zijn: wordt)
ges temd, de wijze waarop te behandelen s tukken of onderwerpen ter kennis worden gebrac ht van de leden, als mede de
wijze waarop haar bes luiten aan de leden van de KN B ter kennis worden gebrac ht.'

Blijkens artikel 6 6 WN A is de voorzitter van het bes tuur van de KN B als zodanig belas t met de leiding van een
algemene ledenvergadering. I n het reglement is dit daarom niet herhaald.

(Toelic hting van 1 8 april 2 0 0 0 )

Vergaderingen (art. 1-3)

Artikel 1
1 . J aarlijks wordt binnen negen maanden na afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering gehouden,
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering.

2 . T ijd en plaats van de vergadering bedoeld in lid 1 en van een buitengewone ledenvergadering als bedoeld in artikel 7 8
van de Wet op het notaris ambt worden door het bes tuur bepaald.

3 . I ndien het bes tuur aan een verzoek tot het bijeenroepen van een buitengewone ledenvergadering als vermeld in
artikel 7 8 van de Wet op het notaris ambt niet binnen veertien dagen gevolg geeft zodanig dat de buitengewone
ledenvergadering binnen vier weken na dit verzoek wordt gehouden zijn degenen die het verzoek hebben gedaan
bevoegd om zelf de vergadering bijeen te roepen met inac htneming van de bepalingen van dit reglement. D e kos ten
van een vergadering als in dit lid bedoeld en die van haar oproeping komen ten las te van de KN B.

4 . Zo s poedig mogelijk nadat plaats en tijd van een algemene ledenvergadering of van een buitengewone
ledenvergadering zijn vas tges teld doet het bes tuur daarvan mededeling hetzij in een periodiek van de KN B dat aan
alle leden wordt toegezonden, hetzij door middel van een andere s c hriftelijke kennis geving aan de leden, hetzij met
behulp van datac ommunic atie.

Artikel 2
1 . D e oproeping tot de algemene ledenvergadering ges c hiedt, behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 1 lid 3 , door
het bes tuur ten mins te vier weken tevoren door aankondiging hetzij in een periodiek van de KN B dat aan alle leden
wordt toegezonden, hetzij door middel van een andere s c hriftelijke kennis geving aan de leden, hetzij met behulp van
datac ommunic atie. I n s poedeis ende gevallen, ter beoordeling van het bes tuur, kan de termijn van oproeping worden
beperkt tot ten mins te zeven dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

2 . Bij de oproeping tot de vergadering worden de te behandelen onderwerpen vermeld en de bijbehorende s tukken ter
kennis van de leden gebrac ht.

3 . Voors tellen van de ledenraad, van ringen of van leden worden alleen op de agenda van een algemene
ledenvergadering geplaats t wanneer zij ten mins te eenentwintig dagen voor de dag van de vergadering s c hriftelijk bij
het bes tuur zijn ingediend zodat zij door het bes tuur ten mins te één week voor de dag van de vergadering aan de
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leden bekend gemaakt kunnen worden. E en voors tel dat van leden afkoms tig is wordt voorts alleen op de agenda
geplaats t wanneer dit door ten mins te vijfentwintig leden is ondertekend.

4 . Voors tellen die niet op de agenda van de vergadering zijn geplaats t kunnen alleen behandeld worden op voors tel van
het bes tuur of van de ledenraad en met goedkeuring van alle ter vergadering aanwezige leden. Zodanige voors tellen
kunnen s lec hts aangenomen worden met ten mins te drie vierden van de geldig uitgebrac hte s temmen.

Artikel 3
1 . D e plaats vervangend- voorzitter kan in de plaats van de voorzitter optreden hetzij in overleg met de voorzitter hetzij
bij zijn afwezigheid.

2 . I n geval van afwezigheid van zowel de voorzitter als de plaats vervangend- voorzitter treedt een door het bes tuur
aangewezen ander bes tuurs lid die notaris is op als waarnemend voorzitter.

3 . I ndien geen bes tuurs lid ter vergadering aanwezig is , voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

4 . D e voorzitter regelt in alle opzic hten de orde van de vergadering.

Besluitvorming (art. 4)

Artikel 4
1 . I eder lid kan één s tem uitbrengen.

2 . E en lid kan zic h door een ander lid s c hriftelijk doen vertegenwoordigen. Bes tuurs leden kunnen niet als gemac htigde
optreden. N iemand kan voor zic h en als gemac htigde meer dan drie s temmen uitbrengen.

3 . Bes luiten worden genomen met vols trekte meerderheid van de geldig uitgebrac hte s temmen.

4 . Stemming ges c hiedt mondeling, tenzij het bes tuur anders bes luit.

5 . Bij s taking van s temmen is het voors tel verworpen.

6 . D e voorzitter kan c ons tateren, mits zonder tegens praak uit de vergadering, dat een voors tel zonder hoofdelijke
s temming of bij ac c lamatie is aangenomen.

Bekendmaking besluiten (art. 5-6)

Artikel 5
D e bes luiten worden zo s poedig mogelijk aan de leden bekendgemaakt, hetzij door public atie in een periodiek van de KN B dat
aan alle leden wordt toegezonden, hetzij door middel van een andere s c hriftelijke kennis geving aan alle leden, hetzij met
behulp van datac ommunic atie.
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Artikel 6
D it reglement is vas tges teld in de algemene ledenvergadering van 1 8 april 2 0 0 0 en treedt direc t in werking.

Reglement beeldmerk
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B,

overwegende dat het gewens t is nadere regels te s tellen voor het gebruik en het toezic ht op het beeldmerk van het
aktepapier;
G elet op artikel 4 1 , tweede lid, van de Wet op het notaris ambt;
G elet op artikel 2 van de Verordening aktepapier;
G ezien de raadpleging in de ledenraad;

s telt het navolgende reglement beeldmerk vas t:

Reglement van 19 okt ober 2005, inw.t r. 1 november 2005.

H et oranje logo is gedeponeerd als c ollec tief merk bij het Benelux- merkenbureau. H et depot van het merk moet op
grond van de Benelux- merkenwet vergezeld gaan van een reglement op het gebruik en het toezic ht. H et reglement moet
de gemeens c happelijke kenmerken vermelden, tot waarborg waarvan het merk bes temd is . H et moet eveneens bepalen
op welke wijze een deugdelijk en doeltreffend toezic ht op deze kenmerken wordt gehouden, met de bijbehorende
pas s ende ac ties . H et onderhavige Reglement beeldmerk is het hier bedoelde reglement.

(Toelic hting van 1 9 oktober 2 0 0 5 )

Artikel 1
Voor de toepas s ing van dit reglement wordt vers taan onder:

a. Reglement: reglement op het gebruik en toezic ht van het beeldmerk nr. 1 0 8 1 2 2 2 (oranje logo);
b. Beeldmerk: beeldmerk zoals geregis treerd onder nr. 1 0 8 1 2 2 2 (oranje logo) in het Benelux merkenregis ter;
c . KNB: D e Koninklijke N otariële Beroeps organis atie, openbaar lic haam in de zin van artikel 1 3 4 G rondwet, genoemd in
artikel 6 0 Wet op het notaris ambt;
d. leden: de in N ederland geves tigde notaris s en en kandidaat- notaris s en (art 6 0 Wna).

Artikel 2
I eder lid van de KN B is gerec htigd tot het gebruik van het Beeldmerk op aktepapier dat voldoet aan de eis en zoals ges teld in
de Verordening aktepapier, het Reglement aktepapier en de regeling D uurzaamheid arc hiefbes c heiden.

Artikel 3
H et is de leden niet toeges taan het Beeldmerk anders dan op aktepapier te gebruiken.

Artikel 4
H et is de leden niet toeges taan een aan het Beeldmerk overeens temmend teken te gebruiken op aktepapier of alle andere
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uitingen die door leden naar buiten worden gebrac ht.

Artikel 5
D e KN B en de leden zijn verplic ht toezic ht te houden op het rec htmatige gebruik van het Beeldmerk. D e leden zijn verplic ht
ieder onrec htmatig gebruik dat haar of hem ter kennis komt, s c hriftelijk te melden aan het bes tuur van de KN B.

Artikel 6
I ndien wordt gec ons tateerd dat een van de leden of derden niet voldoen aan de vereis ten genoemd in artikelen 2 , 3 en 4 van
het Reglement, is de KN B bevoegd één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

a. E en ac tie ins tellen gebas eerd op de Benelux- merkenwet.
b. A angifte bij de politie doen wegens vals heid in ges c hrifte.
c . E en klac ht indienen op bas is van de Wet op het notaris ambt en de daarop gebas eerde verordeningen.

Artikel 7
D it Reglement kan worden aangehaald als Reglement beeldmerk. H et treedt in werking op een door het bes tuur van de KN B te
bepalen tijds tip.

Reglement benoeming en aftreden van de leden van het bestuur
D e ledenraad van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is regelen te s tellen met betrekking tot de benoeming en het aftreden van de leden van het
bes tuur;
G elet op artikel 7 1 van de Wet op het notaris ambt;

s telt het navolgende reglement vas t:

Reglement van de ledenraad van de KNB van 16 f ebruari 2000, inw. t r. 16 f ebruari 2000.

Kandidaatstelling (art. 1)

Artikel 1
1 . Voor de verkiezing van een bes tuurs lid worden vac ature kandidaten ges teld door het bes tuur of door ten mins te zes
ledenraads leden. H et bes tuur treedt met de vac aturec ommis s ie van de ledenraad in overleg alvorens tot
kandidaats telling over te gaan.

2 . H et s tellen van een kandidaat ges c hiedt s c hriftelijk bij de voorzitter van de ledenraad met inac htneming van een
termijn van ten mins te vier weken voor de dag van de vergadering van de ledenraad waarin over de voorziening in de
vac ature moet worden bes lis t.
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Zittingstermijnen (art. 2-3)

Artikel 2
1 . D e zittings termijn van een bes tuurs lid vangt aan op het tijds tip dat door de ledenraad bij de verkiezing is vas tges teld.

2 . D e zittings termijnen van de bes tuurs leden worden vas tges teld met inac htneming van een door het bes tuur opges teld
roos ter van aftreden waardoor de c ontinuïteit zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.
I ngevolge art. 7 1 lid 1 WN A worden de voorzitter en de plaats vervangend voorzitter voor een periode van twee jaar
gekozen. D e wet geeft voor alle bes tuurs leden een maximale zittings termijn van tweemaal drie jaar.

(Toelic hting van 1 6 februari 2 0 0 1 )

Artikel 3
1 . E en bes tuurs lid defungeert door het vers trijken van de termijn waarvoor hij benoemd is en met ingang van de dag
waarop hij het lidmaats c hap van de KN B verlies t.

2 . E en kandidaat- notaris die tot notaris wordt benoemd defungeert als bes tuurs lid per een oktober volgende op de
datum van zijn benoeming. D e ledenraad kan het bes tuurs lid verzoeken lid van het bes tuur te blijven totdat in de
opvolging is voorzien.

Voorzitter (art. 4)

Artikel 4
1 . E en bes tuurs lid kan niet eerder dan met ingang van zijn tweede zittings jaar tot voorzitter of plaats vervangend
voorzitter worden gekozen. D e voorzitter en zijn plaats vervanger kunnen ten hoogs te eenmaal als zodanig worden
herkozen.

2 . D e ledenraad kan van het bepaalde in lid 1 afwijken.

Inkomend voorzitter (art. 5)

Artikel 5
1 . D e ledenraad kan een bes tuurs lid als inkomend voorzitter aanwijzen. E en bes tuurs lid kan niet eerder dan met ingang
van zijn tweede zittings jaar tot inkomend voorzitter worden aangewezen; deze aanwijzing ges c hiedt voor één jaar en
kan ten hoogs te tweemaal ac htereenvolgens plaats vinden.

2 . D e ledenraad kan van het bepaalde in lid 1 afwijken.
D e wet kent het begrip inkomend voorzitter niet. H et is blijkens de opgedane ervaringen ec hter gewens t de func tie van
inkomend voorzitter te handhaven. D eze is in art. 5 opgenomen.
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(Toelic hting van 1 6 februari 2 0 0 1 )

Onverenigbaarheden (art. 6)

Artikel 6
H et lidmaats c hap van het bes tuur is niet verenigbaar met het lidmaats c hap of plaats vervangend lidmaats c hap van een kamer
van toezic ht of met het lidmaats c hap van een ringbes tuur.

A rtikel 6 bepaalt dat een lid van het bes tuur niet tevens kan zijn lid of plaats vervangend lid van een kamer van toezic ht
of lid van een ringbes tuur. D egene die tot lid van het bes tuur is benoemd en deze benoeming heeft aanvaard zal daarom
voordat hij in func tie kan treden voor de onverenigbare lidmaats c happen moeten hebben bedankt. A rt. 7 1 lid 2 WN A
bepaalt dat het lidmaats c hap van het bes tuur onverenigbaar is met het lidmaats c hap van de ledenraad.

(Toelic hting van 1 6 februari 2 0 0 1 )

Schorsing en ontslag (art. 7)

Artikel 7
1 . Voor een bes luit tot s c hors ing of onts lag van een bes tuurs lid is een meerderheid vereis t van ten mins te twee derden
van de geldig uitgebrac hte s temmen in een vergadering waarin ledenraads leden uit ten mins te twee derden van de
ringen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2 . N a een bes luit tot s c hors ing dient de ledenraad binnen drie maanden over onts lag te bes lis s en, tenzij het ges c hors te
bes tuurs lid binnen die termijn uit anderen hoofde defungeert. E en s c hors ing die niet binnen drie maanden gevolgd
wordt door een bes luit tot onts lag eindigt door het verloop van die termijn.

Slotbepalingen (art. 8-9)

Artikel 8
D e A lgemene Termijnenwet is op dit reglement van overeenkoms tige toepas s ing.

Artikel 9
D it reglement is vas tges teld in de vergadering van de ledenraad, gehouden op 1 6 februari 2 0 0 0 en treedt direc t in werking.
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Reglement beperking uitbetaling derdengelden (BUD)
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is nadere regels te s tellen over de uitbetaling van derdengelden;
G elet op artikel 2 en 2 0 van de Verordening beroeps - en gedrags regels 2 0 1 1 ;
G elet op de raadpleging van de ledenraad;

Stelt de navolgende regels vas t:

Reglement van het best uur van de KNB van 13 juli 2011, inw. t r. 1 august us 2011, en aangepast op 25 januari 2012.

I nleiding:
I n het kader van de bes trijding van malafide praktijken is het belangrijk dat de gelds tromen helder verlopen. Strakkere
regels inzake het uitbetalen van gelden vanuit de derdenrekening geven duidelijkheid in de gelds troom vanuit het
notaris kantoor. D it voorkomt belas tingfraude en andere malafide praktijken. O p 1 januari 2 0 0 8 is de beleids regel
beperking uitbetaling derdengelden bij onroerend goedtrans acties in werking getreden. A an de hand van de ervaringen die
de afgelopen jaren zijn opgedaan en het advies van de ledenraad aan het bes tuur van de KN B van 2 2 juni 2 0 1 1 zijn de
teks t en de toelic hting op enkele plaats en aangepas t, is qua formele opzet gekozen voor een reglement in plaats van
een beleids regel en is het reglement niet beperkt tot onroerend goed trans ac ties , maar van toepas s ing op alle
trans ac ties waarbij een notaris is betrokken.

Nadere uitleg:
D e notaris is verplic ht de opbrengs t over te maken naar het rekeningnummer van de partij die krac htens de in de akte
neergelegde trans ac tie rec ht heeft op betaling (hierna te noemen: de rec hthebbende). H et bedrag dient te worden
overgemaakt naar een rekeningnummer van de rec hthebbende bij een bankins telling als bedoeld in de Wet op het
financ ieel toezic ht dan wel een bankins telling in het land waar de rec hthebbende zijn woonplaats heeft.
O nder bepaalde oms tandigheden mag op het reglement een uitzondering worden gemaakt. H et betreft dan betalingen
die in nauw verband s taan met de trans ac tie zelf en waarvan het bes taan ook eenvoudig c ontroleerbaar is .
A ls uitzonderingen worden genoemd:

Betalingen ingevolge een hypotheek- , pand- of ander beperkt rec ht en een bes lag gelegd op een (on)roerende
zaak of vordering dan wel onder de notaris ;
Betalingen in opdrac ht van de rec hthebbende mits dit betreft een betaling:
aan (de bes tuurder van) de Vereniging van E igenaars ;
aan de gemeente dan wel een ander publiekrec htelijk orgaan;
aan s emi- overheden (denk aan N S, Sc hiphol, H avenbedrijf Rotterdam; nuts bedrijven);
aan een woningbouwc orporatie;
aan degene die rec ht heeft op ac hters tallige erfpac hts c anon dan wel retributie;
aan de bemiddelaar of advis eur, die bij de akte is betrokken gewees t;
aan degene die een overbruggings krediet heeft vers trekt voor zover dit afkoms tig is van een door het
A FM of gelijkwaardig buitenlands ins tituut ges anc tioneerde ins telling;
aan de aannemer bij een koop/aannemings overeenkoms t bij nieuwbouw voor zo ver het vervallen
termijnen betreft;
Betalingen aan een c ollega notaris .
Wat de vermelde uitzonderingen betreft kan worden gedac ht aan een boete die is verbeurd aan de gemeente in het kader
van een antis pec ulatiebeding of voorkeurs rec ht en aan ac hters tallige s c hulden bij de Vereniging van E igenaars of de
betaling van een erfpac hts c anon of retributie. O ok is mogelijk dat de notaris geld uitbetaalt aan een andere notaris in
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verband met een s amenhangende trans ac tie. H et betreffende honorarium van een advis eur die bij de akte is betrokken
(bijvoorbeeld een makelaar, hypotheekbemiddelaar, onteigenings des kundige, tolk, taxateur, advoc aat etc .) kan worden
uitbetaald aan de advis eur.

H et bovens taande betekent dat het de notaris niet is toeges taan van de gelds om andere leningen dan die van
hypotheek, pand of bepaalde overbruggings kredieten af te los s en dan wel opens taande s c hulden te voldoen. E venmin
mag geld worden overgemaakt ten titel van s c henking aan bijvoorbeeld de kinderen of in een andere verhouding dan
waarin partijen zijn gerec htigd (bijvoorbeeld bij gezamenlijke eigendom ieder voor de helft mag niet aan de éne
gerec htigde 1 0 0 % worden uitbetaald; zijn partijen in het kader van een verrekening bij het einde van een huwelijk of
s amenleving anders overeengekomen, dan mag overeenkoms tig die verrekening worden uitbetaald, mits van deze
verrekening blijkt uit een door partijen ondertekend s tuk). O ok mag bij een overdrac ht door een doc htermaats c happij
de opbrengs t niet naar de holding of een andere doc hter worden overgemaakt. D it geldt ook bij buitenlands e
rec hthebbenden.

N B: H et reglement s taat wel toe dat de notaris s c hulden aflos t, indien deze aflos s ing door de hypothec aire
kredietvers trekker als voorwaarde wordt ges teld voor het pas s eren van de akte. D it brengt met zic h mee dat premies
voor ops talverzekeringen, woonlas tenbes c hermers etc ., rekeningen van keukens , badkamers , auto's etc . niet door de
notaris worden voldaan tenzij betaling daarvan door de hypothec aire kredietvers trekker wordt verlangd.

H et bes tuur beveelt aan op elke afrekening te vermelden naar welk(e) bankrekeningnummer(s ) geld wordt overgeboekt.

Artikel 1
Bij trans ac ties waarbij een notaris is betrokken betaalt de notaris alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte
en aans praak kan maken op de uitbetaling op grond van de rec hts handeling die in de akte is neergelegd. E r kunnen
oms tandigheden zijn waarbij (een deel van) het geld dat de notaris onder zic h heeft, moet worden aangewend om bepaalde
s c hulden te voldoen. I n een dergelijk geval mag de notaris aan een ander dan de rec hthebbende uitbetalen.

Zijn de in de t oelicht ing op het Reglement beperking uit bet aling derdengelden (BUD) gef ormuleerde uit zonderingen op
de hoof dregel van art ikel 1 van het reglement limit at ief ?

I n artikel 1 van het reglement is bepaald dat er oms tandigheden kunnen zijn waarbij (een deel van) het geld dat de
notaris onder zic h heeft, moet worden aangewend om bepaalde s c hulden te voldoen en dat de notaris in een dergelijk
geval aan een ander dan de rec hthebbende mag uitbetalen. H et is dan aan de notaris om te beoordelen of deze
oms tandigheden een afwijking van de hoofdregel van artikel 1 rec htvaardigen. D e in de toelic hting geformuleerde
uitzonderingen op het reglement mogen aldus worden vers taan dat deze niet limitatief zijn noc h afbreuk doen aan de
beoordelings ruimte van de notaris om in voorkomend geval af te wijken van het reglement en de toelic hting daarop.

A ls praktijkvoorbeelden die een afwijking van de hoofdregel van artikel 1 kunnen rec htvaardigen, worden genoemd:

betaling van de afkoops om wegens de beëindiging van een managementovereenkoms t in het kader van het
opheffen van een joint- venture door levering van aandelen en afs tand pandrec hten;
betaling van een verkoopopbrengs t die niet kan ges c hieden aan de verkopende aandeelhouder (een
tus s enhouds ter in een groot c onc ern), omdat die geen afzonderlijke bankrekening heeft of geen bankrekening in
de des betreffende valuta;
aanhouding van een es c rowbedrag t.b.v. een derde die een mogelijke c laim heeft, bijvoorbeeld de
Belas tingdiens t;
het ‘lic ht’ maken van een targetvennoots c hap in het kader van een trans ac tie d.m.v. een dividenduitkering aan
de koper;
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uitbetaling aan de c orporate financ e advis eur die bij de tots tandkoming van de trans ac tie heeft bemiddeld;
betaling van een bonus aan werknemers die in het kader van een trans ac tie is toegekend;
betaling aan optiehouders in het kader van een trans ac tie;
betalingen aan een groeps vennoots c hap van een verkoper op grond van een c as hpool agreement binnen de
groep, waarbij de des betreffende vennoots c hap als treas urer is aangewezen;
terugbetaling van aandeelhouders leningen in het kader van een trans ac tie.
(bew.)

Artikel 2
D it reglement kan worden aangehaald als 'Reglement beperking uitbetaling derdengelden (BU D )'.

Artikel 3
H et reglement treedt in werking op 1 augus tus 2 0 1 1 .

Reglement bevordering vakbekwaamheid
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B,

O verwegende dat het gewens t is nadere regels te s tellen met betrekking tot de bevordering van de vakbekwaamheid;
G elet op artikel 3 , tweede en derde lid van de Verordening bevordering vakbekwaamheid;
G elet op de raadpleging in de L edenraad;

s telt het navolgende reglement vas t:

Reglement van 18 juli 2001, inw. t r. 1 januari 2002, gewijzigd bij besluit van het KNB-best uur van 5 december 2001 en
9 januari 2002, inw. t r. 15 januari 2002, bij besluit van 17 december 2003, bij besluit van 4 mei 2005 en bij besluit van
19 okt ober 2005.

Artikel 1 Definities
I n dit reglement wordt vers taan onder:

a. onderwij s : elke vorm van door het bes tuur van KN B goedgekeurd onderwijs dat is geric ht op de notariële juris t, ter
verhoging van de kwaliteit van de beroeps - en praktijkuitoefening door notaris s en en kandidaat- notaris s en op
vakinhoudelijk gebied dan wel op het gebied van notarieel management en de notariële diens tverlening;
b. opleidings punt: de eenheid aan de hand waarvan de door het bes tuur van de KN B aan onderwijs toe te kennen waarde
wordt uitgedrukt;
c . verordening: Verordening bevordering vakbekwaamheid;
d. Beroeps opleiding Notariaat: de opleiding voor kandidaat- notaris s en, genoemd in artikel 3 3 Wet op het notaris ambt.

Artikel 2 Goedkeuring onderwijs
1 . H et bes tuur van de KN B verleent goedkeuring aan onderwijs dat naas t de in artikel 1 , s ub a vermelde c riteria voldoet
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aan de volgende c riteria:
a. het onderwijs wordt gegeven door profes s ionele doc enten, die ervaring hebben in het geven van c urs us s en bij
vers c hillende organis aties ;
b. het gebruikte s tudiemateriaal is van ac ademis c h niveau;
c . aan onderwijs van minder dan twee uur worden in begins el geen opleidings punten toegekend.

2 . Tevens bepaalt het bes tuur van de KN B het aantal opleidings punten dat aan de des betreffende onderwijs vorm wordt
toegekend, met dien vers tande dat als hoofdregel geldt dat één opleidings punt gelijk is te s tellen aan het volgen van
één uur onderwijs , voorbereidings tijd daarbij buiten bes c houwing gelaten.

3 . A anvragen voor het verkrijgen van de goedkeuring worden s c hriftelijk op een bij de KN B te verkrijgen formulier
ingediend bij de KN B onder overlegging van het s tudiemateriaal dan wel, indien het s tudiemateriaal nog niet gereed is
onder overlegging van alle van belang zijnde gegevens . Tevens worden opgegeven de namen van de doc enten.

4 . H et bes tuur van de KN B bes lis t uiterlijk binnen twee maanden na de ontvangs t van de in het derde lid bedoelde
gegevens .

5 . O nderwijs dat wordt aangeboden door of in opdrac ht van de KN B als mede de Beroeps opleiding N otariaat wordt geac ht
te zijn goedgekeurd.

Artikel 3 Presentielijst
1 . Van elke vorm van onderwijs wordt een pres entielijs t bijgehouden, waarop s taan vermeld de namen van de
deelnemers en van de doc enten. E lke deelnemer plaats t na afloop van het onderwijs een handtekening of paraaf
ac hter zijn naam.

2 . D e doc ent zendt de pres entielijs t zo s poedig mogelijk na afloop van het onderwijs naar de KN B.

Artikel 4 Vrijstelling
1 . Van de in artikel 2 van de verordening oms c hreven verplic hting zijn vrijges teld:
a. de doc enten van de Beroeps opleiding N otariaat;
b. doc enten van de opleiding tot notarieel medewerker (klerkenopleiding);
c . hoogleraren en doc enten, verbonden aan een juridis c he fac ulteit van een N ederlands e univers iteit, die tevens
als notaris of kandidaat- notaris in de notariële praktijk werkzaam zijn.

2 . D e notaris of de kandidaat- notaris die als doc ent van onderwijs optreedt anders dan het onderwijs als bedoeld in het
eers te lid, wordt geac ht dat onderwijs zelf te hebben gevolgd.

3 . D e notaris of kandidaat- notaris van wie een artikel in een wetens c happelijk tijds c hrift wordt gepublic eerd over een
onderwerp dat betrekking heeft op de in artikel 1 , s ub a vermelde c riteria, kan het bes tuur van de KN B verzoeken hem
vrijs telling te verlenen voor maximaal twee opleidings punten per pagina. H et bes tuur van de KN B bes lis t uiterlijk
binnen twee maanden na ontvangs t van de aanvraag tot verkrijging van de vrijs telling.

4 . H et bes tuur van de KN B kan des verzoc ht aan een notaris of een kandidaat- notaris in geval van buitengewone
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oms tandigheden geheel of gedeeltelijk vrijs telling van de in artikel 2 van de verordening oms c hreven verplic hting
verlenen.
H et KN B- bes tuur heeft de afgelopen jaren een vrijs tellings beleid ontwikkeld (bew.).

Artikel 5 Opleidingspunten
1 . D e vas ts telling van het vereis te aantal opleidings punten vindt s teeds plaats gemeten over een tijdvak van twee
kalenderjaren, zodanig dat de notaris of de kandidaat- notaris aan het einde van het tijdvak van twee kalenderjaren
het totaal voor die twee kalenderjaren vereis te aantal opleidings punten moet hebben behaald. H et eers te tijdvak van
twee kalenderjaren bes laat de jaren 2 0 0 2 en 2 0 0 3 . E en volgend tijdvak begint de dag nadat het vorige tijdvak is
geëindigd. H et aantal opleidings punten dat een lid moet behalen in een tijdvak van twee jaren bedraagt veertig.

2 . I ndien een notaris of een kandidaat- notaris in een tijdvak van twee kalenderjaren meer dan het minimum vereis te
aantal opleidings punten heeft behaald geldt de volgende regeling. H et aantal behaalde opleidings punten in het
betreffende tijdvak dat het minimum vereis te aantal opleidings punten in dat tijdvak overs tijgt, wordt toegerekend aan
het volgende tijdvak. H et aantal opleidings punten dat wordt toegerekend aan het volgende tijdvak kan nooit meer
bedragen dan de helft van het voor dat tijdvak geldende minimum vereis te aantal opleidings punten.

3 . I n het eers te tijdvak waarin de kandidaat- notaris de s tage afs luit, wordt het aantal door hem te behalen punten pro
rata berekend.

4 . I ndien een kandidaat- notaris gedurende zijn s tage meer dan het vereis te minimumaantal opleidings punten heeft
behaald geldt de volgende regeling. H et gedurende de s tage behaalde aantal opleidings punten dat het tijdens de
s tage vereis te minimumaantal opleidings punten overs tijgt, wordt toegerekend aan het tijdvak waarin de kandidaatnotaris zijn s tage heeft afgerond dan wel het daaropvolgende tijdvak.
H et gedurende de s tage behaalde aantal opleidings punten dat het tijdens de s tage vereis te minimumaantal
opleidings punten overs tijgt wordt toegerekend aan het tijdvak waarin de s tage wordt afgerond voorzover dit
noodzakelijk is om te voldoen aan de verplic hting van artikel 2 Verordening bevordering vakbekwaamheid. H etgeen
daarna nog res teert kan worden toegerekend aan het daaropvolgende tijdvak.
H et aantal opleidings punten dat kan worden toegerekend aan het tijdvak waarin de s tage wordt afgerond dan wel het
daaropvolgende tijdvak kan in totaal nooit meer bedragen dan de helft van het vereis te minimumaantal
opleidings punten als hiervoor bedoeld.
LID 1
(D e bedoeling is bew.) dat iemand binnen het tijdvak van twee jaar mag s c huiven met het aantal te behalen punten, als
het er aan het eind van het tijdvak maar veertig zijn. Zijn de punten niet gehaald, dan wordt niet voorges c hreven dat ze
als nog moeten worden ingehaald. D e betrokken notaris of kandidaat- notaris is dan in gebreke.

(Toelic hting van 5 dec ember 2 0 0 1 )

LID 2
N aar aanleiding van de ledenraads vergadering van 2 4 november jl. heeft het bes tuur zijn s tandpunt om de huidige
regeling te handhaven heroverwogen. D eze heroverweging leidt ertoe dat het bes tuur voors telt het reglement
bevordering vakbekwaamheid zo aan te pas s en dat het meenemen van boventallige punten naar een volgend tijdvak
mogelijk is . H et bes tuur s telt hierbij wel als voorwaarden dat maximaal 2 0 boventallige opleidings punten kunnen
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worden meegenomen en dat deze punten s lec hts voor het volgende tijdvak meetellen.

(Toelic hting van 4 mei 2 0 0 5 )

LID 4
Kandidaat- notaris s en moeten gedurende hun s tage (en nadat zij de beroeps opleiding hebben voltooid) 4 0 punten
behalen. E en enkeling haalt prec ies dit aantal punten, de overgrote meerderheid heeft bij het afs luiten van de s tage een
veel groter aantal punten behaald (8 0 - 1 0 0 opleidings punten is geen uitzondering). Zodra een kandidaat- notaris zijn
s tage heeft afges loten valt hij in de reguliere nas c holings regeling. A rtikel 5 lid 3 van het Reglement bevordering
vakbekwaamheid bepaalt dat het door hem te behalen aantal opleidings punten pro rata wordt berekend.
O pleidings punten die behaald zijn tijdens de s tage tellen niet mee voor de reguliere permanente educ atieverplic hting.
Kandidaat- notaris s en ervaren het als onredelijk dat de door hen behaalde 'boventallige' opleidings punten tijdens de
s tage niet meegenomen kunnen worden naar dat eers te reguliere tijdvak. M et name de punten die in de laats te fas e van
de s tage zijn behaald, niet meer nodig waren om te voldoen aan de s tageverplic htingen en die vervolgens niet meetellen
voor de permanente educ atie. I ndien men deze punten een paar maanden later had behaald zouden deze punten wel
meetellen. Bovendien vindt men het onredelijk nu bekend is dat leden 'boventallige' opleidings punten wel kunnen
meenemen naar een volgend tijdvak. T ijdens de ledenraad in april 2 0 0 5 is dit aan de orde ges teld en tevens ontvangt
het bureau hier veel vragen over.
H et bes tuur heeft ten aanzien van dit onderwerp overwogen dat veel kandidaat- notaris s en deze regeling als te s tringent
ervaren. M et name in de s ituatie waarin zij nog een paar maanden of half jaar in het reguliere tijdvak vallen. H et bes tuur
heeft bes loten dat de regeling zo moet worden ingeric ht, dat de gedurende de s tage behaalde 'boventallige'
opleidings punten met een maximum van 2 0 kunnen worden toegerekend aan zowel het tijdvak waarin de kandidaatnotaris zijn s tage afs luit als het daarop volgende tijdvak.

(Toelic hting van 1 9 oktober 2 0 0 5 )

Artikel 6 Deeltijd
D e in dit reglement aan de (kandidaat- )notaris opgelegde verplic htingen gelden onverkort ook voor de (kandidaat- )notaris die
in deeltijd in het notariaat werkzaam is .

Artikel 7 Kennisgeving opleidingspunten
1 . H et bes tuur van de KN B vers trekt jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het kalenderjaar aan ieder lid van de
KN B een overzic ht van de door hem gevolgde c urs us s en die door de KN B zijn geadminis treerd en waaruit blijkt
hoeveel opleidings punten hij heeft behaald. D it geldt niet voor de kandidaat- notaris s en die vallen onder het
s tagereglement.

2 . H et bes tuur van de KN B deelt de Kamer van Toezic ht mee dat een lid onvoldoende opleidings punten heeft behaald.
D eze mededeling wordt niet eerder gedaan dan twee maanden nadat het lid in kennis is gebrac ht van de bij de KN B
geadminis treerde opleidings punten.

3 . Voor de adminis tratie van de opleidings punten en het vers trekken van het overzic ht kan een bijdrage in rekening
worden gebrac ht.

Artikel 8 Bewijs
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D e bewijs las t van het gevolgd hebben van onderwijs rus t op het lid van de KN B.

Artikel 9 Slotbepaling
D it reglement kan worden aangehaald als : Reglement bevordering vakbekwaamheid. H et treedt in werking op een door het
bes tuur van de KN B te bepalen tijds tip.

Reglement Bezwarencommissie KNB besluiten
Reglement van 26 januari 2011, gewijzigd 10 august us 2011, inw. t r. 10 august us 2011.

Vas tges teld door het bes tuur van de KN B in zijn vergadering van 2 6 januari 2 0 1 1 en 1 0 augus tus 2 0 1 1 .

Begripsbepalingen (art. 1)

Artikel 1
I n dit reglement wordt vers taan onder:

a. Awb: A lgemene wet bes tuurs rec ht;
b. KNB: Koninklijke N otariële Beroeps organis atie;
c . Wna: Wet op het N otaris ambt;
d. Het bureau van de KNB: het bureau, genoemd in artikel 6 3 van de Wna;
e. Bezwarencommis s ie: advies c ommis s ie voor de bezwaars c hriften, zoals genoemd in artikel 7 :1 3 van de A wb;
f. Voorzitter: de voorzitter dan wel het lid dat optreedt als voorzitter van de bezwarenc ommis s ie;
g. Secretaris : de s ec retaris van de bezwarenc ommis s ie als bedoeld in artikel 4 ;
h. Bezwaars chrift: een ges c hrift waarbij bezwaar wordt gemaakt als bedoeld in artikel 6 .4 A wb tegen bes luiten van de
KN B;
i. Bezwaarde: indiener van een bezwaars c hrift dan wel diens gemac htigde.

De bezwarencommissie voor de bezwaarschriften (art. 2)

Artikel 2
1 . E r is een bezwarenc ommis s ie.

2 . D e bezwarenc ommis s ie heeft tot taak het horen van bezwaarden en het advis eren van de KN B over te nemen
bes lis s ingen op bezwaars c hriften.

Samenstelling en vergoeding bezwarencommissie (art. 3)

Artikel 3
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1 . D e bezwarenc ommis s ie bes taat uit ten mins te drie en ten hoogs te vijf leden.

2 . D e KN B wijs t uit de leden van de bezwarenc ommis s ie de voorzitter aan.

3 . D e KN B benoemt, s c hors t en onts laat de voorzitter en de leden.

4 . D e voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van vier jaren en zijn ters tond herbenoembaar.

5 . D e voorzitter en de leden kunnen op ieder moment onts lag nemen. Zij blijven zo mogelijk in dat geval in func tie totdat
in hun opvolging is voorzien.

6 . D e voorzitter en de leden maken geen deel uit en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de KN B.

7 . D e voorzitter en de leden van de bezwarenc ommis s ie ontvangen een vergoeding voor verric hte werkzaamheden, zoals
vas tges teld door de KN B.

Secretaris (art. 4)

Artikel 4
1 . D e bezwarenc ommis s ie wordt bijges taan door een s ec retaris die geen deel uitmaakt van de bezwarenc ommis s ie en in
die hoedanigheid uits luitend aan de bezwarenc ommis s ie verantwoording s c huldig is .

2 . D e s ec retaris maakt deel uit van het bureau van de KN B en laat zic h in zijn func tie voor de bezwarenc ommis s ie
bijs taan door medewerkers van het bureau van de KN B.

3 . D e KN B kan des gewens t een of meerdere plaats vervangende s ec retaris s en van buiten het bureau van de KN B
aans tellen, die de s ec retaris bij verhindering kunnen vervangen.

4 . D e s ec retaris draagt zorg voor de planning van de hoorzittingen en voor de voorbereiding en afhandeling van de
bes luitvorming van de bezwarenc ommis s ie.

5 . D e s ec retaris draagt zorg voor het ops tellen van een pre- advies ten behoeve van de c ommis s ieleden ter
voorbereiding op de hoorzitting, voor de vers laglegging van de hoorzitting als mede voor het ops tellen in c onc ept van
het door de bezwarenc ommis s ie uit te brengen advies aan de KN B.

Procedure (art. 5-11)

In behandeling nemen van een bezwaarschrift door de bezwarencommissie (art. 5)

Artikel 5
1 . D e KN B kan een bezwaars c hrift in handen s tellen van de bezwarenc ommis s ie om de KN B hierover van advies te
voorzien.
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2 . D e s ec retaris draagt er zorg voor dat de voorzitter en de leden van de bezwarenc ommis s ie zo s poedig mogelijk
bes c hikken over het bezwaars c hrift en alle andere relevante s tukken die in verband met de uitoefening van de taken
van de bezwarenc ommis s ie nodig zijn.

Voorbereiding hoorzitting, ter inzage legging en oproeping (art. 6-7)

Artikel 6
1 . H et uitbrengen van het advies over het bezwaars c hrift vindt plaats door de voorzitter en ten mins te twee leden.

2 . O ver toepas s ing van de artikelen 7 :3 en 7 :4 , zes de lid, van de A wb bes lis t de voorzitter van de bezwarenc ommis s ie.
I ndien de voorzitter van mening is dat het bezwaar kennelijk niet- ontvankelijk dan wel kennelijk ongegrond is , oefent
hij de bevoegdheid uit, bedoeld in artikel 7 :3 van de A wb, en brengt hij advies uit.

Artikel 7
1 . D e s ec retaris draagt, na overleg met de voorzitter, zorg voor tijdige oproeping van de bezwaarde en de
vertegenwoordiger van de KN B, op een termijn van tenmins te drie weken onder vermelding van de plaats , de
datum en het tijds tip van de hoorzitting evenals de s amens telling van de bezwarenc ommis s ie.

2 . I ndien toepas s ing wordt gegeven aan artikel 6 , tweede lid, tweede volzin, van dit reglement bepaalt de
voorzitter of een oproeping voor de hoorzitting ac hterwege blijft. Bezwaarde en de KN B worden hiervan
s c hriftelijk op de hoogte gebrac ht door de s ec retaris .

3 . D e s ec retaris zendt afs c hrift van het bezwaars c hrift en de overige op de zaak betrekking hebbende s tukken
toe aan bezwaarde en de KN B dan wel beric ht hun dat deze overeenkoms tig de wettelijke voors c hriften ter
inzage worden gelegd.

4 . Tot tien dagen voor het horen kunnen bezwaarde en de KN B bij de s ec retaris nadere s tukken indienen.

5 . I ndien ten behoeve van het oors pronkelijke bes luit waarop het bezwaars c hrift betrekking heeft de KN B zic h
heeft laten advis eren door een advies c ommis s ie, ontvangt de bezwarenc ommis s ie voor de hoorzitting een
reac tie van die advies c ommis s ie op de gronden van het bezwaar zoals verwoord in het bezwaars c hrift.

6 . D e voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de bezwarenc ommis s ie bij des kundigen advies
inwinnen en deze zo nodig uitnodigen daartoe ter zitting te vers c hijnen. I ndien daaraan kos ten zijn verbonden,
is vooraf toes temming van de KN B vereis t.

7 . H et uitbrengen van het advies , waaronder het houden van een hoorzitting, kan worden opges c hort, indien
bezwaarde daarom verzoekt dan wel daarmee ins temt. D e voorzitter bes lis t na overleg met de s ec retaris over
de redelijkheid van een zodanig verzoek en de daarbij te s tellen termijn. E en uitges c hreven hoorzitting kan op
verzoek worden verplaats t. E en verzoek tot verplaats ing wordt door de voorzitter beoordeeld en komt s lec hts
voor inwilliging in aanmerking in geval van dringende redenen.
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8 . I ndien bezwaarde s c hriftelijk te kennen heeft gegeven af te zien van het rec ht om te worden gehoord, is de
voorzitter bevoegd te bes luiten:
a. geheel van het horen van partijen af te zien, of
b. de vertegenwoordiger van de KN B in de gelegenheid te s tellen een toelic hting op het s tandpunt van de
KN B te geven.
Bij toepas s ing van het ges telde onder b. wordt bezwaarde zo s poedig mogelijk na de hoorzitting s c hriftelijk op
de hoogte ges teld van het verhandelde tijdens het horen buiten zijn afwezigheid.

Hoorzitting (art. 8-9)

Artikel 8
1 . D e voorzitter leidt de hoorzitting.

2 . D e hoorzitting van de bezwarenc ommis s ie is openbaar. D e bezwarenc ommis s ie kan bepalen dat de hoorzitting
plaats vindt ac hter ges loten deuren, indien er oms tandigheden zijn die tot bes lotenheid zouden moeten leiden.

3 . D e hoorzittingen van de bezwarenc ommis s ie vinden plaats ten kantore van de KN B of een andere door de voorzitter
vas t te s tellen loc atie.

4 . Van elke hoorzitting s telt de fungerende s ec retaris een vers lag op.

Artikel 9
1 . I ndien na afloop van de hoorzitting maar voordat het advies wordt opges teld, nader onderzoek wens elijk blijkt, kan de
voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de c ommis s ie dit onderzoek verric hten of doen verric hten.

2 . D e uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afs c hrift aan de leden van de bezwarenc ommis s ie, de
bezwaarde en de KN B gezonden.

3 . D e leden van de c ommis s ie, bezwaarde en de KN B kunnen binnen vijf dagen na verzending van de in het tweede lid
van dit artikel bedoelde nadere informatie aan de voorzitter een verzoek ric hten tot het beleggen van een nieuwe
hoorzitting. D e voorzitter bes lis t omtrent een zodanig verzoek.

4 . O p een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid van dit artikel, zijn de bepalingen in dit reglement die
betrekking hebben op de hoorzitting, zoveel mogelijk van overeenkoms tige toepas s ing.

Beraadslaging en besluitvorming (art. 10-11)

Artikel 10
1 . D e bezwarenc ommis s ie beraads laagt en bes lis t ac hter ges loten deuren over het door haar uit te brengen advies .

2 . D e bezwarenc ommis s ie bes lis t bij meerderheid van s temmen over het uit te brengen advies . I ndien bij een s temming
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de s temmen s taken, bes lis t de s tem van de voorzitter. Van een minderheids s tandpunt wordt bij het advies
gemotiveerd melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

3 . H et advies is gemotiveerd en omvat een voors tel voor de te nemen bes lis s ing op het bezwaars c hrift.

4 . H et advies wordt ondertekend door de voorzitter en de s ec retaris .

Artikel 11
1 . H et advies wordt, onder meezending van het vers lag als bedoeld in artikel 8 , vierde lid, van dit reglement en
eventueel door de bezwarenc ommis s ie ontvangen nadere informatie, behoudens bijzondere gevallen binnen drie
weken na de hoorzitting door de bezwarenc ommis s ie aan de KN B uitgebrac ht.

2 . I ndien naar het oordeel van de voorzitter van de bezwarenc ommis s ie de termijn van tien weken als bedoeld in artikel
7 :1 0 , eers te lid, van de A wb ontoereikend is voor ac htereenvolgens het uitbrengen van het advies door de
bezwarenc ommis s ie en het nemen van een bes lis s ing op het bezwaars c hrift door de KN B advis eert hij de KN B de
bes lis s ing tijdig te verdagen. Van de verdaging ontvangen de bezwarenc ommis s ie en bezwaarde een afs c hrift.

Slotbepalingen (art. 12-15)

Artikel 12
Voor s ituaties waarin dit reglement niet voorziet, bes lis t de voorzitter over de door de bezwarenc ommis s ie te volgen
werkwijze.

Artikel 13
D it reglement treedt in werking met ingang van de datum van vas ts telling.

Artikel 14
D it reglement ligt ter inzage bij het s ec retariaat van de bezwarenc ommis s ie en is bes c hikbaar via N otaris N et.

Artikel 15
D it reglement kan worden aangehaald als Reglement Bezwarenc ommis s ie KN B bes luiten.

Reglement contanten 2019
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het bes tuur het bedrag in c ontanten dient vas t te s tellen waarboven betalingen aan of door de notaris niet
zijn toeges taan; G elet op de artikelen 1 2 en 2 0 van de Verordening Beroeps - en gedrags regels 2 0 1 1 ; G elet op de
raadpleging van de ledenraad;
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s telt de navolgende nadere regels vas t:

Reglement van 13 maart 2019, inw.t r. 1 mei 2019

Artikel 1
H et bes tuur s telt het bedrag dat ingevolge artikel 1 2 van de Verordening beroeps - en gedrags regels 2 0 1 1 aan of door
notaris s en betaald mag worden in c ontanten vas t op maximaal € 2 .5 0 0 .

H et bes tuur van de KN B is van mening dat notaris s en zo min mogelijk c ontanten moeten aannemen of uitbetalen en
heeft daarom, mede gehoord de ledenraad, bes loten het bedrag dat aan of door notaris s en betaald mag worden in
c ontanten vas t te s tellen op maximaal € 2 .5 0 0 . H iermee wordt afgeweken van de Wet ter voorkoming van witwas s en en
financ ieren van terroris me (WWFT ) 2 0 1 8 en het daarmee s amenhangende uitvoerings bes luit. D e daarin opgenomen
objec tieve indic ator voor de meldings plic ht geldt voor bedragen van € 1 0 .0 0 0 of meer.

N B: P inbetalingen zijn geen c ontante betalingen. D it reglement is daarop dan ook niet van toepas s ing.

(Toelic hting februari 2 0 1 9 )

Artikel 2
D it reglement kan worden aangehaald als Reglement c ontanten 2 0 1 9 .

Artikel 3
D it reglement is vas tges teld in de vergadering van het bes tuur van 1 3 maart 2 0 1 9 en treedt per 1 mei 2 0 1 9 in werking. H et
reglement c ontanten van het bes tuur van 2 5 januari 2 0 1 2 komt hiermee te vervallen.

Reglement financiële commissie
D e ledenraad van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is regelen te s tellen met betrekking tot het func tioneren van de financ iële c ommmis s ie;
G elet op artikel 6 van de Verordening ledenraad;

s telt het navolgende reglement vas t:

Reglement van de ledenraad van de KNB van van 25 sept ember 2013, inw. t r. 25 sept ember 2013.

D it reglement vervangt het Reglement financ iële c ommis s ie van 1 6 februari 2 0 0 0 . I n dit nieuwe reglement is het
s c hema van aan- en aftreden op bas is van geografis c he (ringen) indeling ges c hrapt. D e gedac hte hier ac hter is dat de
ledenraad hiermee ruimte krijgt om leden te benoemen in de betreffende c ommis s ies die hier gezien hun ervaring en
voorkeur het bes te zitting in kunnen nemen. (bew.)

H et reglement financ iële c ommis s ie is gebas eerd op artikel 6 van de Verordening ledenraad:

'1 . D e ledenraad kan zic h onder zijn verantwoordelijkheid ter voorbereiding en/of uitvoering van zijn taken en van door
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hem te nemen of genomen bes luiten doen bijs taan door een of meer uit zijn leden s amenges telde c ommis s ies ,
waaronder in ieder geval een vac aturec ommis s ie en een financ iële c ommis s ie.
2 . D e ledenraad kan voor de c ommis s ies bedoeld in lid 1 een reglement vas ts tellen.'

D e in de praktijk gehanteerde proc edure met betrekking tot de s amens telling van deze c ommis s ies , de zittings termijn
van de leden, het roos ter van benoeming en aftreden en de taak van de c ommis s ies is in de onderhavige reglementen
neergelegd.
(Toelic hting van 2 5 s eptember 2 0 1 3 )

Samenstelling en zittingstermijn (art. 1)

Artikel 1
1 . D e financ iële c ommis s ie bes taat uit drie leden.

2 . D e leden worden door de ledenraad bij voorkeur uit de ringvoorzitters benoemd voor een termijn van ten hoogs te drie
zittings jaren.
A ftredende leden zijn niet herbenoembaar.

3 . D e benoeming vindt plaats in de eers te vergadering van de ledenraad van elk kalenderjaar.

4 . I eder jaar treedt één lid van de financ iële c ommis s ie af tenzij de ledenraad in verband met de c ontinuïteit het lid
verzoekt tot een nader aan te geven tijds tip aan te blijven.

Taak (art. 2)

Artikel 2
1 . D e financ iële c ommis s ie laat zic h informeren door degene die door het bes tuur van de KN B uit zijn midden als
penningmees ter is aangewezen over alle financ iële s tukken ter zake waarvan de ledenraad vers lag uitbrengt aan de
algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 8 8 lid 3 van de Wet op het notaris ambt.

2 . D e financ iële c ommis s ie rapporteert zijn bevindingen aan de ledenraad en doet zonodig aanbevelingen.

Slotbepaling (art. 3)

Artikel 3
D it reglement is vas tges teld in de vergadering van de ledenraad, gehouden op 2 5 s eptember 2 0 1 3 en treedt direc t in
werking.
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Reglement gebruik WID-scanner
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële B eroeps organis atie (hierna ‘KN B ’);
O verwegende dat het bes tuur het in het kader van de poortwac hters rol van de notaris wens elijk ac ht dat bij de identific atie
van c liënten door de notaris de bes t bes c hikbare middelen worden gebruikt;

G elet op de artikelen 1 9 A en 2 0 van de V erordening beroeps - en gedrags regels 2 0 1 1 ;

G elet op de raadpleging van de ledenraad;

s telt de navolgende nadere regels vas t:
Reglement van 23 april 2020; inw.tr. 1 oktober 2021

Artikel 1
B ij het vas ts tellen van de identiteit van de bij het verlijden van een akte voor de eers te maal voor de notaris vers c hijnende
pers onen, c ontroleert de notaris het hem getoonde doc ument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identific atieplic ht op
ec htheid en maakt de notaris hierbij gebruik van een wettelijk identiteits doc ument- s c anner (hierna ‘WI D - s c anner’), zijnde een
middel waarmee een wettelijk identiteits doc ument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identific atieplic ht (hierna: ‘WI D ’)
kan worden gec ontroleerd op ec htheid.

Artikel 2
2 .1 D e WI D - s c anner als bedoeld in artikel 1 moet images kunnen produc eren in ten mins te normaal wit lic ht, ultra violet en
infra rood, zodat ec htheids kenmerken van een WI D kunnen worden gec ontroleerd c onform:
D e vereis ten van de I nternational C ivil A viation O rganis ation (I C A O ), zoals door deze organis atie onder meer
bes c hreven in T he C ontrol of the A uthentic ity and Validity of Travel D oc uments at A irport Borders ;
T he I nternational Standards and Rec ommended P rac tic es (SA RP ) on Travel D oc uments ;
M ac hine Readable Travel D oc uments , s pec ifiek A nnex 9 van de ‘C hic ago C onvention (I C A O # 9 3 0 3 )’.
2 .2 D e WI D s c anner als bedoeld in artikel 1 moet voldoen aan de volgende algemene eis en:

D e oplos s ing voldoet aan de A lgemene Verordening G egevens bes c herming (A V G );
E valuatie van doc umenten c onformeert zic h aan de relevante en c ourante s tandaarden van de I nternational C ivil
A viation O rganis ation (I C A O );
E valuatie van alle c ourante uitgaven en typen (E U ) E uropes e WI D ’s moet door de oplos s ing worden onders teund als
een minimum vereis te;
D ataretentie in direc t gekoppelde hardware als ook binnen onders teunende bac k- offic e diens ten is niet toeges taan.
2 .3 D e WI D - s c anner als bedoeld in artikel 1 moet tevens voldoen aan de volgende func tionele eis en:

E en minimale beelddic htheid (D P I ) van images gelijk aan de minimaal voorges c hreven waarden voor foto’s voor
N ederlands e reis doc umenten;
I mages , inc lus ief een extrac t van de Radio Frequenc y I D entific ation (RFI D ) c hip aanwezig in het WI D , moeten worden
aangeboden aan een erkend s ys teem met ec htheids kenmerken, i.e. een door N ederlands e ops porings ins tanties
gevalideerd databes tand waarin ten mins te alle c ourante reis doc umenten van a) de ‘Wereld’ en/of b) ‘C ontinentaal
E uropa’ en/of c ) de E uropes e U nie zullen zijn opgenomen;
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L evering van een ins pec tierapport in pdf- formaat, waarin ten mins te ook een uit de divers e vergelijkingen met de referentie
ec htheids kenmerken s amenges telde s c ore op een s c haal van 0 (fals e) – 1 0 0 (true) uitgedrukt in proc ent is opgenomen.

I n het erkende s ys teem met ec htheids kenmerken zal ten mins te een vergelijking plaats vinden van de publiek
bekende vis uele ec htheids kenmerken en de foto van de houder van het WI D als geplaats t op het WI D en als
opgenomen in de RFI D - c hip van het WI D .
I n het ins pec tierapport wordt gerapporteerd over de aanwezigheid van de voor het s pec ifieke type en uitgave van het
WI D voorges c hreven vis uele ec htheids kenmerken, de gelijkenis van de foto(s ) van de houder van het WI D op bas is van
een geac c epteerd gezic hts herkennings algoritme, de ec htheid en geldigheid van het doc ument.
A ls het niet mogelijk is een WI D s c anner te gebruiken die voldoet aan de eis en zoals oms c hreven in artikel 2 van dit
reglement, zoals bijvoorbeeld bij een s toring, het pas s eren van een akte op loc atie of een andere s ituatie die buiten de
mac ht van de notaris ligt, dan is het aan te bevelen om een alternatieve wijze van het c ontroleren van een
identiteits middel te gebruiken naas t de gebruikelijke fys ieke c ontrole van het doc ument. H ierbij moet gedac ht worden
aan tec hnis c he oplos s ingen waarbij bijvoorbeeld met een mobiele telefoon de ec htheid van het doc ument wordt
gec ontroleerd door middel van het uitlezen van de N FC c hip die in het doc ument aanwezig is .

Artikel 3
D it reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement gebruik WI D - s c anner’.

Artikel 4
D it reglement is vas tges teld door het bes tuur op 2 3 april 2 0 2 0 en treedt in werking op een nader te bepalen tijds tip.

Reglement Geschillencommissie Notariaat
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is nadere regels te s tellen over de ges c hillenregeling;
G elet op artikel 6 van de Verordening klac hten- en ges c hillenregeling;
G elet op de raadpleging van de ledenraad;

Stelt het volgende reglement vas t:

Reglement Geschillencommissie Not ariaat van 20 f ebruari 2013, inw.t r. 1 maart 2013.

I nhouds opgave

Afdeling 1: Algemene Bepalingen
A rtikel 1 : Begrips oms c hrijving
A rtikel 2 : Toepas s elijkheid
A rtikel 3 : Samens telling C ommis s ie
A rtikel 4 : Taak C ommis s ie
A rtikel 5 : Wraking en vers c honing
A rtikel 6 : G eheimhouding
A rtikel 7 : O ntvankelijkheid
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A rtikel 8 : Bijs tand of vertegenwoordiging
Afdeling 2: Bindend Advies
A rtikel 9 : A anhangig maken
A rtikel 1 0 : Klac htengeld
A rtikel 1 1 : O pens taande dec laraties
A rtikel 1 2 : Fic tieve intrekking en wis s elbepaling
A rtikel 1 3 : O ntzetting uit het ambt, faillis s ement, s urs eanc e, s c hulds anerings regeling
A rtikel 1 4 : Verweer en tegenvordering
A rtikel 1 5 : M ondelinge behandeling
A rtikel 1 6 : I nlic htingen, getuigen en des kundigen
A rtikel 1 7 : Bindend advies
A rtikel 1 8 : I nhoud bindend advies
A rtikel 1 9 : Verkeerde partij
A rtikel 2 0 : Sc hikking
A rtikel 2 1 : Bes temming depot
A rtikel 2 2 : P roc edurekos ten
A rtikel 2 3 : Rec tific atie
A rtikel 2 4 : Vernietiging, verbindende krac ht

Afdeling 3: Arbitrage
A rtikel 2 5 : A anhangig maken
A rtikel 2 6 : A rbitragekos ten
A rtikel 2 7 : Fic tieve intrekking
A rtikel 2 8 : Verweer en tegenvordering
A rtikel 2 9 : M ondelinge behandeling
A rtikel 3 0 : I nlic htingen, getuigen en des kundigen
A rtikel 3 1 : A rbitraal vonnis
A rtikel 3 2 : Verzending en depot vonnis
A rtikel 3 3 : Verbindende krac ht van het vonnis
A rtikel 3 4 : Rec tific atie
A rtikel 3 5 : A rbitraal s c hikkings vonnis
A rtikel 3 6 : Kos tenveroordeling

Afdeling 4: Slotbepalingen
A rtikel 3 7 : P ublic atie
A rtikel 3 8 : L eemtes
A rtikel 3 9 : U its luiting aans prakelijkheid
A rtikel 4 0 : D uur

Afdeling 1 Algemene bepalingen (art. 1-8)

Artikel 1 Begripsomschrijving
I n dit reglement wordt vers taan onder:

SGC: de Stic hting G es c hillenc ommis s ies voor C ons umentenzaken;
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SGB: de Stic hting G es c hillenc ommis s ies voor Beroep en Bedrijf;
Commis s ie: de G es c hillenc ommis s ie N otariaat, inges teld en in s tand gehouden door de SG C en de SG B,
overeenkoms tig hun s tatuten;
kantoorklachtenregeling: de s c hriftelijk aan de c liënt bekend gemaakte regeling die op het kantoor van de notaris geldt
voor de behandeling van klac hten van c liënten;
Ges chillenregeling Notariaat: het onderhavige reglement;
notaris : de notaris , genoemd in artikel 1 onder a. Wet op het notaris ambt (Wna), als mede de kandidaat- notaris ,
genoemd in artikel 1 onder b. Wna, daaronder begrepen de rec hts vorm waarin deze zijn praktijk uitoefent en het
kantoor waarvan hij deel uitmaakt, op wiens verric htingen de G es c hillenregeling N otariaat van toepas s ing is ;
KNB: de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie;
cliënt: de afnemer van de diens ten van een notaris ;
cons ument: de c liënt, natuurlijke pers oon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1 . D e G es c hillenregeling N otariaat is van toepas s ing indien door partijen daarnaar bij s c hriftelijke overeenkoms t is
verwezen en het ges c hil betreft
a. de tots tandkoming en/of de uitvoering van een opdrac ht aan de notaris ;
b. een vordering tot vergoeding van s c hade die, beoordeeld naar het moment van indiening, het bedrag van E U R
5 .0 0 0 (inc lus ief eventueel vers c huldigde BT W) niet te boven gaat of zal gaan dan wel uitdrukkelijk tot dat
bedrag beperkt is waarbij s c hriftelijk afs tand wordt gedaan van het meerdere;
c . de hoogte en/of de inc as s o van een of meer door de notaris aan de c liënt verzonden dec laraties tot een
bedrag van E U R 1 0 .0 0 0 (inc lus ief eventueel vers c huldigde BT W).

2 . I ndien de C ommis s ie, als voorzien in lid 2 , bes lis t bij wege van bindend advies is zij niet bevoegd uits praak te doen
over vorderingen tot vergoeding van rente.
I ndien de c liënt een c ons ument is , bes lis t de C ommis s ie, onverminderd het bepaalde in artikel 1 2 lid 2 , bij wege van
bindend advies . I n alle overige gevallen wordt het ges c hil bes lec ht door arbitrage. I n geval van bindend advies is
afdeling 2 van toepas s ing, in geval van arbitrage afdeling 3 .

3 . H etgeen in deze afdeling en in afdeling 4 is bepaald geldt zowel in geval van toepas s elijkheid van afdeling 2 als in
geval van toepas s elijkheid van afdeling 3 .

Artikel 3 Samenstelling Commissie
1 . D e C ommis s ie bes taat uit:
i. een of meer voorzitters die deel uitmaken van de rec hterlijke mac ht met rec hts praak belas t
ii. een of meer door de C ons umentenbond voorgedragen leden
iii. een of meer repres entanten van het bedrijfs leven
iv. een of meer door de KN B als lid voorgedragen (oud)notaris s en, of (oud) kandidaat- notaris s en.
Benoeming van de leden bedoeld onder (i) en (iv) ges c hiedt door de SG C en de SG B gezamenlijk, benoeming van de
leden bedoeld onder (ii) ges c hiedt door de SG C en benoeming van de leden bedoeld onder (iii) ges c hiedt door de SG B.

2 . A an de C ommis s ie wordt een (plaats vervangend) s ec retaris toegevoegd, die de hoedanigheid van mees ter in de
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rec hten heeft. H et s ec retariaat van de C ommis s ie wordt in geval van bindend advies verzorgd door de SG C en in
geval van arbitrage door de SG B.

3 . D oor de s ec retaris wordt in overleg met (een van) de voorzitter(s ) bes lis t welkeleden van de C ommis s ie met de
behandeling van een ges c hil worden belas t met dien vers tande dat daaraan deelnemen :
in geval van bindend advies : een voorzitter, een lid als bedoeld onder 1 (ii) en een lid als bedoeld onder 1 (iv) van dit
artikel;
in geval van arbitrage: een voorzitter, een lid als bedoeld onder 1 (iii) en een lid als bedoeld onder 1 (iv) van dit
artikel.

4 . I n geval van arbitrage kunnen ges c hillen als bedoeld in artikel 2 .1 onder c waarin geen s c hriftelijk verweer wordt
gevoerd door de voorzitter worden afgedaan.

Artikel 4 Taak Commissie
D e C ommis s ie heeft tot taak ges c hillen tus s en de c liënt en de notaris te bes lec hten, voorzover deze betrekking hebben op de
tots tandkoming of de uitvoering van een door de c liënt aan de notaris gegeven opdrac ht. Zij bevordert een s c hikking tus s en
partijen.

Artikel 5 Wraking en verschoning
1 . E en lid van de C ommis s ie kan op verzoek van één of beide partijen worden gewraakt op grond van feiten of
oms tandigheden die het vormen van een onpartijdig oordeel over het ges c hil zouden kunnen bemoeilijken. E en
dergelijk verzoek dient te worden gedaan uiterlijk op de zitting waarop het ges c hil wordt behandeld.

2 . D e overige leden van de C ommis s ie in de s amens telling waarin zij in het des betreffende geval zitting heeft bes lis s en
of de wraking terec ht is gedaan. Bij s taking van s temmen wordt dit geac ht het geval te zijn.

3 . O p grond van feiten of oms tandigheden als bedoeld in het eers te lid kan een lid van de C ommis s ie zic h terzake van
de behandeling van een ges c hil vers c honen. H ij is verplic ht dit te doen, indien de beide overige leden van de
C ommis s ie, die aan de behandeling van het ges c hil zullen deelnemen, van oordeel zijn dat de bedoelde feiten of
oms tandigheden zic h te zijnen aanzien voordoen.

4 . I n geval van wraking of vers c honing wordt het betrokken lid vervangen door een ander lid van de C ommis s ie.

5 . D e bes lis s ing als bedoeld in het tweede lid wordt aan partijen medegedeeld.

Artikel 6 Geheimhouding
D e leden van de C ommis s ie en de (plaats vervangend) s ec retaris zijn tot geheimhouding verplic ht ten aanzien van alle de
partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het ges c hil ter kennis zijn gekomen.

Artikel 7 Ontvankelijkheid
1 . D e C ommis s ie verklaart op verzoek van de notaris - mits gedaan bij eers te gelegenheid - de c liënt in zijn klac ht nietontvankelijk
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a. indien hij zijn klac ht niet eers t overeenkoms tig de kantoorklac htenregeling bij de notaris heeft ingediend
binnen drie maanden na het moment waarop de c liënt kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het
handelen of nalaten dat tot de klac ht aanleiding heeft gegeven;
b. indien na indiening van de klac ht als bedoeld onder a nog geen vier weken zijn vers treken of indien voor de
klac ht binnen deze termijn tus s en de notaris en de c liënt een regeling is overeengekomen die door de notaris
aan de c liënt s c hriftelijk is beves tigd;
c . indien na s c hriftelijke afhandeling van de klac ht als bedoeld onder a. meer dan twaalf maanden zijn
vers treken.

2 . I n afwijking van het bepaalde in het eers te lid, aanhef en onder a, kan de C ommis s ie bes luiten het ges c hil toc h in
behandeling te nemen, indien de c liënt terzake van de niet- naleving van de voorwaarden naar het oordeel van de
C ommis s ie redelijkerwijs geen verwijt treft.

3 . D e c ommis s ie verklaart ambts halve de notaris niet- ontvankelijk in zijn klac ht, indien de c ons ument er niet mee heeft
inges temd om de klac ht bij de c ommis s ie aanhangig te maken.

Artikel 8 Bijstand of vertegenwoordiging
P artijen hebben het rec ht zic h door een derde te laten bijs taan of vertegenwoordigen.

Afdeling 2 Bindend advies (art. 9-24)

Artikel 9 Aanhangig maken
1 . O nverminderd het bepaalde in de artikelen 2 en 7 wordt een ges c hil aanhangig gemaakt door een daartoe s trekkende
s c hriftelijke mededeling aan de C ommis s ie.

2 . D e in lid 1 bedoelde mededeling dient te bevatten de namen, (e- mail) adres s en en eventuele telefoon- en
telefaxnummers van beide partijen als mede een korte oms c hrijving van het ges c hil en de vordering.

3 . D e C ommis s ie s tuurt de c ons ument, zowel wanneer deze het ges c hil aanhangig heeft gemaakt als wanneer hij de
verweerder is , een vragenformulier dat deze ingevuld en ondertekend aan de C ommis s ie dient te retourneren.

Artikel 10 Klachtengeld
1 . D egene die een ges c hil aanhangig maakt, is een door de SG C vas tges teld bedrag aan klac htengeld vers c huldigd.

2 . H et in lid 1 bedoelde bedrag wordt door de SG C niet terugbetaald.

Artikel 11 Openstaande declaraties
I ndien de c ons ument de betaling van de diens t waarover het ges c hil gaat, geheel of gedeeltelijk ac hterwege heeft gelaten,
dient de c ons ument het nog opens taande dec laratiebedrag exc lus ief rente en kos ten bij de SG C te deponeren, tenzij partijen
anders zins overeenkomen. O ver dit bedrag wordt geen rente vergoed.
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Artikel 12 Fictieve intrekking en wisselbepaling
1 . I ndien het ges c hil door de c ons ument aanhangig is gemaakt en deze niet: binnen één maand na een daartoe
s trekkend verzoek het vragenformulier retourneert als voorzien in artikel 9 lid 3 , het klac htengeld betaalt als voorzien
in artikel 1 0 lid 1 en/of het eventueel opens taande dec laratiebedrag deponeert als voorzien in artikel 1 1 , wordt hij
geac ht het ges c hil te hebben ingetrokken.

2 . I ndien het ges c hil tegen de c ons ument aanhangig is gemaakt en deze niet binnen één maand na een daartoe
s trekkend verzoek het opens taande dec laratiebedrag deponeert als voorzien in artikel 1 1 , wordt het ges c hil als
ingetrokken bes c houwd.

3 . D e C ommis s ie kan de in de vorige leden bedoelde termijn van één maand bekorten of verlengen.

Artikel 13 Ontzetting uit het ambt, faillissement, surseance, schuld saneringsregeling
D e C ommis s ie zal een ges c hil niet behandelen of de behandeling s taken, indien de notaris uit het ambt is ontzet, aan hem
s urs eanc e van betaling is verleend, de notaris in s taat van faillis s ement is geraakt of ten aanzien van hem de
s c hulds anerings regeling natuurlijke pers onen van toepas s ing is verklaard.

Artikel 14 Verweer en tegenvordering
1 . D e C ommis s ie s telt de wederpartij s c hriftelijk in kennis van het in behandeling nemen van het ges c hil en s telt hem
gedurende één maand in de gelegenheid zijn s tandpunt over het ges c hil s c hriftelijk aan de C ommis s ie kenbaar te
maken. Bij die gelegenheid kan deze tevens - binnen de grenzen van artikel 2 en mits betrekking hebbende op het
onbetaalde deel van de dec laratie terzake van de opdrac ht die in het geding is - een tegenvordering ins tellen. D e
C ommis s ie kan de termijn van één maand bekorten of verlengen.

2 . H et in lid 1 bedoelde s tandpunt wordt door de C ommis s ie in afs c hrift aan de andere partij toegezonden. I ngeval van
een tegenvordering s telt de C ommis s ie de betrokken partij gedurende één maand in s taat daarop s c hriftelijk te
reageren. D e C ommis s ie kan deze termijn bekorten of verlengen.

Artikel 15 Mondelinge behandeling
1 . I ndien de C ommis s ie dit nodig ac ht of indien één partij of beide partijen hiertoe de wens te kennen geeft of geven,
worden beide partijen opgeroepen teneinde mondeling te worden gehoord. D e C ommis s ie s telt plaats , dag en uur vas t
en s telt partijen daarvan op de hoogte.

2 . D e C ommis s ie kan partijen op hun verzoek toes taan getuigen of des kundigen mee te nemen en door haar te doen
horen. D e namen en adres s en dienen uiterlijk één week voor de zitting van de C ommis s ie aan haar te zijn opgegeven.

Artikel 16 Inlichtingen, getuigen en deskundigen
D e C ommis s ie kan indien zij dat noodzakelijk ac ht zelf inlic htingen inwinnen, onder meer door het horen van getuigen of
des kundigen, door het ins tellen van een onderzoek of door het doen ins tellen van een onderzoek door een of meer door haar
aan te wijzen des kundigen. D e C ommis s ie geeft daarvan kennis aan partijen. P artijen kunnen bij het horen van getuigen of
des kundigen des gewens t aanwezig zijn. D e C ommis s ie vers trekt een afs c hrift van het des kundigenrapport aan partijen, die
daarop binnen twee weken s c hriftelijk bij de C ommis s ie kunnen reageren. D e C ommis s ie kan de termijn van twee weken
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bekorten of verlengen.

Artikel 17 Bindend advies
1 . D e C ommis s ie bes lis t naar redelijkheid en billijkheid met inac htneming van de tus s en partijen ges loten
overeenkoms t, waarbij zij als maats taf voor het handelen van de notaris hanteert dat deze heeft gehandeld zoals
verwac ht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris . D e C ommis s ie bes lis t met
meerderheid van s temmen. H et bindend advies wordt door de voorzitter ondertekend en s c hriftelijk aan partijen
medegedeeld.

2 . H et bindend advies bevat, naas t de bes lis s ing, in elk geval:
a. de namen van de leden van de C ommis s ie;
b. de namen en woon- , c .q. ves tigings plaats en van partijen;
c . de dagtekening van het bindend advies ;
d. de motivering van de gegeven bes lis s ing.

Artikel 18 Inhoud bindend advies
1 . D e C ommis s ie bes lis t over haar bevoegdheid, de ontvankelijkheid van partijen en het geheel of gedeeltelijk
(on)gegrond zijn van de klac ht.

2 . D e C ommis s ie kan voorts de volgende bes lis s ingen nemen:
een door een van partijen te betalen (s c hade)vergoeding tot een bedrag van maximaal E U R 5 .0 0 0 ,- (inc lus ief eventueel vers c huldigde BT W) vas ts tellen,
een betalings verplic hting vas ts tellen,
aan de notaris en/of aan de c ons ument nakoming opleggen van de overeenkoms t,
de overeenkoms t ontbinden of de partij- ontbinding beves tigen, als mede iedere andere bes lis s ing, die zij
redelijk en billijk ac ht ter beëindiging van het ges c hil.

Artikel 19 Verkeerde partij
I ndien tijdens de behandeling van een ges c hil blijkt dat het ges c hil niet jegens de juis te partij aanhangig is gemaakt,
verklaart de C ommis s ie de klac ht ongegrond en wordt tevens een termijn bepaald, waarbinnen het ges c hil door de betrokkene
opnieuw aanhangig kan worden gemaakt, zonder dat deze opnieuw klac htengeld vers c huldigd is .

Artikel 20 Schikking
I ndien de partijen bij de mondelinge behandeling tot een s c hikking komen, kan de C ommis s ie de inhoud daarvan in de vorm
van een bindend advies vas tleggen.

Artikel 21 Bestemming depot
1 . I n het bindend advies bepaalt de C ommis s ie mede de bes temming van een ingevolge artikel 1 1 bij haar in depot
ges tort bedrag.

2 . Bij ges c hillen over verrekening van het depotbedrag overeenkoms tig het bindend advies , bes lis t de C ommis s ie op
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verzoek van de mees t gerede partij.

3 . I ndien de C ommis s ie zic h niet bevoegd verklaart of degene die het ges c hil aanhangig maakt niet- ontvankelijk
verklaart, wordt het in depot ges torte bedrag aan de c ons ument terugbetaald.

Artikel 22 Procedurekosten
1 . D e in het ongelijk ges telde partij wordt veroordeeld om aan de wederpartij te voldoen het in artikel 1 0 bedoelde
klac htengeld. Voorts kan zij, in bijzondere gevallen, worden veroordeeld om aan de wederpartij te voldoen de door de
C ommis s ie begrote kos ten van juridis c he bijs tand tot een maximum van vijf maal het bedrag dat ingevolge artikel 1 0
aan de SG C vers c huldigd is . I ndien partijen ieder voor een deel in het ongelijk zijn ges teld, kan de C ommis s ie de
hiervoor bedoelde kos ten verdelen.

2 . Wordt de notaris in het ongelijk ges teld, dan wordt deze veroordeeld tot voldoening aan de SG C van een door de SG C
vas tges teld bedrag als bijdrage in de behandelings kos ten. D eze bijdrage kan op een lager bedrag worden ges teld
indien de notaris gedeeltelijk in het ongelijk wordt ges teld.

3 . Bij een tus s en partijen getroffen s c hikking na verzending van de oproep om mondeling te worden gehoord, is de
notaris aan de SG C de behandelings kos ten vers c huldigd. H et door de ene partij betaalde klac htengeld behoeft door
de andere partij aan deze niet te worden vergoed.

4 . Bepalend voor de hoogte van de in dit artikel bedoelde behandelings kos ten is het bedrag dat door de SG C is
vas tges teld voor het jaar waarin de C ommis s ie de klac ht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart. D e C ommis s ie kan
de behandelings kos ten matigen met maximaal 5 0 % bij een gedeeltelijk gegronde klac ht.

Artikel 23 Rectificatie
1 . D e voorzitter van de C ommis s ie kan uit eigen beweging of op een binnen twee weken na de verzenddatum van het
bindend advies door een partij s c hriftelijk gedaan verzoek een kennelijke reken- of s c hrijffout in het bindend advies
hers tellen, dan wel - indien de gegevens genoemd in artikel 1 7 lid 2 onder a. tot en met c . onjuis t zijn vermeld - tot
verbetering van die gegevens overgaan.

2 . E en verzoek als bedoeld in het eers te lid wordt in afs c hrift aan de wederpartij gezonden en s c hort de mogelijkheid van
tenuitvoerlegging van het bindend advies op, totdat op het verzoek is bes lis t.

3 . D e wederpartij wordt twee weken in de gelegenheid ges teld op het verzoek als bedoeld in het eers te lid te reageren.

4 . H ers tel of verbetering ges c hiedt middels s c hriftelijke mededeling aan partijen.

Artikel 24 Vernietiging, verbindende kracht
1 . Vernietiging van het bindend advies van de C ommis s ie kan uits luitend plaats vinden door het ter toets ing voor te
leggen aan de gewone rec hter binnen drie maanden na de verzending van de uits praak aan partijen. D e rec hter zal het
bindend advies vernietigen, indien het in verband met de inhoud of wijze van tots tandkoming in de gegeven
oms tandigheden naar maats taven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn om de andere partij aan het
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bindend advies te houden. D oor niet binnen voornoemde termijn de uits praak aan de gewone rec hter ter toets ing voor
te leggen, wordt de uits praak onaantas tbaar.

2 . A an een uits praak van de C ommis s ie komt geen gezag van gewijs de toe in een proc edure voor de gewone rec hter
indien en voorzover de uits praak betrekking heeft op een klac ht van de c ons ument waarmee een bedrag van meer dan
E U R 5 .0 0 0 ,- - (inc lus ief eventueel vers c huldigde BT W) is gemoeid.

Afdeling 3 Arbitrage (art. 25-36)

Artikel 25 Aanhangig maken
1 . O nverminderd het bepaalde in de artikelen 2 en 7 wordt een ges c hil aanhangig gemaakt door een daartoe s trekkende
s c hriftelijke mededeling aan de C ommis s ie.

2 . D e in lid 1 bedoelde mededeling dient te bevatten de namen, adres s en en eventuele telefoon- en telefaxnummers van
beide partijen als mede een korte oms c hrijving van het ges c hil en de vordering.

3 . I ndien het ges c hil de hoogte van een dec laratie van de notaris betreft, dient kopie van die dec laratie tegelijk met de
in lid 1 bedoelde mededeling aan de C ommis s ie te worden toeges tuurd.

4 . D e C ommis s ie kan aan de c liënt, zowel wanneer deze het ges c hil aanhangig heeft gemaakt als wanneer hij de
verweerder is , een vragenformulier toezenden, dat deze ingevuld en ondertekend aan de C ommis s ie dient te
retourneren.

Artikel 26 Arbitragekosten
1 . D egene die een ges c hil aanhangig maakt, is aan de SG B een door de SG B vas tges teld bedrag voor de behandeling
van het ges c hil vers c huldigd.

2 . H et in lid 1 bedoelde bedrag wordt door de SG B niet terugbetaald.

Artikel 27 Fictieve intrekking
1 . I ndien degene die het ges c hil aanhangig heeft gemaakt niet binnen één maand na een daartoe s trekkend verzoek het
vragenformulier, voorzover aan hem toegezonden, retourneert als voorzien in artikel 2 5 lid 4 en de arbitragekos ten als
bedoeld in artikel 2 6 betaalt, wordt hij geac ht het ges c hil te hebben ingetrokken.

2 . D e C ommis s ie kan de termijn van één maand bekorten of verlengen.

Artikel 28 Verweer en tegenvordering
1 . D e C ommis s ie s telt degeen tegen wie het ges c hil aanhangig is gemaakt s c hriftelijk in kennis daarvan en s telt hem
gedurende één maand in s taat zijn s tandpunt over het ges c hil s c hriftelijk aan de C ommis s ie kenbaar te maken. Bij die
gelegenheid kan tevens - binnen de grenzen van artikel 2 – een tegenvordering worden inges teld. D e C ommis s ie kan
de termijn van één maand bekorten of verlengen.
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2 . H et in lid 1 bedoelde s tandpunt wordt door de C ommis s ie in afs c hrift aan de andere partij toegezonden. I ngeval van
een tegenvordering s telt de C ommis s ie de betrokken partij gedurende één maand in s taat daarop s c hriftelijk te
reageren.
D e C ommis s ie kan deze termijn bekorten of verlengen.

Artikel 29 Mondelinge behandeling
1 . I ndien de C ommis s ie dit nodig ac ht of indien één partij of beide partijen hiertoe de wens te kennen geeft of geven,
worden beide partijen bij aangetekende brief opgeroepen teneinde mondeling te worden gehoord. D e C ommis s ie s telt
plaats , dag en uur vas t en s telt partijen daarvan op de hoogte.

2 . D e C ommis s ie kan partijen op hun verzoek toes taan getuigen of des kundigen mee te nemen en door haar te doen
horen. D e namen en adres s en dienen uiterlijk één week voor de zitting van de C ommis s ie aan haar te zijn opgegeven.

Artikel 30 Inlichtingen, getuigen en deskundigen
D e C ommis s ie kan indien zij dat noodzakelijk ac ht zelf inlic htingen inwinnen, onder meer door het horen van getuigen of
des kundigen, door het ins tellen van een onderzoek of door het doen ins tellen van een onderzoek door een of meer door haar
aan te wijzen des kundigen. D e C ommis s ie geeft daarvan kennis aan partijen. P artijen kunnen bij het horen van getuigen of
des kundigen des gewens t aanwezig zijn. D e C ommis s ie vers trekt een afs c hrift van het des kundigenrapport aan partijen, die
daarop binnen twee weken s c hriftelijk bij de C ommis s ie kunnen reageren. D e C ommis s ie kan de termijn van twee weken
bekorten of verlengen.

Artikel 31 Arbitraal vonnis
1 . D e C ommis s ie bes lis t als goede mannen naar billijkheid met inac htneming van de tus s en partijen ges loten
overeenkoms t, waarbij zij als maats taf voor het handelen van de notaris hanteert dat deze heeft gehandeld zoals
verwac ht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris . D e C ommis s ie kan onder meer de
dec laratie(s ) van een notaris naar redelijkheid en billijkheid verminderen bij tekortkomingen in de diens tverlening. D e
C ommis s ie bes lis t bij meerderheid van s temmen. H et vonnis wordt op s c hrift ges teld en door de arbiter of arbiters
ondertekend.

2 . Weigert één van de arbiters te ondertekenen, dan wordt daarvan door de andere arbiters onder het door hen
ondertekende vonnis melding gemaakt. D eze melding wordt door hen ondertekend. E en overeenkoms tige melding
vindt plaats , indien een arbiter niet in s taat is te ondertekenen en niet verwac ht kan worden dat het belets el daartoe
binnen korte tijd zal zijn opgeheven.

3 . H et arbitraal vonnis bevat, naas t de bes lis s ing, in elk geval:
a. de namen en woonplaats en van de arbiter of arbiters ;
b. de namen en woon- , ves tigings - of gewone verblijfplaats en van partijen;
c . de dagtekening van de uits praak;
d. de plaats van de uits praak;
e. de gronden voor de in het vonnis gegeven bes lis s ing.
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Artikel 32 Verzending en depot vonnis
D e SG B draagt er zorg voor dat ten s poedigs te

a. een afs c hrift van elk vonnis , getekend door een arbiter of de (plaats vervangend) s ec retaris van de C ommis s ie, aan de
partijen aangetekend wordt toegezonden;
b. het origineel van een geheel of gedeeltelijk eindvonnis wordt gedeponeerd ter griffie van de rec htbank binnen het
arrondis s ement waar de plaats van de arbitrage is gelegen.

Artikel 33 Verbindende kracht van het vonnis
H et vonnis is verbindend voor partijen met ingang van de dag waarop het is gewezen. P artijen zijn verplic ht het vonnis
onverwijld na te komen. A an een uits praak van de C ommis s ie komt geen gezag van gewijs de toe in een proc edure voor de
gewone rec hter, indien en voorzover de uits praak betrekking heeft op een klac ht van de c liënt waarmee een bedrag van meer
dan E U R 5 .0 0 0 ,- - (inc lus ief eventueel vers c huldigde BT W) is gemoeid.

Artikel 34 Rectificatie
1 . E en partij kan tot 3 0 dagen na de dag waarop het vonnis ter griffie van de rec htbank is gedeponeerd, de C ommis s ie
s c hriftelijk verzoeken, een kennelijke rekenfout of s c hrijffout in het vonnis te hers tellen.

2 . I ndien de gegevens , genoemd in artikel 3 1 lid 3 onjuis t zijn vermeld of geheel of gedeeltelijk in het vonnis ontbreken,
kan een partij, tot 3 0 dagen na de dag waarop het vonnis ter griffie van de rec htbank is gedeponeerd, de C ommis s ie
s c hriftelijk de verbetering van die gegevens verzoeken.

3 . H et in de leden 1 en 2 bedoelde verzoek wordt door de C ommis s ie s c hriftelijk aan de wederpartij gezonden.

4 . D e C ommis s ie kan, tot 3 0 dagen na de dag waarop het vonnis ter griffie van de rec htbank is gedeponeerd, ook uit
eigen beweging tot het hers tel, als bedoeld in het lid 1 , of de verbetering, als bedoeld in lid 2 overgaan.

5 . G aat de C ommis s ie tot het hers tel of de verbetering over, dan wordt deze door de C ommis s ie op het origineel en op de
afs c hriften van het vonnis aangebrac ht en ondertekend, dan wel in een apart door de C ommis s ie ondertekend s tuk
vermeld, welk s tuk geac ht wordt deel uit te maken van het vonnis . A rtikel 3 1 lid 1 , voorlaats te en laats te volzin, 2 en
3 en artikel 3 2 lid 1 zijn van overeenkoms tige toepas s ing.

6 . Wijs t de C ommis s ie het verzoek tot hers tel of de verbetering af, dan deelt zij zulks s c hriftelijk aan de partijen mee.

Artikel 35 Arbitraal schikkingsvonnis
1 . I ndien de partijen bij de mondelinge behandeling tot een vergelijk komen, kan de C ommis s ie op hun gezamenlijk
verzoek de inhoud daarvan in een vonnis vas tleggen.

2 . H et in lid 1 bedoelde vonnis geldt als een arbitraal vonnis waarop de artikelen van deze afdeling van toepas s ing zijn
met dien vers tande dat:
a. het vonnis , in afwijking van het bepaalde in artikel 3 1 lid 3 onder e niet de gronden waarop het berus t, behoeft
te bevatten en
b. het vonnis door partijen wordt mede- ondertekend.
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Artikel 36 Kostenveroordeling
D e in het ongelijk ges telde partij wordt veroordeeld om aan de wederpartij te voldoen de in artikel 2 6 bedoelde
arbitragekos ten. Voorts kan zij worden veroordeeld om aan de wederpartij te voldoen de kos ten van des kundigen en getuigen
en de door de C ommis s ie begrote kos ten van juridis c he bijs tand van de wederpartij. I ndien partijen ieder voor een deel in het
ongelijk zijn ges teld, kan de C ommis s ie de hiervoor bedoelde kos ten verdelen.

Afdeling 4 Slotbepalingen (art. 37-40)

Artikel 37 Publicatie
D e uits praak van de C ommis s ie wordt toegezonden aan de KN B en kan zonder vermelding van de namen en woon- c .q.
ves tigings plaats en van partijen op een door de SG C res pec tievelijk SG B te bepalen wijze worden gepublic eerd.

Artikel 38 Leemtes
I n alle gevallen waarin de G es c hillenregeling N otariaat niet voorziet, bes lis t de C ommis s ie, met inac htneming van eis en van
redelijkheid en billijkheid.

Artikel 39 Uitsluiting aansprakelijkheid
D e SG C , de SG B, de leden van de C ommis s ie en de (plaats vervangend) s ec retaris zijn niet aans prakelijk voor enig handelen
of nalaten met betrekking tot een ges c hil waarop de G es c hillenregeling N otariaat van toepas s ing is .

Artikel 40 Wijziging
D it reglement kan worden gewijzigd door bes luit van de KN B, SG B en SG C . I n geval van wijziging geldt de teks t die van krac ht
is op het moment dat het ges c hil aanhangig wordt gemaakt.

Reglement inzake de financiële bijdragen
D e algemene ledenvergadering van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie;

O verwegende dat het gewens t is regelen te s tellen met betrekking tot de vas ts telling van de financ iële bijdragen van de
leden;
G elet op artikel 8 7 van de Wet op het notaris ambt;
G ezien het ontwerp van het bes tuur met bijbehorende toelic hting;

s telt het navolgende reglement vas t:

Reglement van 24 april 2001, inw.t r. 24 april 2001, gewijzigd bij in de buit engewone ledenvergadering van de
Koninklijke Not ariële Beroepsorganisat ie op 4 okt ober 2013, inw.t r. 1 okt ober 2013 en 1 okt ober 2014, en gewijzigd in
de A lgemene Ledenvergadering van de Koninklijke Not ariële Beroepsorganisat ie op 10 maart 2015, inw.t r. 1 okt ober
2015

D it reglement berus t op artikel 8 7 van de Wet op het notaris ambt. D it artikel luidt: 'D e KN B draagt alle kos ten die uit de
uitvoering van de haar door deze wet opgedragen taken voortvloeien. Ter dekking van deze kos ten kan zij van de leden
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jaarlijks bijdragen heffen. D e algemene ledenvergadering s telt, op voors tel van het bes tuur, de hoogte van de bijdragen
voor het boekjaar vas t. H et bedrag daarvan kan voor vers c hillende c ategorieën van leden vers c hillend zijn.'
(Toelic hting van 2 4 april 2 0 0 1 )

Categorieën leden (art. 1)

Artikel 1
1 . D e leden van de KN B worden voor de heffing van de jaarlijks e bijdragen ter dekking van de kos ten, genoemd in artikel
8 7 van de Wet op het notaris ambt onderverdeeld in de volgende c ategorieën:
a. notaris s en en toegevoegd notaris s en als bedoeld in artikel 1 , onder b. van de Wet op het notaris ambt;
b. kandidaat- notaris s en als bedoeld in artikel 1 , onder c , van de Wet op het notaris ambt die in een maats c hap
met notaris s en werkzaam zijn of anders zins in het ris ic o van de onderneming delen;
c . kandidaat- notaris s en als bedoeld in artikel 1 , onder c , van de Wet op het notaris ambt die zes jaar of langer
werkzaam zijn;
d. kandidaat- notaris s en als bedoeld in artikel 1 , onder c , van de Wet op het notaris ambt die drie jaar of langer,
doc h minder dan zes jaar werkzaam zijn;
e. kandidaat- notaris s en als bedoeld in artikel 1 , onder c , van de Wet op het notaris ambt die minder dan drie jaar
werkzaam zijn.

2 . Kandidaat- notaris s en die waarnemen voor eigen rekening en ris ic o zijn de bijdrage vers c huldigd die geldt voor
c ategorie a.

3 . I n geval van werkzaamheid in deeltijd worden de in artikel 1 onder c , d en e genoemde termijnen naar evenredigheid
verlengd.
D e KN B kent als orde alleen leden. E r wordt dus geen onders c heid meer gemaakt tus s en gewone, buitengewone en
bijzondere leden, zoals toen de KN B een privaatrec htelijke vereniging was .

I n verband met de vers c huldigdheid van de financ iële bijdragen zijn de leden ingedeeld in vers c hillende c ategorieën die
voornamelijk verband houden met hun veronders telde draagkrac ht. I n artikel 1 wordt ges proken over kandidaatnotaris s en die zes jaar of langer werkzaam zijn in de notariële praktijk. D eze termijn berus t hierop dat na zes jaar de
s tage is afgerond.
Bij de in artikel 1 , eers te lid genoemde jaren wordt uitgegaan van jaren die in voltijd zijn gewerkt.
Bij kandidaten die in deeltijd werkzaam zijn, artikel 1 , tweede lid, wordt de s tageperiode naar evenredigheid verlengd. I n
verband hiermee wordt gedurende deze periode de kandidaat- notaris ook in een lagere c ategorie ingedeeld.

(Toelic hting van 2 4 april 2 0 0 1 )

D e introduc tie van de toegevoegd notaris in de Wet op het notaris ambt maakt een nieuwe c ategorie leden in het
reglement nodig (toegevoegd notaris , bew.) en aanpas s ing van de verwijzing naar kandidaat- notaris s en in de Wet op het
notaris ambt (c in plaats van b).

I n de praktijk blijken inmiddels ook andere juridis c he s truc turen te worden gekozen dan het opnemen van kandidaatnotaris s en in de maats c hap, teneinde hun betrokkenheid bij het notaris kantoor als onderneming te vergroten, zoals het
geven van aandelen in de praktijkvennoots c hap. D eze mogelijkheden worden daarom toegevoegd met de zins nede ‘of
anders zins in het ris ic o van de onderneming delen’ .
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E en notaris die voor eigen rekening en ris ic o tot zware waarnemer is benoemd in het protoc ol van een andere notaris ,
behoeft geen extra bijdrage te betalen. A ls kandidaat- notaris s en worden benoemd tot waarnemer voor eigen rekening
en ris ic o, worden zij aanges lagen als waren zij notaris .

(Toelic hting van 4 oktober 2 0 1 3 )

Bijdragen per boekjaar (art. 2)

Artikel 2
1 . D e leden van de KN B zijn per boekjaar bijdragen vers c huldigd ter dekking van de in artikel 8 7 van de Wet op het
notaris ambt genoemde kos ten.

2 . L eden die in de loop van het boekjaar lid worden zijn de jaarlijks e bijdragen vers c huldigd, berekend naar
evenredigheid van het aantal volle kalendermaanden dat het lidmaats c hap in dat jaar duurt.

3 . L eden die in de loop van enig jaar als notaris defungeren of overlijden, danwel als kandidaat- notaris of toegevoegd
notaris de notariële praktijk verlaten, zijn de in dat jaar geldende bijdragen vers c huldigd, berekend naar
evenredigheid van het aantal kalendermaanden dat het lidmaats c hap in dat jaar heeft geduurd. E en deel van een
kalendermaand wordt als volledige maand gerekend.

4 . L eden van wie de bijdragec ategorie in de loop van het boekjaar wijzigt, zijn met ingang van de eers tvolgende
kalendermaand volgend op de wijziging, de bijdragen vers c huldigd die behoren bij de dan op hen van toepas s ing zijnde
c ategorie. D e nieuw van toepas s ing zijnde bijdragen worden vas tges teld naar evenredigheid van het aantal volle
maanden dat het lidmaats c hap in die nieuwe c ategorie in dat jaar duurt.
D e Buitengewone algemene ledenvergadering van 4 oktober 2 0 1 3 heeft bes loten om het derde en vierde lid van artikel
2 van het reglement te s c hrappen, met als gevolg dat de KN B vanaf 1 oktober 2 0 1 4 alleen jaarlijks fac tureert en
maandelijks e mutaties niet meer verrekent. H et bes tuur van de KN B s telt voor deze wijziging terug te draaien en de
mogelijkheid tot verrekening weer op te nemen in het Reglement. Reden hiervoor is het feit dat een behoorlijk aantal
leden bezwaar maakt tegen de nota. L eden die de praktijk verlaten krijgen de bijdragen geres titueerd vanaf de maand
volgend op de beëindiging. L eden op wie een andere c ategorie van toepas s ing wordt zijn de nieuwe bijdrage
vers c huldigd vanaf de daaropvolgende maand.

(Toelic hting van 1 0 maart 2 0 1 5 )

Tijdstip verschuldigdheid en inning (art. 3)

Artikel 3
1 . D e leden zijn bij de aanvang van elk boekjaar bijdragen vers c huldigd. H et bes tuur van de KN B deelt elk lid mee welke
bijdragen hij is vers c huldigd. D e vers c huldigde bijdragen worden op een door het bes tuur vas t te s tellen wijze voldaan
aan de KN B binnen één maand na ontvangs t van de mededeling van het bes tuur.

2 . A an leden die aan hun in het eers te lid genoemde verplic hting niet of niet tijdig hebben voldaan, kunnen kos ten van
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aanmaning, gerec htelijke en buitengerec htelijke inc as s okos ten en de wettelijke rente in rekening worden gebrac ht.

Ontheffing (art. 4)

Artikel 4
H et bes tuur kan een lid, voor wie het om financ iële redenen bezwaarlijk is de bijdragen te betalen, daarvan geheel of
gedeeltelijk ontheffing verlenen, telkens voor ten hoogs te een jaar, of met een lid een betalings regeling treffen.

Slotbepaling (art. 5)

Artikel 5
D it reglement is vas tges teld in de algemene ledenvergadering van 2 4 april 2 0 0 1 en treedt direc t in werking.

Reglement inzake werkwijze bestuur
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is regelen te s tellen met betrekking tot de werkwijze van het bes tuur;
G elet op artikel 6 4 van de Wet op het notaris ambt;

s telt het navolgende reglement vas t:

Reglement van het best uur van de KNB van 14 maart 2018, inw. t r. 14 maart 2018.

D it reglement vervangt het Reglement inzake werkwijze bes tuur van 1 0 november 1 9 9 9 , inw. tr. 1 0 november 1 9 9 9 .
(Bew.)

Aanwijzing penningmeester; vaststelling portefeuilles (art. 1)

Artikel 1
H et bes tuur wijs t uit zijn midden een penningmees ter aan en s telt voor elk bes tuurs lid diens portefeuille vas t. H et bes tuur
doet hiervan mededeling aan de leden hetzij in een periodiek van de KN B dat aan alle leden wordt toegezonden, hetzij door
middel van een andere s c hriftelijke kennis geving aan alle leden, hetzij met behulp van datac ommunic atie.

Plaatsvervangend voorzitter (art. 2)

Artikel 2
1 . D e plaats vervangend voorzitter treedt in de plaats van de voorzitter op hetzij in overleg met de voorzitter hetzij bij
zijn afwezigheid.
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2 . I n geval van afwezigheid van zowel de voorzitter als de plaats vervangend voorzitter treedt een door het bes tuur
aangewezen ander bes tuurs lid op als waarnemend voorzitter.
O mdat de wet s preekt over plaats vervangend voorzitter komt de term vic e- voorzitter niet meer voor. D e
plaats vervangend voorzitter leidt de bes tuurs vergaderingen en treedt op in andere gevallen waarin dit aan de voorzitter
is opgedragen, zoals in artikel 6 6 WN A (leiding van de algemene ledenvergadering).

(Toelic hting van 1 0 november 1 9 9 9 )

Vergaderingen (art. 3)

Artikel 3
1 . H et bes tuur vergadert op een door de voorzitter te bepalen plaats en tijd wanneer de voorzitter of twee bes tuurs leden
dit nodig ac hten. P laats en tijd van de vergadering worden door de voorzitter ten mins te vier dagen voor de
vergadering s c hriftelijk of met behulp van datac ommunic atie aan de bes tuurs leden opgegeven. I n s poedeis ende
gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden verkort tot ten mins te vierentwintig
uur.

2 . Bij de oproeping tot de vergadering worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

3 . Voors tellen die niet op de agenda voorkomen kunnen alleen worden behandeld in een vergadering waarin alle
bes tuurs leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij tegen de behandeling geen bezwaar maken.

4 . Voorts kan het bes tuur in s poedeis ende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, telefonis c h of via
datac ommunic atie vergaderen.

Besluitvorming (art. 4)

Artikel 4
1 . I eder bes tuurs lid kan in de vergadering van het bes tuur één s tem uitbrengen.

2 . E en bes tuurs lid kan zic h door een ander bes tuurs lid voor een bepaalde vergadering s c hriftelijk, al dan niet via digitale
weg of datac ommunic atie, doen vertegenwoordigen. N iemand kan voor zic h en als gemac htigde meer dan twee
s temmen uitbrengen.

3 . Bes luiten van het bes tuur, daaronder begrepen benoemingen, kunnen zowel binnen als buiten vergadering genomen
worden. Voor bes luiten buiten vergadering geldt dat ieder bes tuurs lid moet ins temmen met die wijze van
bes luitvorming.

4 . Bes luiten van het bes tuur kunnen alleen worden genomen indien ten mins te de helft van de bes tuurs leden aanwezig of
vertegenwoordigd is . D eze bes luiten worden genomen met vols trekte meerderheid van s temmen.

5 . Stemming ges c hiedt mondeling tenzij ten mins te twee bes tuurs leden een s c hriftelijke s temming gewens t ac hten.
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6 . Bij s taking van s temmen is het voors tel verworpen.

7 . D e voorzitter kan c ons tateren, mits zonder tegens praak uit de vergadering, dat een voors tel zonder hoofdelijke
s temming of bij ac c lamatie is aangenomen.

Governance (art. 5)

Artikel 5
1 . Bes tuurs leden melden bij de voorzitter hem of haar betreffende oms tandigheden die, of een belang dat, mogelijk een
c onflic t kunnen opleveren met het algemeen of publiek belang, dan wel een afbreukris ic o kunnen vormen voor het
bes tuur en de KN B. D e voorzitter zal een dergelijk melding doen bij de plaats vervangend voorzitter.

2 . H et bes tuur informeert de ledenraad, of een door de ledenraad inges telde c ommis s ie, tijdig omtrent voorgenomen
financ iële bes lis s ingen of bes lis s ingen van andere aard die naar de mening van het bes tuur materieel buiten het
vas tges telde budget vallen, dan wel een s erieus afbreukris ic o zouden kunnen vormen voor de KN B, en lic ht deze op
eers te verzoek toe.
H et is wens elijk dat een bes tuurs leden bijzondere pers oonlijke oms tandigheden die tot mogelijke dis c us s ie over hun
func tioneren als bes tuurs lid kunnen leiden, melden bij de voorzitter. G edac ht moet worden aan het aanvaarden van een
zware waarneming in een potentieel probleemprotoc ol, het betrokken worden in tuc htrec htelijke of gerec htelijke
proc edures , tegens trijdig belang tus s en het bes tuur en eigen onderneming of een vers c herpt toezic ht door de
toezic hthouder. D e voorzitter kan dan in s amens praak met de andere bes tuurs leden bezien welke maatregelen getroffen
moeten worden om de afbreukris ic o’s voor het notariaat zo klein mogelijk te maken. I n het geval dat de voorzitter geldt
dat een melding bij de plaats vervangend voorzitter op zijn plaats is .

A lhoewel de ledenvergadering van de KN B het budget van de KN B vas ts telt kunnen zic h s ituaties voordoen waarin het
bes tuur tus s entijds bes lis s ingen moet nemen met s erieuze financ iële of andere gevolgen voor de KN B die een
afbreukris ic o zouden kunnen vormen. I n begins el c ontroleert de ledenraad het bes tuur van de KN B ac hteraf. I n dit s oort
bijzondere gevallen is het van belang dat het bes tuur vooraf de ledenraad of een ledenraads c ommis s ie informeert en op
eers te verzoek de c ontext van de voorgenomen bes lis s ingen of oms tandigheden toelic ht.

(Toelic hting van 1 4 maart 2 0 1 8 )

Beheer van de geldmiddelen (art. 6)

Artikel 6
H et beheer van de geldmiddelen van de KN B ges c hiedt onder verantwoordelijkheid van het bes tuur door de penningmees ter,
die daarbij wordt bijges taan door de direc tie van het bureau van de KN B.

Ondersteuningsfonds (art. 7)

Artikel 7
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1 . H et O nders teunings fonds , dat door de KN B in s tand wordt gehouden, heeft tot doel bij gebleken behoefte financ iële
s teun te verlenen aan de leden van de KN B en/of hun ec htgenoten, kinderen of nagelaten betrekkingen in het
onderhoud van wie het betreffende lid ten tijde van zijn overlijden voorzag, voor zover er geen andere voorzieningen
zijn.

2 . I n bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bes tuur, kan ook onders teuning worden verleend aan andere pers onen
dan die bedoeld in lid 1 .

3 . H et fonds wordt afzonderlijk geadminis treerd en verantwoord.

Bestuurscommissies (art. 8-12)

Artikel 8
1 . H et bes tuur kan zic h bij zijn werkzaamheden doen bijs taan door één of meer c ommis s ies .

2 . I ndien het bes tuur een c ommis s ie ins telt, wijs t het één of meer bes tuurs leden aan onder wiens verantwoordelijkheid
de werkzaamheden van de c ommis s ie plaats vinden.

3 . D e in lid 2 bedoelde bes tuurs leden zijn in ieder geval bevoegd alle vergaderingen van de c ommis s ie bij te wonen en
van alle s tukken van de c ommis s ie kennis te nemen.
D e c ommis s ies kunnen meerdere namen hebben zoals bijvoorbeeld expertgroep, s tuurgroep, klankbordgroep of
is s uegroep.

(Toelic hting van 1 4 maart 2 0 1 8 )

Artikel 9
1 . H et bes tuur s telt het aantal leden van een c ommis s ie vas t en benoemt deze.

2 . H et bes tuur kan leden van een c ommis s ie te allen tijde s c hors en en onts laan.

Artikel 10
H et bes tuur s telt voor elke c ommis s ie een ins truc tie vas t, die in ieder geval de taakoms c hrijving inhoudt en de verplic hting
om ten mins te eenmaal per jaar aan het bes tuur vers lag uit te brengen van de werkzaamheden.

Artikel 11
D e direc tie van het bureau van de KN B houdt een overzic ht bij van de c ommis s ies , bedoeld in artikel 8 en volgende van dit
reglement; op dit overzic ht wordt vermeld wie lid zijn van de c ommis s ie, als mede de datum van benoeming. H et bes tuur doet
hiervan mededeling aan de leden door middel van een andere s c hriftelijke kennis geving aan alle leden, hetzij met behulp van
datac ommunic atie.
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Artikel 12
Bij reglement kunnen door het bes tuur nadere regels worden ges teld betreffende de werkzaamheden van een c ommis s ie, de
wijze van vergaderen en de bes luitvorming.

Onkostenvergoeding (art. 13-14)

Artikel 13
A an bes tuurs leden en ledenraads leden wordt een financ iële vergoeding als mede een vergoeding voor reis - en verblijfs kos ten
toegekend. Zulks geldt ook voor door de algemene ledenvergadering, de ledenraad of het bes tuur benoemde leden van
c ommis s ies , een aangewezen voorzitter van de ledenraad en de notariële leden van de kamers voor het notariaat. D eze
vergoedingen worden door het bes tuur jaarlijks in overleg met de ledenraad vas tges teld.

Artikel 14
I n afwijking van het bepaalde in artikel 1 3 kan het bes tuur aan afgevaardigden naar vergaderingen in het buitenland een voor
elk geval afzonderlijk vas t te s tellen kos tenvergoeding en tegemoetkoming toekennen.

Slotbepaling (art. 15)

Artikel 15
D it reglement is vas tges teld in de vergadering van het bes tuur van 1 4 maart 2 0 1 8 en treedt direc t in werking. H et reglement
werkwijze van het bes tuur van 1 0 november 1 9 9 9 komt hiermee te vervallen.

Reglement inzake werkwijze Commissie toegang notariaat
D e C ommis s ie toegang notariaat

O verwegende dat het gewens t is regels te s tellen met betrekking tot de werkwijze van de c ommis s ie
G elet op artikel 8 lid 2 van de Wet op het notaris ambt jo artikel 4 lid 4 Bes luit op het notaris ambt

Stelt het navolgende reglement vas t:

Plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangende leden (art. 1)

Artikel 1
1 . D e plaats vervangend voorzitter treedt in de plaats van de voorzitter op hetzij in overleg met de voorzitter, hetzij bij
zijn afwezigheid.

2 . D e plaats vervangende leden treden in de plaats van de vas te leden op, hetzij in overleg, hetzij bij hun afwezigheid.
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Vergaderingen (art. 2)

Artikel 2
1 . D e c ommis s ie vergadert op een door de voorzitter te bepalen plaats en tijd wanneer de voorzitter of twee
c ommis s ieleden dit nodig ac hten.
P laats en tijd van de vergadering worden door de s ec retaris tenmins te zeven dagen voor de vergadering s c hriftelijk of
per email aan de c ommis s ieleden doorgegeven.
I n s poedeis ende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn worden verkort tot tenmins te twee dagen.

2 . Bij de oproeping tot de vergadering worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

3 . O nderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kunnen alleen worden behandeld in een vergadering waarin vijf
(plaats vervangende) c ommis s ieleden aanwezig zijn en geen van hen tegen de behandeling bezwaar maakt.

4 . I n s poedeis ende gevallen kan de c ommis s ie, ter beoordeling van de voorzitter, telefonis c h vergaderen mits geen van
de c ommis s ieleden daartegen bezwaar maakt.

Besluitvorming (art. 3)

Artikel 3
1 . I eder c ommis s ielid en plaats vervangend c ommis s ielid dat als zodanig optreedt kan in de vergadering van de
c ommis s ie voor zic h één s tem uitbrengen.

2 . E en c ommis s ielid kan zic h door een ander c ommis s ielid voor een vergadering s c hriftelijk per volmac ht doen
vertegenwoordigen, indien de plaats vervangende leden ook verhinderd zijn. N iemand kan voor zic h en als
gemac htigde meer dan twee s temmen uitbrengen.

3 . Bes luiten van de c ommis s ie worden genomen met vols trekte meerderheid van s temmen wanneer ten mins te de helft
plus één van de c ommis s ieleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is .

4 . Bes luiten van de c ommis s ie kunnen ook buiten een vergadering worden genomen wanneer alle c ommis s ieleden met
het nemen van een bes luit ins temmen en ten mins te twee derden van de c ommis s ieleden zic h s c hriftelijk, per email of
telefonis c h ten guns te van het te nemen bes luit heeft uitges proken.

5 . Stemming ges c hiedt mondeling tenzij ten mins te twee c ommis s ieleden een s c hriftelijke s temming gewens t ac hten.

6 . Bij s taking van de s temmen bes lis t de voorzitter.

7 . D e voorzitter kan c ons tateren, mits zonder tegens praak uit de vergadering, dat een voors tel zonder hoofdelijke
s temming of bij ac c lamatie is aangenomen.

Secretaris (art. 4)
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Artikel 4
1 . D e KN B kan een of meer plaats vervangende s ec retaris s en van (buiten) het bureau van de KN B aans tellen, die de
s ec retaris bij verhindering kunnen vervangen.

2 . D e s ec retaris draagt zorg voor de voorbereiding en afhandeling van de bes luitvorming van de c ommis s ie en voor de
vers laglegging van de vergaderingen.

Geldigheidsduur persoonstoets en herhaling toets (art. 5)

Artikel 5
1 . H et res ultaat van de pers oons toets dat door de kandidaat wordt overgelegd ingevolge artikel 8 van de Wet op het
notaris ambt mag niet ouder zijn dan een half jaar.

2 . I ndien de c ommis s ie onder meer op bas is van de pers oons toets oordeelt dat de kandidaat niet ges c hikt is als
(toegevoegd) notaris en de minis ter een bes c hikking afgeeft in verband met de weigering van de benoeming, of indien
de kandidaat naar aanleiding van het advies van de c ommis s ie zelf het verzoek intrekt bij de minis ter, dan kan
betrokkene een nieuw verzoek indienen vergezeld van een pers oons toets die minimaal één jaar na de voorgaande is
afgelegd.

Horen kandidaten (art. 6)

Artikel 6
1 . D e kandidaten worden uiterlijk 1 0 dagen voor de vergadering van de c ommis s ie opgeroepen. D it kan s c hriftelijk, per
email of telefonis c h, onder vermelding van de plaats , de datum en het tijds tip van de vergadering evenals de
s amens telling van de (delegatie) van de c ommis s ie.

2 . D e c ommis s ie kan bes luiten een kandidaat te horen in de volle s amens telling van de c ommis s ie (vijf leden) of in een
beperkte s amens telling (drie leden). I n het laats te geval wordt een beperkte c ommis s ie voorgezeten door de
(plaats vervangend) voorzitter.

Advies aan minister (art. 7)

Artikel 7
1 . D e c ommis s ie brengt binnen drie maanden na ontvangs t van het verzoek, bedoeld in artikel 8 jo artikel 3 0 c van de
Wet op het notaris ambt gemotiveerd advies uit aan de minis ter.

2 . H et advies , als bedoeld in lid 1 , wordt gelijktijdig s c hriftelijk aan de verzoeker kenbaar gemaakt.

3 . D e c ommis s ie kan haar advies omtrent de pers oonlijke ges c hiktheid van de verzoeker vergezeld doen gaan van
aanbevelingen.
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Slotbepalingen (art. 8-10)

Artikel 8
Voor s ituaties waarin dit reglement niet voorziet, bes lis t de voorzitter over de door de c ommis s ie te volgen werkwijze.

Artikel 9
D it reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement inzake werkwijze C ommis s ie toegang notariaat’.

Artikel 10
H et reglement is vas tges teld in de vergadering van de c ommis s ie van 2 5 juni 2 0 1 3 en treedt direc t in werking.
A rtikel 7 lid 2 is met ingang van 1 januari 2 0 1 5 gewijzigd en in werking getreden.
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Reglement omtrent de werkwijze van de kamers voor het notariaat (zoals bedoeld in
artikel 12 lid 5 van het Besluit op het notarisambt)
Reglement vas tges teld door de voorzitters van de kamers voor het notariaat in het res s ort A ms terdam, A rnhem- L eeuwarden,
D en H aag en D en Bos c h.

St aat scourant 26 f ebruari 2018, 10170, inw. t r. 1 januari 2018.

D it reglement vervangt het reglement gepublic eerd in Staats c ourant 2 1 november 2 0 1 4 , 3 2 9 9 6 , inw. tr. 1 januari
2 0 1 5 . (Bew.)

Afdeling 1 Algemene bepalingen (art. 1-3)

Artikel 1 Leiding van de vergadering en de mondelinge behandeling ter zitting
D e leiding van de vergadering en de mondelinge behandeling ter zitting van de kamer voor het notariaat (hierna: de kamer)
berus t bij de voorzitter van de kamer. H ij kan een plaats vervangend voorzitter aanwijzen om hem te vervangen.

Artikel 2 Agenda van de kamer
D e s ec retaris van de kamer plaats t in overleg met de voorzitter de door de kamer te behandelen zaken op de agenda van de
kamer. H ij beric ht hierover tijdig de leden van de kamer, onder toezending van de s c hriftelijke s tukken ten behoeve van de
vergadering en/of de mondelinge behandeling.
Voor zover de zitting openbaar is , ligt de daarop betrekking hebbende agenda zeven dagen voor de zitting ter inzage voor
eenieder in het gerec hts gebouw in de plaats waar de kamer is geves tigd.

Artikel 3 Schema van de zittingen
D e s ec retaris van de kamer maakt in overleg met de voorzitter van de kamer een s c hema van de data van de zittingen en
zorgt voor een juis te s amens telling van de kamer en indeling van de leden per zitting.

Afdeling 2 Klachten (art. 4-21)

Artikel 4 Indiening van klachten
H et klaags c hrift is in de N ederlands e taal ges teld en kan als volgt worden ingediend:

door toezending per pos t op het pos tadres van de kamer;
door toezending per e- mail aan het e- mailadres van de kamer;
door afgifte aan de balie van de griffie van de rec htbank waar de kamer is geves tigd.

Artikel 5 Inhoud klaagschrift
H et klaags c hrift vermeldt:

de voorletter(s ), de naam, het adres , de woonplaats en – voor zoveel mogelijk – het telefoonnummer en e- mailadres
van de klager;
de voorletter(s ), de naam, het kantooradres en de ves tigings plaats van de notaris , toegevoegd notaris of kandidaatnotaris (hierna: de notaris ) tegen wie de klac ht is geric ht;
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een duidelijke oms c hrijving van de klac ht en de gronden waarop de klac ht berus t, voor zoveel nodig onderbouwd met
bewijs s tukken.

Artikel 6 Griffierecht
Voordat de kamer een klac ht in behandeling neemt, heft de s ec retaris een griffierec ht, zoals bepaald ingevolge de Wet op het
notaris ambt. D e klager dient het bedrag aan griffierec ht binnen vier weken na de dag van verzending van de mededeling dat
hij dit bedrag is vers c huldigd op het in die mededeling vermelde rekeningnummer over te maken. D e klager krijgt na afloop
van deze termijn nog twee weken de gelegenheid om het griffierec ht als nog te betalen. I ndien de klager het griffierec ht ook
niet binnen deze nadere termijn betaalt, wordt de klac ht niet- ontvankelijk verklaard.

Artikel 7 Termijn voor indiening van een verweerschrift
D e s ec retaris deelt s c hriftelijk de termijn voor indiening van het verweers c hrift aan de notaris mee. D ie termijn bedraagt drie
weken. D e s ec retaris geeft over die termijn beric ht aan de klager.

Artikel 8 Inhoud van het verweerschrift
H et verweers c hrift vermeldt:

de voorletters en de naam van de klager;
het kenmerk waaronder de klac ht bij de kamer is geregis treerd;
een oms c hrijving van het verweer en de gronden waarop het berus t, voor zoveel nodig onderbouwd met bewijs s tukken.

Artikel 9 Repliek en dupliek
H et indienen van repliek en dupliek is alleen mogelijk indien de voorzitter daartoe bes lis t. D e s ec retaris deelt in dat geval
s c hriftelijk de termijn voor indiening van de repliek en de dupliek aan de klager res pec tievelijk de notaris mee. D ie termijn
bedraagt telkens drie weken. D e s ec retaris geeft over die termijn beric ht aan de notaris res pec tievelijk de klager.
Bij de repliek kunnen geen nieuwe klac hten worden ingediend. I ndien de klager na indiening van het klaags c hrift een nieuwe
klac ht wens t in te dienen, zijn daarop de artikelen 5 en 6 van toepas s ing.

Artikel 10 Omvang en leesbaarheid
H et klaags c hrift en het verweers c hrift, en in de voorkomende gevallen de repliek en de dupliek, bevatten in begins el niet meer
dan vijf bladzijden.
D e kamer neemt s tukken die niet of onvoldoende lees baar zijn niet in behandeling, maar zendt deze terug aan de indiener.

Artikel 11 Verlenging van termijnen
D e voorzitter kan in het belang van een goede rec hts pleging een verlenging van de termijnen, genoemd in de artikelen 7 en 9 ,
toes taan. E en verzoek tot verlenging dient voor het vers trijken van de termijn s c hriftelijk en met redenen omkleed bij de
voorzitter te worden ingediend, onder opgave van de gewens te duur van de verlenging. D e s ec retaris informeert s c hriftelijk de
notaris res pec tievelijk de klager over de verlenging van een termijn van indiening.

Artikel 12 Verkrijgen mondelinge informatie
D e voorzitter kan op ieder moment gedurende de s c hriftelijke behandeling van de klac ht partijen uitnodigen voor het
verkrijgen van mondelinge informatie over de wederzijds e s tandpunten.
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Artikel 13 Einde van de schriftelijke behandeling
D e voorzitter bepaalt wanneer de s c hriftelijke behandeling van een klac ht is geëindigd.
D e s ec retaris geeft daarvan s c hriftelijk kennis aan de klager res pec tievelijk de notaris , onder de mededeling dat geen
inhoudelijke reac ties meer kunnen worden ingediend.
D e s ec retaris geeft daarbij aan partijen tevens informatie over het verdere verloop van de klac htproc edure.

Artikel 14 Mondelinge behandeling; oproeping partijen
D e kamer houdt zitting om de klager en de notaris op de klac ht te horen. D e mondelinge behandeling is openbaar, tenzij de
kamer anders bes lis t. D e voorzitter bepaalt de datum en het tijds tip van de mondelinge behandeling. I ndien voorafgaande
daaraan van een of meer partijen verhinderdata zijn ontvangen, houdt de voorzitter daarmee voor zoveel mogelijk rekening.
I n de oproepings brief vermeldt de s ec retaris de tijd die voor de behandeling van de zaak is geres er- veerd en – voor zoveel
nodig – de s preektijd die een partij res pec tievelijk ieder van de partijen heeft. I ndien een partij gebruik maakt van
pleitaantekeningen, dienen deze in zevenvoud naar de zitting te worden meegebrac ht. Verder vermeldt de oproeping de
s amens telling van de kamer. I n het geval dat in die s amens telling een wijziging plaats heeft beric ht de s ec retaris , voor zover
dat mogelijk is , de klager en de notaris daarover. A dvoc aten die als gemac htigden optreden, zijn tijdens de mondelinge
behandeling niet in toga. D e voorzitter bepaalt de orde van de mondelinge behandeling.

Artikel 15 Machtiging
E en raads man die tijdens de s c hriftelijke en/of de mondelinge behandeling van een zaak voor een partij optreedt en die geen
advoc aat, notaris , toegevoegd notaris of kandidaat- notaris is , dient van zijn bevoegdheid om als raads man op te treden op
behoorlijke wijze te doen blijken. D e voorzitter kan bepalen dat een s c hriftelijke volmac ht daartoe vereis t is .

Artikel 16 Verzoek om uitstel van de mondelinge behandeling
I ndien de voorzitter de datum van de mondelinge behandeling heeft bepaald zonder rekening te houden met de verhinderdata
van partijen, kan door hen een s c hriftelijk verzoek tot uits tel van de mondelinge behandeling worden ingediend. D it verzoek
dient binnen een termijn van veertien dagen na de verzending van de s c hriftelijke oproeping bij de voorzitter te zijn ingekomen
en moet met redenen zijn omkleed. D e s ec retaris informeert partijen s c hriftelijk over de bes lis s ing op het verzoek tot uits tel.
I ndien het verzoek tot uits tel wordt gehonoreerd, s telt de voorzitter, na het opvragen van verhinderdata en/of in overleg met
partijen, een nieuwe datum voor de mondelinge behandeling vas t.
N a het vers trijken van de genoemde termijn van veertien dagen of na de vas ts telling van de nieuwe datum voor de
mondelinge behandeling, wordt alleen nog uits tel verleend op s c hriftelijk verzoek van een partij op grond van klemmende
redenen.

Artikel 17 Indiening van nadere stukken voorafgaand aan de mondelinge behandeling
E en partij legt de produc ties , waarop hij zic h wens t te beroepen en die nog niet eerder zijn ingediend, zo s poedig mogelijk over.
U iterlijk op de tiende kalenderdag voorafgaand aan de mondelinge behandeling kunnen nog produc ties worden overgelegd,
mits met toezending in afs c hrift aan iedere overige partij.
O p produc ties die nadien worden overgelegd en op s tukken waarvan tijdens de mondelinge behandeling is gebleken dat zij
niet door iedere overige partij zijn ontvangen en tegen de overlegging waarvan bezwaar is gemaakt, wordt geen ac ht ges lagen,
tenzij de voorzitter anders bes lis t.

Artikel 18 Indiening nadere stukken na afloop van de mondelinge behandeling
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N a afloop van de mondelinge behandeling kunnen geen s tukken meer worden overgelegd, tenzij de kamer een partij daartoe
de gelegenheid geeft. I n het laats te geval deelt de s ec retaris partijen mee binnen welke termijn deze s tukken en de eventuele
reac tie hierop bij de kamer moeten zijn ingekomen.

Artikel 19 Beslissing
I n zaken waarin een mondelinge behandeling heeft plaats gevonden, geeft de kamer binnen zes weken een bes lis s ing, tenzij de
kamer tijdens de mondelinge behandeling anders heeft bepaald. I ndien een partij niet ter zitting is vers c henen, deelt de
s ec retaris de op de zitting bepaalde uits praaktermijn s c hriftelijk aan de niet- vers c henen partij mee.
I ndien blijkt dat de uits praaktermijn niet wordt gehaald, geeft de s ec retaris daarvan s c hriftelijk kennis aan partijen met
vermelding van de termijn waarbinnen de kamer uits praak zal doen.

Artikel 20 Verzetprocedure
O p een verzetproc edure zijn de artikelen 4 , 1 0 , en 1 4 tot en met 1 9 voor zoveel mogelijk van overeenkoms tige toepas s ing.
D e s ec retaris zendt een kopie van het verzets c hrift ter kennis neming aan de notaris met opgave van de datum van de
mondelinge behandeling van het verzet. I ndien hij dat wens t kan de notaris bij de mondelinge behandeling van het verzet
aanwezig zijn.

Artikel 21 Wraking
I ndien een lid van een kamer overeenkoms tig artikel 1 0 0 Wet op het notaris ambt wordt gewraakt en niet in de wraking berus t,
zal uit de leden van die kamer een wrakings kamer worden s amenges teld. I ngeval dit niet mogelijk is , zal aan de pres ident van
het gerec hts hof A ms terdam worden verzoc ht een andere kamer aan te wijzen voor het vormen van een wrakings kamer. D e vier
kamers voor het notariaat hebben een wrakings protoc ol opges teld, waarin de proc edurele uitgangs punten zijn vas tgelegd die
zij in ac ht nemen bij de behandeling van een wrakings verzoek. D it wrakings protoc ol is gepublic eerd op Rec hts praak.nl.

Afdeling 3 Andere werkzaamheden (art. 22)

Artikel 22 Andere werkzaamheden dan de behandeling van klachten
O p andere werkzaamheden, die door of krac htens de Wet op het notaris ambt aan de kamer of haar voorzitter zijn opgedragen,
zijn de artikelen van A fdeling 2 voor zoveel mogelijk van overeenkoms tige toepas s ing.

Afdeling 4 Slotbepalingen (art. 23-24)

Artikel 23 Publicatie tuchtrechtelijke beslissingen
D e s ec retaris van de kamer public eert zo s poedig mogelijk na de uits praak een geanonimis eerde vers ie van de bes lis s ing van
de kamer op http://tuc htrec ht.overheid.nl.

Artikel 24 Inwerkingtreding, overgangsregeling en publicatie reglement
H et reglement treedt in werking op 1 januari 2 0 1 8 en vervangt het bes taande reglement.
A rtikel 6 van dit reglement is van toepas s ing op alle klac hten die vanaf 1 januari 2 0 1 8 bij de kamer worden ingediend.
H et reglement, vas tges teld door de voorzitters van de kamers voor het notariaat in het res s ort A ms terdam, A rnhemL eeuwarden, D en H aag en D en Bos c h, wordt gepublic eerd in de Staats c ourant en op Rec hts praak.nl
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Reglement op de kwaliteit
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie;

O verwegende dat het gewens t is nadere regels vas t te s tellen voor de uitvoering van interc ollegiale
kwaliteits toets ingen, nadere toets ingen en ges c hillen daarover;
G elet op artikel 6 van de Verordening op de kwaliteit;
G elet op de raadpleging van de ledenraad;

Stelt de navolgende regels vas t:

Artikel 1 Definities
I n dit reglement wordt vers taan onder:

a. notaris : de notaris , genoemd in artikel 1 , onder b, Wet op het notaris ambt, als mede de toegevoegd notaris , genoemd
in artikel 1 , onder b, Wet op het notaris ambt, en de kandidaat- notaris , genoemd in artikel 1 , onder c , tenzij uit de aard
van de bepaling anders voortvloeit;
b. bes tuur: het bes tuur van de KN B, genoemd in artikel 6 4 , eers te lid, Wet op het notaris ambt;
c . intercollegiale kwaliteits toets ing: onafhankelijk onderzoek door notariële des kundigen naar de wijze waarop de notaris
voldoet aan de voor hem geldende normen van kwaliteit en integriteit, op bas is van ges prekken en het doornemen van
dos s iers met de notaris en medewerkers van de notaris ;
d. hertoets ing: interc ollegiale kwaliteits toets ing waarin de toets er nagaat of verbeterpunten zijn doorgevoerd;
e. nadere toets ing: nadere interc ollegiale kwaliteits toets ing;
f. toets er: notariële des kundige die door de KN B is opgeleid om in opdrac ht van het bes tuur interc ollegiale
kwaliteits toets ingen te verric hten.
g. auditbureau: afdeling op het bureau van de KN B, genoemd in artikel 6 3 Wet op het notaris ambt, die de organis atie
verzorgt van interc ollegiale kwaliteits toets ingen;
h. kamer voor het notariaat: de kamer voor het notariaat, genoemd in artikel 9 4 van de Wet op het notaris ambt, geves tigd
in het arrondis s ement waar de notaris is geves tigd.
i. rapport: rapport waarin de toets er zijn bevindingen met de notaris vas tlegt, inc lus ief eventuele verbeterpunten;
j. bezwaarcommis s ie: de c ommis s ie waaraan het bes tuur van de KN B heeft opgedragen om te oordelen over ges c hillen
over de inhoud en de uitkoms t van een interc ollegiale kwaliteits toets ing;
k. s econd opinion: een interc ollegiale kwaliteits toets ing die wordt uitgevoerd door een andere toets er dan in eers te
ins tantie, volgend op het bezwaar van de notaris ;

Artikel 2 De toetsers
H et bes tuur bes lis t over de ins c hrijving in het regis ter van toets ers .

Artikel 3 Selectie
1 . H et auditbureau s elec teert notaris s en voor interc ollegiale kwaliteits toets ingen en wijs t deze een toets er toe.
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2 . H et auditbureau s treeft ernaar dat de toets ers niet uit hetzelfde arrondis s ement afkoms tig zijn als de te toets en
notaris .

3 . D e notaris kan het auditbureau gemotiveerd verzoeken hem een andere toets er toe te wijzen.

Artikel 4 De intercollegiale kwaliteitstoetsing
1 . D e toets er bezoekt, vergezeld door een andere toets er, of een as s is tent, de notaris op zijn kantoor.

2 . D e toets er heeft de bevoegdheid ges prekken te voeren met alle notaris s en, en overige medewerkers van het kantoor.
D e ges preks onderwerpen ontleent de toets er aan de bijlage bij de verordening.

Artikel 5 Uitkomsten intercollegiale kwaliteitstoetsing en hertoetsing
1 . D e toets er bes preekt zijn bevindingen met de notaris en legt deze vas t in een rapport. H ierin worden ook eventuele
verbeterpunten gemeld.

2 . D e notaris heeft de in de rapportage vas tgelegde periode de tijd om de verbeterpunten door te voeren.

3 . N a een door het auditbureau vas tges telde periode kan een hertoets ing plaats vinden door dezelfde toets er.

4 . H et auditbureau monitort de verbetertermijnen en draagt zorg voor de hertoets ing.

Artikel 7 Beheer en geheimhouding rapporten en bevindingen
1 . H et auditbureau beheert de rapporten met de bevindingen van de interc ollegiale kwaliteits toets ingen, hertoets ingen
en nadere toets ingen.

2 . H et auditbureau doet vers lag van de toets ingen of de bevindingen op zodanige wijze dat deze niet herleidbaar zijn tot
individuele notaris s en of notaris kantoren.

3 . H et auditbureau is verplic ht tot geheimhouding van de rapporten en de bevindingen, ook binnen het bes tuur en het
bureau van de KN B, behalve in de hierna genoemde gevallen.

4 . D e toets ers krijgen in geval van een hertoets ing of nadere toets ing van het auditbureau de bes c hikking over het
rapport van de initiële interc ollegiale toets ing.

5 . D e betrokken leden van het bes tuur en de betrokken medewerkers van het bureau krijgen van het auditbureau de
bes c hikking over een rapport of de bevindingen, wanneer het auditbureau in bijzondere gevallen met hen daarover
overleg wil voeren, of in geval van een nadere toets ing. Zij zijn verplic ht tot geheimhouding. Voor het bes tuur wordt
een s amenvatting gemaakt ten behoeve van de bes lis s ing een klac ht of een verzoek om onderzoek in te dienen bij de
kamer voor het notariaat.

6 . D e rapporten worden in overeens temming met de Selec tielijs t van de KN B na zeven jaar vernietigd.
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Artikel 8 Kosten
1 . D e KN B draagt de kos ten van de interc ollegiale kwaliteits toets ingen en hertoets ingen.

2 . D e notaris draagt de kos ten van een nadere toets ing.

Artikel 9 Geschillen
1 . G es c hillen tus s en de notaris en de toets er over de inhoud en de uitkoms t van de interc ollegiale kwaliteits toets ing
worden c onform dit reglement behandeld.

2 . H et indienen van een ges c hil laat onverlet dat het bes tuur een klac ht kan indienen bij de kamer voor het notariaat.

Artikel 10 Aanhangig maken
1 . D e notaris maakt zijn bezwaar s c hriftelijk kenbaar bij het auditbureau binnen zes weken na dagtekening van het
rapport. H et auditbureau trac ht eers t te bemiddelen tus s en de notaris en de toets er.

2 . I ndien bemiddeling niet tot res ultaat leidt, s telt het auditbureau een s ec ond opinion voor. D e kos ten hiervan komen
voor rekening van de notaris . I ndien de notaris het auditbureau meedeelt dat hij geen s ec ond opinion wens t, zendt het
auditbureau het bezwaars c hrift zo s poedig mogelijk door naar de bezwaarc ommis s ie.

3 . D e s ec ond opinion kan tot gevolg hebben dat de notaris zic h neerlegt bij de uitkoms t van de interc ollegiale
kwaliteits toets ing en het bezwaar s c hriftelijk intrekt. I ndien de notaris of het notaris kantoor niet binnen drie weken na
bekendmaking van de uitkoms t van de s ec ond opinion het bezwaar s c hriftelijk intrekt, zendt het auditbureau het
bezwaars c hrift door naar de bezwaarc ommis s ie.

Artikel 11 Benoeming leden bezwaarcommissie
H et bes tuur van de KN B benoemt de leden van de bezwaarc ommis s ie voor een periode van vier jaar. D e c ommis s ieleden
kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Artikel 12 Samenstelling bezwaarcommissie
1 . D e bezwaarc ommis s ie bes taat uit twee leden van het bes tuur van de KN B, drie toets ers en een extern des kundige op
het gebied van auditing.

2 . U it de bezwaarc ommis s ie wordt per keer een kamer s amenges teld, bes taande uit een lid van het bes tuur van de KN B,
een toets er, en de des kundige op het gebied van auditing. D e te benoemen toets er moet uit een ander arrondis s ement
afkoms tig zijn dan dat waarin de bezwaar makende notaris is geves tigd.

3 . A an de bezwaarc ommis s ie wordt een s ec retaris toegevoegd.

4 . D e bezwaarc ommis s ie houdt zitting op het bureau van de KN B.
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Artikel 13 Taak bezwaarcommissie
1 . D e bezwaarc ommis s ie behandelt het bezwaar van de des betreffende notaris .

2 . H et bezwaar kan s lec hts geric ht zijn tegen de inhoud en de uitkoms t van het onderzoek, zoals die blijken uit het
rapport.

Artikel 14 Werkwijze bezwaarcommissie
1 . D e bezwaarc ommis s ie hoort de toets er, eventueel diens as s is tent en de notaris .

2 . D e bezwaarc ommis s ie krijgt inzage in alle s tukken die bij de interc ollegiale kwaliteits toets ing zijn opgemaakt. Voorts
kan de bezwaarc ommis s ie de eventuele aantekeningen opvragen die door de toets er zijn gemaakt en die geen
onderdeel vormen van het rapport dat aan de notaris is gezonden. I n dit laats te geval wordt tevens een kopie van de
aantekeningen aan de notaris ter hand ges teld. I ndien de bes lis s ing van de bezwaarc ommis s ie is gebas eerd op
onderdelen van deze aantekeningen dan worden deze als bijlage aan de bes lis s ing gehec ht.

3 . D e bezwaarc ommis s ie bes lis t s c hriftelijk op het bezwaar binnen een termijn van zes weken na ontvangs t van het
bezwaar.

4 . D e bes lis s ing van de bezwaarc ommis s ie wordt ter kennis gebrac ht van zowel de des betreffende notaris , als de
toets er.

Artikel 15 Uitspraak bezwaarcommissie
1 . D e bezwaarc ommis s ie kan het bezwaar gegrond verklaren.

2 . D e bezwaarc ommis s ie verklaart het bezwaar ongegrond bij handhaving van de bes lis s ing van de toets er.

3 . D e bezwaarc ommis s ie kan het bezwaar deels gegrond verklaren en daarbij een termijn bepalen waarbinnen de
verbeterpunten als nog dienen te worden gerealis eerd. D e verbetertermijn is zo kort mogelijk, maar is nooit langer dan
de oors pronkelijke verbetertermijn.

4 . Bij gegrondverklaring van het bezwaar geeft het auditbureau een nieuw rapport af met inac htneming van de uits praak
van de bezwaarc ommis s ie.

Artikel 16 Verslaglegging bezwaarcommissie
D e bezwaarc ommis s ie doet jaarlijks vers lag van haar werkzaamheden en ac tiviteiten. D e c ommis s ie biedt het vers lag aan het
auditbureau en het bes tuur van de KN B aan.

Artikel 17 Geheimhouding
D e leden van de bezwaarc ommis s ie en de s ec retaris zijn tot geheimhouding verplic ht ten aanzien van alle gegevens over de
toets er en de notaris of zijn notaris kantoor die hen bij de behandeling van het ges c hil ter kennis zijn gekomen.
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Artikel 18 Publicatie
D e bezwaarc ommis s ie kan via het auditbureau in het N otariaat M agazine en op de internets ites van de KN B een s elec tie
public eren van geanonimis eerde uits praken.

Artikel 19
D it reglement kan worden aangehaald als 'Reglement op de kwaliteit'.

Artikel 20
D it reglement is een s amenvoeging en aanpas s ing van het Reglement op de kwaliteit, I nterc ollegiale toets ingen van het
bes tuur van de KN B van 1 5 oktober 2 0 0 8 , inw. tr. 2 januari 2 0 0 9 en het Reglement op de kwaliteit, G es c hillen van het
bes tuur van de KN B van 1 5 oktober 2 0 0 8 , inw. tr. 2 januari 2 0 0 9 en is vas tges teld per 5 juli 2 0 1 7 . L aats tgenoemde twee
reglementen zijn per laats tgenoemde datum komen te vervallen.

Reglement rechercheren registergoederen
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie;

O verwegende dat het gewens t is een reglement vas t te s tellen met betrekking tot het rec herc heren in het C entraal
I ns olventieregis ter, het C urateleregis ter en H andels regis ter;
G elet op artikel 6 1 en 8 9 van de Wet op het notaris ambt;
G elet op artikel 1 1 en artikel 2 0 van de Verordening Beroeps - en G edrags regels 2 0 1 1 ;
G ehoord de ledenraad;

Stelt de navolgende reglement vas t;

Reglement van het best uur van de KNB van 14 juli 2010, inw. t r. 1 okt ober 2010, en aangepast op 25 januari 2012.

I n dit reglement wordt de rec herc heplic ht van de notaris bij het Kadas ter uitgebreid met een rec herc he in het C I R, het
C urateleregis ter en het H andels regis ter. D e ledenraad heeft er voor gekozen de narec herc he in het C I R en het
C urateleregis ter te koppelen aan de narec herc he bij het Kadas ter zoals die krac htens de Beleids regel tijds tip
uitbetaling van gelden dient te worden uitgevoerd.
D e Beleids regel tijds tip uitbetaling van gelden en het Reglement rec herc heren regis tergoederen tezamen brengen mee
dat in de praktijk bij de levering van een regis tergoed en de ves tiging van een beperkt rec ht daarop voor wat betreft de
narecherche de volgende werkwijze dient te worden gevolgd.

Toepas s en indien de koper niet wordt bes chermd door een inges chreven koopovereenkoms t:

1 . Bied het afs c hrift van de akte ter ins c hrijving aan bij het Kadas ter.
2 . Wac ht op het Bewijs van I ns c hrijving (BV I ) van het Kadas ter.
3 . G a na op welk tijds tip de akte is inges c hreven. D it s taat vermeld op het Bewijs van O ntvangs t (BV O ) van het
Kadas ter.
4 . Wac ht tot minimaal 9 .0 0 uur van de werkdag na het tijds tip van ins c hrijving dat op het BV O s taat; het Kadas ter
heeft dan in begins el de s ignaleringen van de ins c hrijvingen tot en met het tijds tip van ins c hrijving dat op het
BV O s taat, verwerkt. (O f het Kadas ter daadwerkelijk 'bij' is met de verwerking van s tukken, kan worden
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gec ontroleerd aan de hand van het s c herm 'datum- informatie' in Kadas ter- online.)
5 . D oe na het s ub 4 genoemde tijds tip een narec herc he bij het Kadas ter in de regis ters hypotheken 3 en 4 :
c ontroleer of op het opgegeven tijds tip van ins c hrijving (zie BV O en/of BV I ) geen andere ins c hrijvingen (koop,
beperkte rec hten, andere levering, bes lag) zijn gedaan die aan de levering in de weg s taan.
6 . D oe na het s ub 4 genoemde tijds tip een narec herc he in het C I R: c ontroleer of partijen niet in s taat van
ins olventie verkeerden op de dag van ins c hrijving bij het kadas ter.
7 . D oe na het s ub 4 genoemde tijds tip een narec herc he in het C urateleregis ter: c ontroleer of partijen op de dag
van het s luiten van de koop en/of de dag van pas s eren van de akte niet onder c uratele waren ges teld.
8 . I ndien uit de narec herc he geen bijzonderheden blijken, kan de koops om worden uitbetaald.
Toepas s en indien de koper wel wordt bes chermd door een inges chreven koopovereenkoms t:

1 . Bied het afs c hrift van de akte ter ins c hrijving aan bij het Kadas ter.
2 . Wac ht op het Bewijs van I ns c hrijving (BV I ) van het Kadas ter.
3 . D oe een narec herc he in de regis ters hypotheken 3 en 4 en c ontroleer of nog onverwac hte ins c hrijvingen zijn
gedaan die niet tegen de koper ingeroepen kunnen worden, maar nog wel doorgehaald moeten worden.
E ventueel kan voor deze doorhalingen een bedrag in depot worden gehouden.
4 . D oe een narec herc he in het C I R: c ontroleer of partijen niet in s taat van ins olventie verkeerden op de dag van
ins c hrijving bij het kadas ter (nu krac htens art. 7 :3 aanhef en s ub g BW de ins olventie niet tegen de koper kan
worden ingeroepen, is de c urator/ bewindvoerder volgens de heers ende leer verplic ht mee te werken aan de
levering).
5 . D oe een narec herc he in het C urateleregis ter: c ontroleer of partijen op de dag van het s luiten van de koop en/of
de dag van het pas s eren van de akte niet onder c uratele waren ges teld.
6 . I ndien uit de narec herc he geen bijzonderheden blijken, kan worden uitbetaald.
A angetekend zij dat narec herc he in het C I R en het C urateleregis ter op het thans voorges c hreven moment geen
volledige zekerheid biedt omtrent een tus s entijds e ins olventie of onderc urateles telling. D it vindt zijn oorzaak in het feit
het C I R dagelijks in de loop van de dag wordt bijgewerkt met uits praken die een of twee werkdagen voordien zijn
gedaan, en tus s en het uits preken van een onderc urateles telling en de verwerking van de uits praak in het
C urateleregis ter minimaal een à twee weken vers trijkt. Bovendien blijkt momenteel ten aanzien van beide regis ters
ac hters tand te bes taan bij het verwerken van uits praken.
N arec herc he in het H andels regis ter is , gelet op de derdenbes c herming van art. 2 5 H andels regis terwet, niet
noodzakelijk.
I n verband met een eventuele aans prakelijks telling dient de notaris de prints van alle voorges c hreven rec herc hes in
het C I R, het C urateleregis ter en het H andels regis ter in zijn dos s ier te bewaren.
D e KN B onderzoekt of het mogelijk is via aangepas te programmatuur het rec herc heren te vergemakkelijken.

Aanbeveling
H et bes tuur beveelt aan dat de notaris ook bij andere goederenrec htelijke rec hts handelingen waarbij hij wordt
betrokken, waaronder de levering van aandelen op naam en de ves tiging en levering van beperkte rec hten op die
aandelen, in het C I R, het H andels regis ter en, indien bij de akte ook een natuurlijk pers oon is betrokken, in het
C urateleregis ter te rec herc heren.

Artikel 1
Bij levering van een regis tergoed en ves tiging van een beperkt rec ht daarop dient de notaris te rec herc heren in het C entraal
I ns olventie Regis ter (C I R). D e notaris raadpleegt het C I R bij de eers te rec herc he, de herrec herc he en de narec herc he.
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Artikel 2
Bij levering van een regis tergoed en ves tiging van een beperkt rec ht daarop dient de notaris te rec herc heren in het
C urateleregis ter. D e notaris raadpleegt het C urateleregis ter bij de eers te rec herc he, de herrec herc he en de narec herc he.
I ndien bij de akte geen natuurlijke pers onen partij zijn, blijft de rec herc he in het C urateleregis ter ac hterwege.

Artikel 3
Bij levering van een regis tergoed en ves tiging van een beperkt rec ht daarop dient de notaris te rec herc heren in het
H andels regis ter. D e notaris raadpleegt het H andels regis ter bij de rec herc he en de herrec herc he. I ndien bij de akte geen
ondernemingen of rec hts pers onen partij zijn, blijft de rec herc he in het H andels regis ter ac hterwege.

Artikel 4
D it reglement kan worden aangehaald als : Reglement rec herc heren regis tergoederen.

Artikel 5
D it reglement treedt in werking op 1 oktober 2 0 1 0 .

Reglement royementen
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie;

O verwegende dat het gewens t is een reglement vas t te s tellen met betrekking tot het royeren van een hypotheek of bes lag;
G elet op artikel 6 1 en 8 9 van de Wet op het notaris ambt;
G elet op artikel 3 en artikel 3 3 van de Verordening Beroeps - en G edrags regels ;
G ehoord de ledenraad;

Stelt het navolgende reglement vas t:

Reglement van het best uur van de KNB van 14 juli 2010, inw. t r. 1 juli 2011.

H et reglement heeft twee doelen.

Ten eers te het bes poedigen van de royementen. Tus s en het pas s eren van de royements akte en de akte waarvoor het
royement nodig was , ligt vaak een lange periode. D aaraan kunnen vers c hillende oorzaken ten gronds lag liggen. D e
mees t voorkomende oorzaken zijn de late ontvangs t van de royements volmac ht en het gebrek aan prioriteit op het
notaris kantoor. M et het s tellen van een termijn wil het bes tuur deze laats te oorzaak wegnemen. D e eers te oorzaak wordt
weggenomen doordat de notaris eis t dat de hypotheekhouder vóór het pas s eren van de leverings akte een
onherroepelijke royements volmac ht afgeeft. D it geldt uiteraard ook voor andere akten waarvoor een royement nodig is .
D at voorkomt tevens het ris ic o dat afgifte van de volmac ht wordt geweigerd. A an deze volmac ht mogen door de
volmac htgever s c hriftelijk voorwaarden zijn verbonden, mits de notaris de vervulling van deze voorwaarden kan
veiligs tellen.
M utatis mutandis geldt het vorens taande ook voor bes lagen, zij het dat in geval van bes lag twee mogelijkheden
bes taan: een s c hriftelijke en onherroepelijke volmac ht tot royement en een s c hriftelijke toezegging tot doorhaling van
het bes lag van de deurwaarder. D e toezegging van de deurwaarder komt dan in de plaats van de royements volmac ht.
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Ten tweede het geven van duidelijkheid in de s ituatie dat twee notaris kantoren hetzelfde royement nodig hebben voor
het pas s eren van een akte op hun kantoor.
I n die s ituatie dient de notaris die de betreffende akte als eers te pas s eert, het royement te verzorgen. D e beleids regel
s c hrijft voor dat hij zijn c ollega van een verklaring voorziet waarmee hij zijn c ollega daarvan verzekert.

Artikel 1
1 . D e notaris die bij het pas s eren van een akte moet zorgen voor de doorhaling van een hypotheekrec ht of een bes lag bij
het Kadas ter (royement), moet vóór het pas s eren van die akte bes c hikken over een s c hriftelijke en onherroepelijke
volmac ht tot royement, of, in het geval van bes lag, een s c hriftelijke toezegging tot doorhaling van het bes lag van de
deurwaarder.

2 . I ndien de opdrac ht tot royement reeds aan een andere c ollega- notaris was vers trekt in het kader van een eerder
gepas s eerde akte waarvoor het royement eveneens was vereis t, dient deze c ollega- notaris die deze eerdere akte
heeft gepas s eerd aan de notaris s c hriftelijk te garanderen dat hij voor doorhaling zal zorg dragen. I n afwijking van het
bepaalde in lid 1 dient de notaris vóór het pas s eren van de akte waarvoor het royement was vereis t, te bes c hikken
over deze s c hriftelijke garantie van zijn c ollega.

Artikel 2
Royement dient plaats te vinden binnen drie maanden na het pas s eren van de akte waarvoor het royement was vereis t.

Artikel 3 Overgangsregeling
I ndien de akte waarvoor het royement was vereis t, is gepas s eerd vóór inwerkingtreding van deze regel, gaat de termijn van
drie maanden in op de dag van ontvangs t van de royements volmac ht.

Artikel 4 Inwerkingtreding
D eze regel treedt in werking op 1 juli 2 0 1 1 en kan worden aangehaald als 'Reglement royementen'.

Reglement stage
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B,

O verwegende dat het gewens t is nadere regels te s tellen met betrekking tot de c urs us s en en vrijs tellingen gedurende de
s tage;
O verwegende dat het gewens t is nadere regels vas t te s tellen betreffende de s tageverkorting en wel inzake de waardering van
werkzaamheden die relevant zijn voor de voorbereiding op het notaris ambt, als mede over de te volgen proc edure en de wijze
van bekendmaken van het beleid;
G elet op artikel 3 en artikel 5 a van de Stageverordening;
G elet op de raadpleging in de ledenraad;

s telt het navolgende reglement vas t:
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Reglement van 18 juli 2001. Bij besluit van het best uur van de KNB van 18 juli 2001 is de dat um van inwerking t reding
van het Reglement st age 1 januari 2002. Gewijzigd bij besluit van het best uur van de KNB 3 maart 2021, inw.t r. 1 april
2021.

Artikel 1 Definities
I n dit reglement wordt vers taan onder:

a. leeractiviteit: elke ac tiviteit die er op geric ht is , dan wel als gevolg heeft, dat een leerres ultaat optreedt bij de
notariële juris t waardoor de kwaliteit van diens beroeps - en praktijkuitoefening toeneemt. L eerac tiviteiten kunnen
zowel formeel (c urs us s en, trainingen, opleidingen, lezingen etc .), als informeel (mentoring, intervis ie, learning- onthe- job etc .) van aard zijn;

b. pers oonlij k opleidings plan: elke vorm van door het bes tuur van de KN B goedgekeurde en door de kandidaat- notaris
ac tueel gehouden planning, realis atie en periodieke evaluatie van leerac tiviteiten ter verhoging van de kwaliteit van
de beroeps - en praktijkuitoefening door kandidaat- notaris s en, zowel op vakinhoudelijk gebied, als ten aanzien van
overige, in dit kader relevante, c ompetenties ;

c . Beroeps opleiding Notariaat: de opleiding voor kandidaat- notaris s en, genoemd in artikel 3 3 Wet op het notaris ambt.

Artikel 2 Verplichtingen
1 . D e kandidaat- notaris die de Beroeps opleiding N otariaat volgt, behoeft geen opleidings punten te behalen.

2 . D e kandidaat- notaris die de Beroeps opleiding N otariaat heeft afges loten, is verplic ht gedurende de s tage onderwijs
te volgen op de volgende gebieden:
a. juridis c he vakinhoud;
b. overige, niet juridis c he, c ompetenties die van belang zijn voor een kwalitatief hoogwaardige beroeps - en
praktijkuitoefening, waaronder management, financ ieel bes tuur, c ommerc ie, digitalis ering en c ommunic atie en
om deze leerac tiviteiten vas t te leggen in een pers oonlijk opleidings plan.

3 . D e kandidaat- notaris die aan de Beroeps opleiding N otariaat deelneemt, is verplic ht in het eers te jaar hiervan twee,
door de KN B te organis eren, intervis iebijeenkoms ten bij te wonen.

Artikel 3 Verzoek tot verkorting stage, waardering werkzaamheden, procedure en
bekendmaking beleid
1 . H et doel van de s tage is de voorbereiding op de zelfs tandige uitoefening van het notaris ambt. Buiten het notariaat
opgedane werkervaring wordt als relevant aangemerkt wanneer deze werkzaamheden gelijkwaardig zijn aan
werkzaamheden binnen het notariaat die dienen ter voorbereiding op de zelfs tandige uitoefening van het notaris ambt.

2 . Slec hts een kandidaat- notaris kan een verzoek tot verkorting van de s tage indienen bij de KN B.

3 . D e verzoeker vers trekt alle gegevens en bes c heiden die relevant zijn voor de beoordeling van zijn verzoek en de
waardering van de werkzaamheden.
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4 . D e door het bes tuur inges telde c ommis s ie advis eert het bes tuur van de KN B uiterlijk binnen twee maanden na
ontvangs t van het verzoek en alle gegevens en bes c heiden.

5 . H et bes tuur van de KN B bes lis t uiterlijk binnen twee maanden na ontvangs t van het advies van de c ommis s ie.

6 . Voor de behandeling van het verzoek kan een adminis tratieve vergoeding bij de verzoeker in rekening worden
gebrac ht.

Artikel 4
1 . I n begins el worden de volgende werkzaamheden aangemerkt als werkzaamheden gelijkwaardig aan werkzaamheden
binnen het notariaat ter voorbereiding op de zelfs tandige uitoefening van het notaris ambt:
a. c ivielrec htelijke werkervaring op het terrein van het familie- en erfrec ht, het ondernemings - en
vennoots c haps rec ht en het onroerend goed;
b. werkervaring inzake het financ ieel bes tuur en management van een organis atie;
c . werkzaamheden waarop de leden a en b niet van toepas s ing zijn s lec hts indien s prake is van bijzondere
oms tandigheden.

2 . D e waardering van de als gelijkwaardig aangemerkte werkzaamheden vindt plaats aan de hand van wegings fac toren
en wel op de volgende wijze:
a. vas tges teld wordt of s prake is van vakinhoudelijke werkzaamheden of werkzaamheden op het gebied van
management en/of financ ieel bes tuur van een organis atie. Voor vakinhoudelijke werkzaamheden geldt een
wegings fac tor van vier/vijfde (0 ,8 ) en voor werkzaamheden op het gebied van management en/of financ ieel
bes tuur geldt een wegings fac tor van een/vijfde (0 ,2 ).
b. vas tges teld wordt op welke opleidings niveau de werkzaamheden zijn verric ht. Voor werkzaamheden op WO niveau geldt wegings fac tor één, voor werkzaamheden van in het notariaat werkzame klerken geldt
wegings fac tor zeven/tiende (0 ,7 ), voor werkzaamheden op H BO - niveau geldt wegings fac tor een/tweede (0 ,5 )
en voor werkzaamheden op M BO - niveau geldt wegings fac tor twee/tiende (0 ,2 ).
c . Vervolgens wordt het aantal uren per week dat de werkzaamheden zijn verric ht en de periode dat de
werkzaamheden zijn verric ht vermenigvuldigd met de van toepas s ing zijnde wegings fac toren. Voor wat betreft
het aantal uren per week wordt zes endertig uur of meer als fulltime aangemerkt.

3 . E en verzoek tot verkorting van de s tage kan maximaal leiden tot drie jaar korting op de zes jarige s tage.

4 . H et beleid inzake de waardering van de werkzaamheden wordt gepublic eerd op de webs ite van de beroeps organis atie.

Artikel 5
D it reglement kan worden aangehaald als : Reglement s tage. H et treedt in werking op een door het bes tuur van de KN B te
bepalen tijds tip.

Reglement vacaturecommissie
D e ledenraad van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie;

O verwegende dat het gewens t is regelen te s tellen met betrekking tot het func tioneren van de vac aturec ommis s ie;
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G elet op artikel 6 van de Verordening ledenraad;

s telt het navolgende reglement vas t:

Reglement van de ledenraad van de KNB van 25 sept ember 2013, inw. t r. 25 sept ember 2013.

D it reglement vervangt het Reglement vac aturec ommis s ie van 1 6 februari 2 0 0 0 . I n dit nieuwe reglement is het
s c hema van aan- en aftreden op bas is van geografis c he (ringen) indeling ges c hrapt. D e gedac hte hier ac hter is dat de
ledenraad hiermee ruimte krijgt om leden te benoemen in de betreffende c ommis s ies die hier gezien hun ervaring en
voorkeur het bes te zitting in kunnen nemen. (bew.)

H et reglement vac aturec ommis s ie is gebas eerd op artikel 6 van de Verordening ledenraad:

'1 . D e ledenraad kan zic h onder zijn verantwoordelijkheid ter voorbereiding en/of uitvoering van zijn taken en van door
hem te nemen of genomen bes luiten doen bijs taan door een of meer uit zijn leden s amenges telde c ommis s ies ,
waaronder in ieder geval een vac aturec ommis s ie en een financ iële c ommis s ie.
2 . D e ledenraad kan voor de c ommis s ies bedoeld in lid 1 een reglement vas ts tellen.'

D e in de praktijk gehanteerde proc edure met betrekking tot de s amens telling van deze c ommis s ies , de zittings termijn
van de leden en de taak van de c ommis s ies is in de onderhavige reglementen neergelegd.

(Toelic hting 2 5 s eptember 2 0 1 3 )

Samenstelling en zittingstermijn (art. 1)

Artikel 1
1 . D e vac aturec ommis s ie bes taat uit drie leden.

2 . D e leden worden door de ledenraad bij voorkeur uit de ringvoorzitters benoemd voor een termijn van ten hoogs te drie
zittings jaren.
A ftredende leden zijn niet herbenoembaar.

3 . D e benoeming vindt plaats in de eers te vergadering van de ledenraad van elk kalenderjaar.

4 . I eder jaar treedt één lid van de vac aturec ommis s ie af tenzij de ledenraad in verband met de c ontinuïteit het lid
verzoekt tot een nader aan te geven tijds tip aan te blijven.

Taak (art. 2)

Artikel 2
D e vac aturec ommis s ie heeft tot taak overleg te voeren met het bes tuur als bedoeld in artikel 1 lid 1 van het Reglement
benoeming en aftreden van de leden van het bes tuur.
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Slotbepaling (art. 3)

Artikel 3
D it reglement is vas tges teld in de vergadering van de ledenraad, gehouden op 2 5 s eptember 2 0 1 3 en treedt direc t in
werking.

Reglement Verslagstaten 2010
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is s taten vas t te s tellen aan de hand waarvan de vers laggeving door de notaris ges c hiedt
(hierna te noemen vers lags taten);
G elet op de artikelen 2 en 1 0 van de A dminis tratieverordening;
G elet op de raadpleging van de ledenraad;
G elet op de raadpleging van het Bureau Financ ieel Toezic ht;

s telt de navolgende nadere regels vas t;

Reglement van 9 december 2009, inw. t r. 1 januari 2010

O p grond van artikel 2 van de A dminis tratieverordening is de notaris verplic ht zijn adminis tratie zodanig in te ric hten
dat de vers laggeving kan ges c hieden door middel van door het KN B- bes tuur vas tges telde s taten voor de indeling van
de balans en s taat van baten en las ten met betrekking tot de wijze en frequentie van berekening van de bewarings - en
liquiditeits pos itie.
H et bes tuur heeft in 2 0 0 1 een Reglement Vers laggevings s taten vas tges teld, dat thans dient te worden geac tualis eerd.
D e terminologie in de vers lags taten wordt in overeens temming gebrac ht met het ac tuele taalgebruik. Zo is de
uitdrukking Res ultatenrekening in de plaats gekomen van Staat van baten en las ten. O ok wordt met de nieuwe
vers lags taten inges peeld op de aangepas te wijze van indiening.

Artikel 1
1 . D e notaris is verplic ht zijn adminis tratie zodanig in te ric hten dat de vers laggeving ges c hiedt door middel van de
vers lags taten.

2 . D e vers lags taten zijn digitaal benaderbaar.

3 . D e volgende vers lags taten zijn vas tges teld en zijn als bijlagen bij dit Reglement gevoegd.
Voor kantoor:
Balans : ac tiva
Balans : pas s iva
Res ultatenrekening: omzet
Res ultatenrekening: kos ten
Res ultatenrekening: financ iële baten en las ten
O verige informatie: Kernc ijfers en aanvullende informatie
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Voor privé:
Balans : ac tiva
Balans : pas s iva
Vermogen: ac tiva
Vermogen: pas s iva
I nkomens ops telling
O verige informatie.
U itgangs punt voor de kantoorbalans en de res ultatenrekening is de regelgeving c onform BW 2 titel 9 . H ierbij geldt als
kanttekening dat in enkele s ituaties bewus t van deze regelgeving is afgeweken, dan wel dat de volgens BW 2 titel 9 en
verdere regelgeving gegeven mogelijkheden tot waardering, res ultaatbepaling en pres entatie zijn beperkt. D e hier
bedoelde aanpas s ingen/beperkingen zijn voor alle vers lags taten verplic ht. D e jaarlijks in te dienen informatie bes taat
uit de (digitaal in te dienen) vers lags taten kantoor en privé, aangevuld met een verklaring van de ac c ountant bij de
jaargegevens kantoor, en met een mededeling van de ac c ountant, zoals is bepaald in artikel 8
A dminis tratieverordening. I ndien notaris s en deelnemen in een s amenwerkings verband met beoefenaren van een ander
beroep, dient daarnaas t bij de jaargegevens een mededeling van de ac c ountant te worden vers trekt, zoals bedoeld in
artikel 1 8 , derde lid van de Wet op het notaris ambt (Wna).

U itgangs punt voor de privé- vermogens ops telling is het notarieel aans prakelijk vermogen. I n geval van een huwelijk in
algehele gemeens c hap van goederen betreft dit het totale privé- vermogen van de notaris en zijn/haar partner. I n geval
van huwelijks e voorwaarden/geregis treerd partners c hap is het notarieel aans prakelijk vermogen het privé- vermogen
van de notaris tezamen met zijn/haar aandeel in het gemeens c happelijk vermogen met de partner.

D e vers lags taten betreffen de door de notaris in te dienen periodieke gegevens (kantoor en privé) en dienen s trikt te
worden gevolgd. D e vers lags taten dienen bij het BFT te worden ingediend. D e bedragen in de vers lags taten dienen
afgerond in hele euro's te worden gegeven.

Bij jaargegevens zal normaal ges proken het vers lagjaar gelijk zijn aan het kalenderjaar. I n afwijking hierop kan s prake
zijn van een zogenaamd gebroken boekjaar. I n dat geval kan - na overleg met het BFT - ten aanzien van privé - gekozen
worden voor een ops telling van een privé- vermogens s taat per einddatum van het gebroken boekjaar in plaats van per
einddatum van het kalenderjaar.

E nige bijzonderheden over de gevraagde kantoorgegevens zijn de volgende.
O p de s taat 'Balans : ac tiva' zijn de c liëntens c hulden direc t in mindering gebrac ht op de geldmiddelen van c liënten.
H ierdoor wordt in de balans de bewarings pos itie explic iet tot uitdrukking gebrac ht.
O p de vers lags taten 'Kernc ijfers ' en 'A anvullende informatie' worden enige kernc ijfers vermeld en enige vragen ten
aanzien van het kantoor beantwoord.

E nige bijzonderheden over de privégegevens zijn de volgende.
Voor zover van toepas s ing dienen op de vers lags taten 'Balans : ac tiva' en 'Balans : pas s iva' de financ iële feiten te
worden vermeld van de rec hts pers oon waarmee de notaris deelneemt in het notaris kantoor, dan wel van de
buitenmaats c happelijke vermogens ops telling. I ndien s prake is van een rec hts pers oon met daarboven een holding,
worden de gec ons olideerde c ijfers vermeld.
D e 'privé- vermogens ops telling' is een weergave van (de s amens telling van) het zogenaamde notarieel aans prakelijk
vermogen.
D e indeling van de s taat 'I nkomens ops telling' is gec omprimeerd overeenkoms tig de aangifte inkoms tenbelas ting van
het betreffende jaar.
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O p de s taat 'O verige informatie' worden enige kernc ijfers vermeld. D aarnaas t geeft de notaris met het beantwoorden
van de vragen aan of er bijzondere oms tandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op het notarieel aans prakelijk
vermogen en of hij volledig is gewees t bij het invullen van de vers lags taten.

Artikel 2
H et indienen van de vers lags taten ges c hiedt zowel voor kantoor als privé digitaal via een daartoe door het BFT bes c hikbaar
ges telde elektronis c he toepas s ing.

A rtikel 2 4 , vierde lid, van de Wet op het notaris ambt geeft aan dat de notaris jaarlijks zowel ten aanzien van zijn
kantoorvermogen als zijn privé- vermogen een balans en een s taat van baten en las ten op papier moet s tellen en, voor
wat betreft de kantoorwerkzaamheden, een s taat van baten en las ten. Volgens artikel 1 1 2 , eers te lid, van de Wna
dienen deze s tukken bij het BFT ingediend te worden. M et de te verwac hten wijziging van de Wet op het notaris ambt zal
niet meer worden ges proken over papier. Vooruitlopend hierop geeft het reglement aan dat de jaars tukken digitaal via
een daartoe door het BFT bes c hikbaar ges telde elektronis c he toepas s ing bij het BFT ingediend worden.

Artikel 3
1 . A lvorens over te gaan tot overboeking van een bijzondere rekening naar de (kantoor)rekening van de notaris van het
aan hem zelf toekomende, zal de notaris moeten vas ts tellen dat zijn bewarings pos itie toereikend is .

2 . D e wijze van berekenen van de bewarings pos itie ges c hiedt zoals aangegeven in de s taat Balans : ac tiva. D e
bewarings pos itie omvat de aanwezige c liëntengelden, verminderd met de verplic htingen aan derden. Bij het bepalen
van de verplic htingen aan derden mogen de vorderingen op derden hierop niet in mindering worden gebrac ht.

3 . Zowel de bewarings pos itie, de liquiditeits pos itie en het kantoorvermogen, als het res ultaat moeten tenmins te een
maal per kwartaal worden vas tges teld. D es gevraagd dient deze informatie bij het BFT te worden ingediend.
A rtikel 2 3 , eers te lid, van de Wet op het notaris ambt geeft aan dat het de notaris verboden is , rec hts treeks of
onmiddellijk, handelingen te verric hten waarvan hij redelijkerwijs moet verwac hten dat zij ertoe kunnen leiden, dat hij te
eniger tijd niet zal kunnen voldoen aan zijn financ iële verplic htingen. D eze verplic hting en de eer en het aanzien van het
ambt leiden er toe dat de notaris verplic ht is c liëntengelden te allen tijde ten volle in geldmiddelen bes c hikbaar te
hebben. D e notaris dient er onmiddellijk en zonder enige beperkingen over te kunnen bes c hikken. O nder c liëntengelden
worden vers taan zowel de derdengelden van artikel 2 5 Wna als gelden van derden waarover de notaris dan wel een
medewerker van het notaris kantoor bevoegd is te bes c hikken (P /A rekening). D e bewarings pos itie van de notaris (de
aanwezige c liëntengelden minus de verplic htingen aan derden) moet te allen tijde pos itief zijn. O p grond van artikel 2 5
Wna zullen de derdengelden ges tort moeten zijn op een of meer bijzondere rekeningen. Zoals in lid 1 is aangegeven zal
de notaris , alvorens over te gaan tot overboeking van een bijzondere rekening naar de (kantoor- )rekening van hetgeen
aan hem zelf toekomt, moeten vas ts tellen dat zijn bewarings pos itie toereikend is . D at hieraan is voldaan moet blijken
uit de adminis tratievoering.

D e wijze van berekening van de bewarings pos itie is te vinden in de s taat Balans : ac tiva. D aarnaas t moet de notaris en in geval van een s amenwerkings verband het notaris kantoor- alle kortlopende, al dan niet opeis bare s c hulden, zowel
privë- s c hulden als s c hulden die s amenhangen met de beroeps uitoefening, ters tond kunnen betalen. Tot deze
kortlopende s c hulden behoren bijvoorbeeld het vers c huldigde kadas traal tarief, premies voor verzekeringen en
pens ioenen, belas tings c hulden (ook al is de aans lag nog niet opgelegd), hypotheekrente, enz.

D e liquiditeit van het kantoor bes taat uit geldmiddelen, een eventuele vordering op de bijzondere rekeningen en andere
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vlottende ac tiva zoals kortlopende vorderingen en onderhanden werk, te verminderen met de overige kortlopende
s c hulden van het kantoor. D e liquiditeits pos itie van het kantoor dient pos itief te zijn. E en zeker overs c hot in de
liquiditeit is gewens t.

D erdengelden mogen gezien de aard van de bijzondere rekening van artikel 2 5 Wna niet als zekerheid dienen voor een
kredietfac iliteit ter financ iering van de kantoorliquiditeit.

D e wijze van berekenen van de liquiditeits pos itie is te vinden in de s taat Balans : ac tiva.

L id 3 s c hrijft voor dat ten mins te ëën maal per kwartaal de bewarings - en liquiditeits pos itie van het kantoor moeten
worden vas tges teld. D eze overzic hten moeten worden bewaard. D aarnaas t zal elk kantoor op elk moment een overzic ht
moeten kunnen vers c haffen in het kader van een onderzoek als bedoeld in artikel 9 6 Wna dan wel op verzoek van het
BFT in het kader van artikel 1 1 0 Wna.

O ok privé dient de liquiditeits pos itie van de notaris vas tges teld te worden. Tezamen met (zijn aandeel in de)
liquiditeits pos itie van het kantoor moet de totale liquiditeits pos itie pos itief zijn. O ok hier is een zeker overs c hot
gewens t.

Artikel 4
D it reglement kan worden aangehaald als Reglement Vers lags taten 2 0 1 0 . H et vervangt het Reglement vers laggevings s taten
en treedt in werking op een door het bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie te bepalen tijds tip.

Stageverordening
D e ledenraad van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is regelen te s tellen met betrekking tot de verplic htingen van de notaris en de kandidaatnotaris gedurende de s tage;
O verwegende dat het gewens t is nadere regels te s tellen in de Stageverordening betreffende de verkorting van de s tage en de
waardering daarbij van de werkzaamheden die relevant zijn voor de voorbereiding op het notaris ambt;
G elet op artikel 3 1 lid 3 van de Wet op het notaris ambt;
G ezien het ontwerp van het bes tuur met bijbehorende toelic hting;
G elet op de adviezen van de kamers van toezic ht;
G elet op de adviezen van de ringen;

s telt de navolgende verordening vas t:

Verordening van de KNB van 21 juni 2000, St crt . 2000, 182, goedgekeurd door de St aat ssecret aris van Just it ie bij brief
d.d. 13 sept ember 2000, nr. 5047950/00/06, inw. t r. 1 okt ober 2000 en gewijzigd bij Verordening t ot wijziging van de
St ageverordening (Verordening Zij-inst room) van 28 sept ember 2011 St crt . 2012,24617, goedgekeurd door de minist er
van Veiligheid en Just it ie bij brief van 6 maart 2012, inw. t r. 1 januari 2013.

De verplichtingen van de notaris en de kandidaat-notaris (art. 1-2)
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Artikel 1
1 . D e notaris op wiens kantoor de kandidaat- notaris tijdens zijn s tage werkzaam is draagt zorg voor een voldoende
begeleiding van diens werkzaamheden tijdens de s tage. I s de kandidaat- notaris werkzaam bij een maats c hap waarbij
meer notaris s en werkzaam zijn dan rus t deze verplic hting op iedere notaris .

2 . D e notaris geeft de kandidaat- notaris leiding, voorlic hting en raad bij zijn func tioneren als kandidaat- notaris .

3 . D e notaris geeft de kandidaat- notaris tijdens de s tage de mogelijkheid om zic h in alle gebruikelijke notariële
werkzaamheden te bekwamen.

4 . D e notaris geeft de kandidaat- notaris voldoende gelegenheid om vanaf de aanvaarding van het diens tverband de
beroeps opleiding te volgen, de daarbij behorende examens af te leggen en om aan de in artikel 3 eers te lid bedoelde
c urs us s en deel te nemen die behoren bij zijn opleiding tijdens de s tage.

5 . Wanneer de kandidaat- notaris tot waarnemer benoembaar is en zic h daartoe bereid heeft verklaard dient de notaris ,
behoudens bijzondere oms tandigheden, een verzoek in om hem tot waarnemer te benoemen als bedoeld in artikel 2 9
lid 2 eers te zin van de Wet op het notaris ambt.

6 . Wanneer de kandidaat- notaris op grond van het verzoek als bedoeld in lid 5 tot waarnemer is benoemd dan s telt de
notaris hem, behoudens bijzondere oms tandigheden, in s taat om gedurende ten mins te tien werkdagen per jaar de
waarneming uit te oefenen.
Blijkens artikel 3 1 Wet op het notaris ambt moet een kandidaat- notaris , alvorens tot notaris te kunnen worden benoemd,
gedurende een s tage van ten mins te zes jaar werkzaam zijn gewees t op een of meer notaris kantoren in N ederland. I n
geval van werkzaamheid in deeltijd wordt deze periode naar evenredigheid verlengd. D e s tage is onderdeel van de
voorbereiding van de kandidaat- notaris op het notaris ambt. D e kandidaat- notaris is na de s tage benoembaar en dient
in elk opzic ht op de zelfs tandige uitoefening van het notaris ambt voorbereid te worden. D e leden 1 tot en met 3 van
artikel 1 leggen in dit verband aan de notaris de verplic hting op om de kandidaat- notaris te begeleiden en hem de
mogelijkheid te geven om zic h in alle onderdelen van de notariële beroeps uitoefening te bekwamen. D e kandidaatnotaris zal er in veel gevallen vers tandig aan doen van deze mogelijkheid gebruik te maken. D e kandidaat- notaris die
zic h gedurende zes jaar in de praktijk uits luitend met een onderdeel, bijv. het ondernemings rec ht, heeft bezig gehouden
zal na die periode moeilijk als alleens taand notaris de praktijk uit kunnen oefenen.

D e kandidaat- notaris zal in het vervolg op zijn univers itaire s tudie de beroeps opleiding, geregeld in artikel 3 3 Wet op
het notaris ambt, moeten volgen die geric ht is op het verkrijgen van praktis c he vaardigheden en de vergroting van zijn
theoretis c he kennis . D e notaris moet de kandidaatnotaris in s taat s tellen die beroeps opleiding te volgen. D it betekent
dat de kandidaat- notaris binnen kantoortijd de gelegenheid moet krijgen om de c urs us s en van de beroeps opleiding bij
te wonen.

H et behoort ook tot de taak van de notaris om de kandidaat- notaris naas t de beroeps opleiding mede te vormen en te
begeleiden. D e kandidaatnotaris is van zijn kant gehouden om van de geboden mogelijkheden tot vorming gebruik te
maken.

(Toelic hting 2 1 juni 2 0 0 0 )

LID 5
I n verband met de voorbereiding op de zelfs tandige uitoefening van het notaris ambt dient de kandidaat- notaris die aan
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de daarvoor ges telde wettelijke vereis ten voldoet tot vas te waarnemer te worden benoemd, uiteraard alleen wanneer hij
met een dergelijke benoeming ins temt. D e notaris moet hem vervolgens in s taat s tellen regelmatig waar te nemen.

(Toelic hting 2 1 juni 2 0 0 0 )

LID 6
L id 6 geeft hiervoor een minimumtermijn aan. O mdat de waarneming een es s entieel onderdeel is van de s tageperiode
kan de notaris hiervan alleen onder bijzondere oms tandigheden afzien. Te denken valt aan de oms tandigheid dat
meerdere kandidaat- notaris s en onder verantwoordelijkheid van één notaris werkzaam zijn. Van die notaris kan niet
verlangd worden dat hij alle kandidaat- notaris s en in s taat s telt de waarneming als bedoeld in lid 6 uit te oefenen indien
daardoor zijn periode van afwezigheid te groot wordt. O ok kan worden gedac ht aan de s ituatie dat een kandidaat- notaris
minder ges c hikt is om de waarneming uit te oefenen. A ls een kandidaat- notaris van mening is dat de bijzondere
oms tandigheden ten onrec hte op hem van toepas s ing zijn verklaard, s taat voor die kandidaat- notaris onder meer de
weg naar de kamer van toezic ht open.

(Toelic hting 2 1 juni 2 0 0 0 )

Artikel 2
D e kandidaat- notaris is gehouden zic h tijdens de s tage in te s pannen voor de verkrijging van de noodzakelijke praktis c he
vaardigheden en theoretis c he kennis .

H et niet voldoen aan de vereis ten van de artikelen 1 en 2 kan er niet toe leiden dat de KN B de afgifte van de
s tageverklaring weigert.

(Toelic hting van 2 1 juni 2 0 0 0 )

Cursussen en vrijstellingen (art. 3-4)

Artikel 3
1 . H et bes tuur van de KN B s telt bij reglement vas t welke c urs us s en de kandidaat- notaris gedurende de s tage ter
voorbereiding op de zelfs tandige uitoefening van het notaris ambt moet volgen. D eze c urs us s en liggen in begins el in
gelijke verhouding deels op het gebied van het management en het financ ieel bes tuur en deels op vakinhoudelijk
gebied.

2 . D e in lid 1 bedoelde c urs us s en mogen er niet toe leiden dat een kandidaat- notaris meer opleidings punten moet
behalen dan door het bes tuur van de KN B is bepaald op grond van artikel 2 van de Verordening bevordering
vakbekwaamheid.

3 . H et bes tuur van de KN B verleent vrijs telling voor het volgen van een c urs us wanneer een kandidaat- notaris
aantoonbaar over de nodige kennis en ervaring met betrekking tot het onderwerp van een c urs us of een deel daarvan
bes c hikt.

4 . O ver het in lid 1 van dit artikel bedoelde reglement wordt de ledenraad geraadpleegd. H et reglement wordt zo s poedig
mogelijk na vas ts telling ter kennis van het minis terie van J us titie gebrac ht.
O p de naleving van de uit dit artikel voortvloeiende verplic htingen wordt toegezien door de KN B. Wanneer de kandidaat-
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notaris bij het voltooien van de s tageperiode van zes jaar (of een naar evenredigheid verlengde periode bij het werken in
deeltijd) niet aan de verplic htingen van dit artikel heeft voldaan geeft de KN B aan hem niet de s tageverklaring af als
bedoeld in artikel 3 2 lid 6 Wet op het notaris ambt. Tegen de weigering tot afgifte van de s tageverklaring kan de
kandidaat- notaris blijkens artikel 3 2 lid 7 Wet op het notaris ambt beroep ins tellen bij de kamer van toezic ht.

(Toelic hting 2 1 juni 2 0 0 0 )

LID 1
D e kandidaat- notaris moet tijdens de s tageperiode niet alleen de beroeps opleiding voltooien, maar ook een aantal
c urs us s en volgen op het gebied van het kantoor- en pers oneels management, het financ ieel bes tuur en dergelijke, dit
omdat hij na afloop van de s tageperiode over de vaardigheden moet bes c hikken die vereis t zijn voor de zelfs tandige
uitoefening van het notaris ambt. D aarnaas t moet de kandidaat- notaris zic h ook op vakinhoudelijk gebied bij- en
nas c holen. H et bes tuur van de KN B s telt, met inac htneming van het bepaalde in artikel 3 lid 1 , de inhoud van alle
c urs us s en vas t die de kandidaat- notaris tijdens de s tage moet volgen.

(Toelic hting 2 1 juni 2 0 0 0 )

LID 2
D eze c urs us s en mogen niet leiden tot een zwaardere belas ting van de kandidaat- notaris dan voor hem zou gelden op
grond van artikel 2 van de Verordening bevordering vakbekwaamheid. L id 2 bepaalt daarom dat hij tijdens de s tage niet
meer opleidings punten behoeft te behalen dan is vermeld in artikel 2 van de Verordening bevordering vakbekwaamheid.
I ndien de kandidaat- notaris in deeltijd werkzaam is kan de s tageperiode zodanig lang zijn dat het niet zinvol is de
verplic hting van de kandidaatnotaris tot het volgen van managementc urs us s en en vakinhoudelijke c urs us s en in gelijke
verhouding te handhaven. H et bes tuur kan daarom bij reglement van die verhouding afwijken.

(Toelic hting 2 1 juni 2 0 0 0 )

LID 3
H et kan zijn dat een kandidaat- notaris reeds in een andere func tie of hoedanigheid zic h de noodzakelijke kennis en
ervaring geheel of gedeeltelijk eigen heeft gemaakt. I n dat geval wordt aan hem een gehele of gedeeltelijke vrijs telling
verleend.

(Toelic hting 2 1 juni 2 0 0 0 )

Artikel 4
G edurende de s tage is de kandidaat- notaris vrijges teld van de verplic htingen voortvloeiende uit de Verordening bevordering
vakbekwaamheid.

Verzoek verkorting stage en waardering relevante werkzaamheden (art. 5a)

Artikel 5a
1 . H et bes tuur van de KN B s telt een c ommis s ie in, die als taak heeft het bes tuur te advis eren over verzoeken tot
verkorting van de s tage, indien bepaalde werkzaamheden van de verzoeker, anders dan een s tage op één of meer
notaris kantoren in N ederland, relevant zijn voor de voorbereiding op het notaris ambt.

2 . H et bes tuur van de KN B s telt een reglement vas t voor de waardering van de werkzaamheden van verzoeker, genoemd
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in het eers te lid. H ierin geeft het bes tuur aan welke werkzaamheden in begins el gelijk zijn te s tellen aan de praktis c he
en theoretis c he werkzaamheden die een kandidaat- notaris tijdens zijn s tage op een notaris kantoor verric ht.

3 . H et bes tuur van de KN B s telt een reglement vas t voor de behandeling van verzoeken tot verkorting van de s tage,
waarin de te volgen proc edure en de wijze van bekendmaken van het beleid worden geregeld.

4 . O ver de in de voorgaande leden genoemde reglementen wordt de ledenraad geraadpleegd. D e reglementen worden zo
s poedig mogelijk na vas ts telling ter kennis van het minis terie van Veiligheid en J us titie gebrac ht.
H et Wets voors tel H ammers tein maakt zij- en herins troom gemakkelijker. A an artikel 3 1 van de Wet op het notaris ambt
zijn twee leden toegevoegd, luidende:

3 . O p verzoek van een kandidaat- notaris kan de KN B bes luiten tot verkorting van de in het eers te lid bedoelde
termijn indien bepaalde werkzaamheden van de verzoeker, anders dan bedoeld in het eers te lid, relevant zijn voor
de voorbereiding op het notaris ambt.
4 . Bij verordening worden nadere regels ges teld betreffende de behandeling van het verzoek, bedoeld in het derde
lid, en de waardering van de werkzaamheden.

T ijdens de s tage bereidt de kandidaat- notaris zic h in elk opzic ht voor op de zelfs tandige uitoefening van het ambt.
Volgens artikel 3 1 , eers te lid van de Wna moet de kandidaat- notaris , alvorens tot notaris te kunnen worden benoemd,
gedurende een s tage van ten mins te zes jaren werkzaam zijn gewees t op één of meer notaris kantoren in N ederland. I n
geval van deeltijd wordt die periode naar evenredigheid verlengd. Volgens de Stageverordening moet de kandidaatnotaris tijdens zijn s tage praktis c he en theoretis c he kennis verkrijgen (art. 2 ), alle gebruikelijke notariële
werkzaamheden verric hten (art. 1 , derde lid) en ten mins te tien werkdagen de waarneming uitoefenen (art. 1 , zes de lid).
H et niet voldoen aan deze eis en leidt overigens niet tot weigering van de s tageverklaring door het KN B- bes tuur, zo
s taat in de toelic hting.

H et bes tuur s telt een c ommis s ie in, die tot taak krijgt het bes tuur te advis eren over deze verzoeken tot verkorting van
de s tage. Tot leden worden benoemd een notarieel hoogleraar (als voorzitter) een notaris en een kandidaat- notaris en
het s ec retariaat kan worden gevoerd door het bureau van de KN B.

D e c ommis s ie zou om te beginnen kunnen advis eren over de waardering van de vergelijkbare werkzaamheden die
relevant zijn voor de voorbereiding op het notaris ambt. D eze zouden vervolgens in uitvoerings regels kunnen worden
neergelegd. H et s oort te waarderen werkzaamheden lijkt immers c as uïs tis c h. I n grote lijnen kan worden gedac ht aan

1 . advoc aten, rec hters of fis c alis ten, die hun c arrière graag in het notariaat willen voortzetten;
2 . notariële medewerkers van notaris kantoren (N ederlands rec htjuris ten, klerken, H BO - juris ten) die naas t hun
baan als medewerker op een notaris kantoor notarieel rec ht hebben ges tudeerd en vervolgens als kandidaatnotaris werkzaam zijn;
3 . kandidaat- notaris s en die gedurende hun s tage werkzaam zijn gewees t op de voormalige N ederlands e A ntillen;
4 . degenen die parttime in de notariële praktijk werken én als univers itair doc ent of onderzoeker op het terrein van
het notariële rec ht;
5 . degenen die op andere wijze relevante werkervaring hebben opgebouwd.
H et gaat bij de hier bedoelde s tageverkorting om werkzaamheden, niet om de opleiding tijdens de s tage. D e eis van het
afs luitende examen van de beroeps opleiding op grond van artikel 6 Wna blijft onverkort gehandhaafd. Bovendien moet
de kandidaat- notaris ter voorbereiding op de zelfs tandige beoefening van het notaris ambt c urs us s en volgen, evenveel
op het gebied van management en financ ieel bes tuur als op vakinhoudelijk gebied 9 art. 3 Stageverordening). D aarbij
zijn wel vrijs tellingen mogelijk.
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Vergelijkbaar met het s ys teem van de beroeps opleiding in de Verordening BO kandidaat- notaris s en wordt voorges teld
adminis tratieve as pec ten verder uit te werken in uitvoerings regels van het bes tuur. D e A lgemene wet bes tuurs rec ht
(A wb) is van toepas s ing, die bijvoorbeeld de termijnen regelt die in ac ht moeten worden genomen.

(Toelic hting 2 8 s eptember 2 0 1 1 )

Slotbepalingen (art. 5-6)

Artikel 5
D eze verordening wordt aangehaald als Stageverordening.

Artikel 6
D eze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2 0 0 0 of zoveel later als de termijn van tien dagen na public atie
in de Staats c ourant als bedoeld in artikel 9 1 lid 2 van de Wet op het notaris ambt is vers treken.

Verordening aktepapier
D e ledenraad van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is regelen te s tellen omtrent het papier waarop de akte wordt ges teld en de wijze waarop de
teks t van de akte op dit papier wordt ges teld;
G elet op artikel 4 1 lid 2 van de Wet op het notaris ambt;
G ezien het ontwerp van het bes tuur met bijbehorende toelic hting;
G elet op de adviezen van de kamers van toezic ht;
G elet op de adviezen van de ringen;

s telt de navolgende verordening vas t:

Verordening van de KNB van 21 juni 2000, St crt . 2000, 182, goedgekeurd door de St aat ssecret aris van Just it ie bij brief
d.d. 13 sept ember 2000, nr. 5047950/00/06, inw. t r. 1 okt ober 2000. Zie voor de t ot st andkoming Nieuwsbrief Not ariaat
april, juni, august us en sept ember 2000.

D eze verordening berus t op artikel 4 1 lid 2 Wet op het notaris ambt (WN A ) dat luidt:
D e inhoud van de akte wordt duurzaam op deugdelijk materiaal ges teld. Bij verordening worden regels ges teld omtrent
dit materiaal en omtrent de wijze waarop de teks t van de akte daarop wordt ges teld.

D e verordening s telt derhalve niet alleen eis en aan de kwaliteit van het aktepapier zelf, maar ook aan al hetgeen daarop
gedrukt en ges c hreven s taat.

O nder duurzaam wordt vers taan: niet met potlood of verdwijnende inkt en niet op thermis c h papier.

(Toelic hting 2 1 juni 2 0 0 0 )

Materiaal (art. 1)
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Artikel 1
H et papier waarop akten, afs c hriften, gros s en en notariële verklaringen worden ges teld en al hetgeen daarop gedrukt en
ges c hreven s taat, moeten voldoen aan de in of krac htens deze verordening ges telde vereis ten; dit papier wordt hierna
genoemd: aktepapier.
D eze vereis ten gelden niet indien en voor zover de notaris verplic ht is van ander, van overheids wege vers trekt papier gebruik
te maken.

A rtikel 8 9 lid 5 WN A bepaalt dat een verordening aan het bes tuur van de KN B de bevoegdheid kan toekennen tot het
geven van nadere regels betreffende het in de verordening behandelde onderwerp. D elegatie aan het bes tuur voorkomt
dat een verordening s teeds weer op detailpunten moet worden aangepas t.

I n een door het bes tuur vas tges teld reglement zullen vereis ten ten aanzien van het aktepapier en al hetgeen daarop
gedrukt en ges c hreven s taat nader worden ges pec ific eerd. D eze s pec ific aties zullen op hun beurt worden voorzien van
daarbij geldende minimale normvereis ten.

Bovenbedoelde vereis ten, s pec ific aties en normeringen worden vas tges teld met behulp van T N O , divers e
papierproduc enten en - bedrukkers als mede een aantal onafhankelijke des kundigen uit bijvoorbeeld de arc hiefwereld.
Zo zijn onder meer s pec ific aties ten aanzien van aktepapier als s tofs amens telling, gramgewic ht, doors c heurweers tand,
abs orberend vermogen, oppervlakteruwheid, kleur, s tempelbaarheid, watermerk en vezels en ten aanzien van hetgeen
op het aktepapier gedrukt en ges c hreven s taat s pec ific aties als bijvoorbeeld duurzaamheid van inkten, logo en
mic robelettering genormeerd.

(Toelic hting 2 1 juni 2 0 0 0 )

Eisen en reglement (art. 2)

Artikel 2
1 . H et aktepapier dient zodanige eigens c happen te bezitten en al hetgeen daarop gedrukt en ges c hreven s taat dient op
zodanige wijze op dit aktepapier te worden ges teld dat
a. het aktepapier en al hetgeen daarop gedrukt en ges c hreven s taat bij normaal gebruik een duurzaamheid van
ten mins te 1 0 0 jaar hebben;
b. wordt voldaan aan de overige in lid 2 bedoelde bruikbaarheids vereis ten.
2 . I n verband met het in lid 1 bepaalde, s telt het bes tuur bij reglement vereis ten vas t
a. ten aanzien van het aktepapier aangaande een aantal tec hnis c he kenmerken, de houdbaarheid, de
bedrukbaarheid en bes c hrijfbaarheid en de verwerkbaarheid en het gebruiks gemak;
b. ten aanzien van al hetgeen op het aktepapier gedrukt en ges c hreven s taat aangaande de houdbaarheid en
lees baarheid;
c . ten aanzien van het aktepapier en al hetgeen daarop gedrukt en ges c hreven s taat aangaande het uiterlijk en
de beveiliging.
3 . N aas t de onder lid 2 genoemde vereis ten s telt het bes tuur bij reglement tevens vereis ten vas t aangaande het
logis tieke proc es van het aktepapier.

4 . O ver het in lid 3 van dit artikel bedoelde reglement wordt de ledenraad geraadpleegd. H et reglement wordt zo s poedig
mogelijk na vas ts telling ter kennis van het minis terie van J us titie gebrac ht.
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Slotbepalingen (art. 3-4)

Artikel 3
D eze verordening wordt aangehaald als Verordening aktepapier.

Artikel 4
D eze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2 0 0 0 of zoveel later als de termijn van tien dagen na public atie
in de Staats c ourant als bedoeld in artikel 9 1 lid 2 Wet op het notaris ambt is vers treken.

Verordening benoeming notariële leden kamers voor het notariaat
D e ledenraad van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is regelen te s tellen met betrekking tot de benoeming van notariële leden van de kamers voor
het notariaat;
G elet op artikel 7 7 en artikel 9 4 zevende lid van de Wet op het notaris ambt;
G ezien het ontwerp van het bes tuur met bijbehorende toelic hting;
G elet op de adviezen van de kamers voor het notariaat;
G elet op de adviezen van de ringen;

s telt de navolgende verordening vas t:

Verordening van de KNB van 3 mei 2021, st crt . 2021, 21918 vast gest eld door de ledenraad op 16 sept ember 2020 en
goedgekeurd door de Minist er van Recht sbescherming bij brief van 23 maart 2021, inw.t r. 14 mei 2021.

D e notariële leden van de kamers voor het notariaat worden voor de tijd van vier jaren door de ledenraad van de KN B,
op voordrac ht van de ringbes turen in het res s ort van de des betreffende kamer voor het notariaat, uit de leden van die
ringen benoemd. G ebleken is dat de ringen vers c hillende proc edures hanteren voor deze voordrac hten. O m een
uniforme voordrac ht en benoeming te verzekeren heeft het bes tuur van de KN B daarom bes loten hiervoor bij
verordening nadere regels te s tellen.

Artikel 1
1 . Wanneer moet worden voorzien in de benoeming van een notaris , toegevoegd notaris of kandidaat- notaris tot lid of
plaats vervangend lid van een kamer voor het notariaat s tellen de ringbes turen die vallen onder het res s ort van de
betrokken kamer alle leden van hun ring s c hriftelijk of per elektronis c he van het bes taan van de noodzaak van
benoeming op de hoogte. H et ringbes tuur vraagt de leden hierbij wie zic h voor benoeming bes c hikbaar wil s tellen.

2 . D e leden van de ring kunnen een reac tie s c hriftelijk of per elektronis c he weg binnen twee weken na verzending van
het verzoek bij de s ec retaris van het ringbes tuur indienen, onder overlegging van de ondertekende
governanc everklaring.

3 . D e ringbes turen die vallen onder het res s ort van de betrokken kamer, s tellen, na overleg met de betrokken kamer, uit
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de reac ties een eens luidende voordrac ht op. D e ringbes turen kunnen bes luiten reac ties die binnenkomen na het
vers trijken van de termijn van twee weken als nog mee te nemen in de voordrac ht.

4 . Bij de oproeping voor de eers tvolgende ringvergadering wordt de voordrac ht geagendeerd. D e ringvergadering bes luit
of zij akkoord is met de voordrac ht.

5 . D e ledenraad van de KN B benoemt uit de eens luidende voordrac hten van de ringen de notariële leden van de kamer
voor het notariaat.

6 . D e voorgedragen leden moeten tevens een verklaring omtrent gedrag overleggen.
L id 1
D e ringbes turen binnen een arrondis s ement zullen via de voorzitter van de L edenraad op de hoogte worden ges teld van
een verzoek van de kamer voor het notariaat om een (plaats vervangend) lid te benoemen.

L id 2
D e voorzitter van de betreffende kamer en/of de leden van de betreffende ring kunnen de aandac ht van het bes tuur
ves tigen op ges c hikte pers onen. H et ringbes tuur kan ook zelf pers onen benaderen om zic h kandidaat te s tellen. D e
pers onen die door het bes tuur worden benaderd en zic h kandidaat willen s tellen zullen ook een s c hriftelijke reac tie en
ondertekende governanc everklaring moeten indienen bij het ringbes tuur.

Teneinde de leden van de kamers voor het notariaat handvatten te bieden hoe om te gaan met hun pos itie als lid van de
kamer, is door de KN B een governanc everklaring (pdf) opges teld. D e ledenraad benoemt de notariële leden van de
kamers voor het notariaat maar kan deze niet onts laan. H et afdwingen van hetgeen in deze verklaring is opgenomen, is
dan ook niet mogelijk. D e gedac hte is wel dat deze verklaring leden van de kamers voor het notariaat kan helpen om
bepaalde morele keuzes te maken. Verder kan het de voorzitters van de kamers in s taat s tellen om bepaalde notariële
leden niet meer in te zetten, moc ht een lid de in de verklaring genoemde handvatten niet volgen.

H et ringbes tuur kan er toe bes luiten om een profiels c hets op te s tellen. D e inhoud van deze profiels c hets zal met de
s ec retaris van de kamer voor het N otariaat worden afges temd. H ierbij kan als mogelijk uitgangs punt gelden, dat er
geen s prake mag zijn van een opgelegde maatregel van beris ping in de afgelopen 5 jaren, dan wel een opgelegde
maatregel van s c hors ing in de afgelopen 7 jaren, dan wel een opgelegde maatregel van ontzetting.

L id 4
D e s temming binnen de ring ges c hiedt c onform het binnen de ring vas tges telde reglement dan wel volgens de binnen
ring geldende gebruiken.

L id 5
D e ledenraad benoemt de leden uit de voordrac ht van de ringbes turen. D it houdt in dat de voordrac ht bindend is .

L id 6
D e s c reening in het kader van de Verklaring O mtrent G edrag valt onder het s pec ifieke s c reenings profiel J uridis c he
diens tverlening en onder het algemene s c reenings profiel omgaan met vertrouwelijke en gevoelige informatie.

(Toelic hting van 1 6 s eptember 2 0 2 0 )

Artikel 2
1 . D e herbenoeming van een lid van de kamer voor het notariaat ges c hiedt door de ledenraad, zodat een voordrac ht door
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het ringbes tuur in dat geval niet nodig is .
2 . D e verklaringen zoals bedoeld in artikel 1 tweede en zes de lid moeten, moc ht dit nog niet eerder gebeurd zijn, bij de
herbenoeming als nog worden overlegd.

Artikel 3
D eze verordening wordt aangehaald als de Verordening benoeming notariële leden kamers voor het notariaat.

Artikel 4
D eze verordening treedt in werking met ingang 1 november 2 0 2 0 of zoveel later als de termijn van tien dagen na public atie in
de Staats c ourant als bedoeld in artikel 9 1 lid 2 Wet op het notaris ambt is vers treken.

Datum: 21/7/2021

www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl

Verordening beroeps- en gedragsregels 2011
D e ledenraad van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is beroeps - en gedrags regels vas t te s tellen;
G elet op artikel 6 1 lid 2 van de Wet op het notaris ambt;
G ezien het ontwerp van het bes tuur met bijbehorende toelic hting;
G elet op de adviezen van de ringen;

s telt de navolgende verordening vas t:

Verordening van de KNB van 22 juni 2011, goedgekeurd door de Minist er van Veiligheid en Just it ie bij brief van 15
sept ember 2011, inw.t r. 10 okt ober 2011, gewijzigd bij Verordening t ot wijziging van de Verordening Beroeps- en
gedragsregels 2011 (Verordening Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 2012) van 26 sept ember 2012, St crt . 2012,
27361, goedgekeurd door de minist er van Veiligheid en Just it ie bij brief van 10 december 2012, inw. t r. 6 januari
2013, gewijzigd bij Verordening t ot wijziging van de Verordening Beroeps- en gedragsregels 2011 (Verordening
collect ief ambt sgeheim) van 25 sept ember 2013, St crt . 2013, 31822, goedgekeurd door de St aat ssecret aris van
veiligheid en Just it ie namens de Minist er bij besluit van 5 november 2013, inw. t r. 1 december 2013 en gewijzigd bij
Verordening t ot wijziging van de Verordening beroeps- en gedragsregels 2011 van 8 april 2015, St crt . 2015, 20641,
goedgekeurd door de minist er van Veiligheid en Just it ie bij besluit van 3 juli 2015, inw. t r. 31 juli 2015, en gewijzigd bij
Verordening t ot wijziging van de Verordening Beroeps- en gedragsregels 2011 van 3 f ebruari 2016, St crt . 2016,
28028, goedgekeurd door de Minist er van Veiligheid en Just it ie bij besluit van 10 mei 2016, inw. t r. 1 okt ober 2016, en
gewijzigd bij Verordening t ot wijziging van de Verordening Beroeps- en gedragsregels 2011 van 23 november 2016,
St crt . 2017, 4812, goedgekeurd door de Minist er van Veiligheid en Just it ie bij besluit van 17 januari 2017, inw. t r. 1
f ebruari 2017.

D e verordening beroeps - en gedrags regels is gebas eerd op artikel 6 1 Wet op het notaris ambt (WN A ) waarin onder meer
is bepaald:

1 . D e KN B heeft tot taak de bevordering van een goede beroeps uitoefening door de leden en van hun
vakbekwaamheid. H aar taak omvat mede de zorg voor de eer en het aanzien van het notaris ambt.
2 . Bij verordening worden beroeps - en gedrags regels van de leden van de KN B vas tges teld. (...)
I n de M emorie van Toelic hting (M vT ) wordt met betrekking tot dit onderwerp opgemerkt dat de eer en het aanzien van
het notariaat een zaak is van de KN B. D e ops telling van de verordening inzake de beroeps - en gedrags regels is
daarvoor een eers te voorwaarde.
D e wetgever heeft een aantal regels die als beroeps regels kunnen worden gezien in de wet zelf neergelegd. O ok
overigens geeft de wet aanwijzingen voor het gedrag van de notaris en de kandidaat- notaris . Voorbeelden zijn:

1 . de notaris eed (artikel 3 , tweede lid, res pec tievelijk 3 0 voor kandidaat- notaris s en);
2 . verbod leningen en borgs telling (artikel 2 3 );
3 . vermelding koopprijs in de akte (artikel 4 6 ); en
4 . des gevraagd s pec ific atie van de dec laratie (artikel 5 5 ).
Belangrijke bas is verplic htingen die in de wet zijn neergelegd zijn:

1 . de onafhankelijkheid en onpartijdigheid (artikel 1 7 );
2 . minis terieplic ht en zonodig verplic hting tot diens tweigering (artikel 2 1 ); en
3 . goede en tijdige voorlic hting over de gevolgen van een akte (artikel 4 3 ).
D e verordening beroeps - en gedrags regels werkt vooral deze wel heel weids e, veelomvattende, begrippen uit.
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H et onderhavige ontwerp voor een nieuwe verordening beoogt een modernis ering van de huidige regels . G es treefd is
naar een meer op princ ipes gebas eerde regeling, in plaats van een gedetailleerde uitleg, die probeert alle mogelijke
s ituaties te bes c hrijven. Bij de beoordeling van een bepaald handelen of nalaten door een notaris , moet ook de
s trekking van een regel leidraad zijn. Sommige regels blijken niet geheel adequaat te zijn. I n het navolgende wordt
voorges teld deze regels anders te formuleren of te laten vervallen.

I n november 2 0 1 0 heeft de ledenraad reeds de gedetailleerde regels over public iteit en rec lame afges c haft. D aarbij is
toegelic ht dat de normen van fats oen, eerlijkheid en betrouwbaarheid die gelden voor alle ondernemers en die zijn
neergelegd in het Burgerlijk Wetboek en de N ederlands e Rec lame C ode ook gelden voor het notariaat. O ok gelden voor
het maken van rec lame nog s teeds de normen van het zic h dienen te gedragen zoals een behoorlijk notaris betaamt van
artikel 9 8 Wet op het notaris ambt en van eer en aanzien van het notariaat uit artikel 1 van de Verordening beroeps - en
gedrags regels .

A ndere ac tualis eringen betreffen de regeling omtrent c ontanten, die in lijn is gebrac ht met de Wet ter voorkoming van
witwas s en en financ ieren van terroris me (WWFT ). O ok de evaluatie van de Wet op het notaris ambt door de C ommis s ie
H ammers tein en het naar aanleiding daarvan opges telde wets voors tel heeft enkele nieuwe regels nodig gemaakt,
bijvoorbeeld over het voeren van de regie bij het uitbes teden van werkzaamheden.

E en aantal regels komt niet terug in de voorges telde verordening.
Zo vervalt de teks t van artikel 1 0 , derde lid, dat verbiedt c liënten met het oog op de minis terieplic ht te ontmoedigen
door het vragen van een onredelijk hoge vergoeding. D oor de vers oepelde minis terieplic ht is dit niet meer relevant.
H et verbod van afhankelijkheid van een bepaalde opdrac htgever of verwijzer, verwoord in artikel 1 2 , eers te lid, vervalt
omdat het te abs oluut is ges teld. O nder bepaalde oms tandigheden kan het zijn dat een notaris , al dan niet tijdelijk,
financ ieel afhankelijk is van een bepaalde opdrac htgever, zonder dat zijn onafhankelijke ambts uitoefening in het gedrang
komt. D e meldings plic ht van een dergelijke s ituatie van artikel 1 6 komt daarmee ook te vervallen.
O ok wordt voorges teld het abs oluut geformuleerde verbod op res ultaatafhankelijk dec lareren (artikel 1 2 , derde lid) in te
trekken. Volgens dit artikel is het de notaris niet toeges taan vergoedingen te bedingen of te aanvaarden die afhankelijk
zijn van de uitkoms t van zijn arbeid. D e notaris moet objec tief en zonder zakelijk eigenbelang zijn diens ten verlenen.
E en bepaalde ops lag bij een pos itief res ultaat is ec hter redelijk en nu reeds gebruikelijk, bijvoorbeeld bij het behalen
van een belas tingvoordeel, of een heel korte doorloops nelheid. O ok het omgekeerde komt voor, het verlagen van de
dec laratie als de diens tverlening niet vlekkeloos is verlopen. E r bes taat dus geen behoefte aan het verbod. Bij de
advoc atuur, waar de regeling veel relevanter is en als ac htergrond heeft dat kwets bare c liënten moeten worden
bes c hermd, wordt overigens ook gewerkt aan het afs c haffen van het verbod van no c ure no pay en quota pars litis .
A rtikel 1 5 , tweede lid, bepaalt dat de notaris kortlopende s c hulden moet kunnen betalen, zowel zakelijk als privé. D it is
juis t, maar blijkt al uit artikel 2 3 Wna. Voorges teld wordt daarom dit lid te laten vervallen en de in 2 0 0 1 geformuleerde
toelic hting op het gehele artikel 1 5 , die zic h meer leent voor uitwerking in nadere regeling door het bes tuur, op te nemen
in een reglement.
H et gebod zic h als een goede c ollega te gedragen, zoals verwoord in artikel 1 7 , eers te lid, kan vervallen. H et is
betuttelend en pas t niet in de huidige tijds gees t. D e regeling van artikel 1 7 , tweede lid, voor het geval een c liënt zonder
de dec laratie te betalen een andere notaris benadert, blijkt in de praktijk niet te werken en kan vervallen.
A rtikel 1 8 , eers te lid, over het bevorderen van de vrije notaris keuze, verhoudt zic h niet goed met het vrije
c ontrac ts rec ht van partijen.

(Toelic hting van 2 2 juni 2 0 1 1 )

Artikel 1 Definities
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I n deze verordening wordt vers taan onder:

a. bes tuur: het bes tuur van de KN B, genoemd in artikel 6 4 , eers te lid, Wet op het notaris ambt;
b. notaris : de notaris , genoemd in artikel 1 , onder a, Wet op het notaris ambt, als mede de kandidaat- notaris , genoemd in
artikel 1 , onder b, Wet op het notaris ambt, tenzij uit de aard van de bepaling anders voortvloeit.
c . Protocol: het protoc ol, genoemd in artikel 1 , eers te lid, s ub e Wet op het notaris ambt, van de notaris en zijn
voorgangers ;
d. Rechts vorm: de al dan niet rec hts pers oonlijkheid bezittende juridis c he vorm waarin de notaris praktijk is uitgeoefend;
e. Protocolopvolger: de notaris die een protoc ol heeft overgenomen in de zin van de Wet op het notaris ambt;
f. Protocolvoorganger: de oud- notaris als voorganger van de protoc olopvolger waaronder begrepen zijn waarnemer(s ) in
de zin van de Wet op het notaris ambt en de rec hts vorm waarin de praktijk is uitgeoefend;
g. Werknemers : pers onen die, al dan niet in loondiens t, onder verantwoordelijkheid van de hiervoor onder d., e. en f
genoemde pers onen of rec hts vormen werkzaamheden hebben verric ht, of hebben doen verric hten;
h. Protocolverzekerden: de hiervoor onder f. en g. genoemde pers onen of rec hts vormen, inc lus ief hun rec hts voorgangers ,
rec hts opvolgers , rec hts vertegenwoordigers of andere niet onder f. en g. genoemde pers onen of rec hts vormen voor
zover die andere pers onen of rec hts vormen waren meeverzekerd onder een beroeps aans prakelijkheids verzekering
van de betreffende protoc olvoorganger.

Artikel 2 Integere beroepsuitoefening
D e notaris gedraagt zic h in de uitoefening van zijn beroep en daarbuiten zodanig dat het vertrouwen in het notariaat en in zijn
eigen beroeps uitoefening niet wordt ges c haad.

D eze bepaling geeft één van de kernelementen van het notariaat weer, een algemene ric htlijn voor het gedrag van iedere
notaris en kandidaat- notaris bij zijn beroeps uitoefening en in privé. H et notariaat kan als beroeps groep alleen
func tioneren als de notaris eer en aanzien geniet, dat wil zeggen, als het publiek vertrouwen heeft in zijn
onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit. O p vers c hillende plaats en in de Wet op het notaris ambt wordt het
belang van de eer en aanzien van het notariaat geformuleerd. Bijvoorbeeld in artikel 8 Wna, op grond waarvan een
benoeming tot notaris kan worden geweigerd als vrees bes taat dat de betrokkene de eer en het aanzien van het
notaris ambt zal s c haden en in artikel 9 6 Wna, dat het toezic ht regelt op onder meer de eer en het aanzien van het
notaris ambt. A rtikel 6 1 Wna bepaalt dat het mede tot de taken van de KN B behoort om te zorgen voor de eer en het
aanzien van het ambt. I n de wet s taat ec hter nergens met zoveel woorden dat de notaris de eer en het aanzien van het
ambt hoog moet houden. D e eer en het aanzien noemen wij voortaan integere beroeps uitoefening.

(Toelic hting van 2 2 juni 2 0 1 1 )

Artikel 3 Eigen taak notaris
1 . O ok indien een opdrac htgever anders zou verlangen, blijft de notaris gehouden de werkzaamheden te verric hten die
hij in verband met de opdrac ht als notaris behoort te verric hten. D it geldt ook wanneer door derden al werkzaamheden
zijn verric ht.

2 . D e notaris kan, bij een aan hem gegeven opdrac ht, onder zijn verantwoordelijkheid werkzaamheden uitbes teden, mits
hij de regie, zeggens c hap en het toezic ht daarop volledig behoudt.
I n dit artikel wordt duidelijk gemaakt dat de notaris werkzaamheden kan uitbes teden, ondanks de verplic hting die hij
vanzelfs prekend heeft de werkzaamheden te verric hten die hij als notaris behoort te verric hten.
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O p de notaris rus t een eigen taak bij de uitvoering van de aan hem gegeven opdrac ht. H et is noodzakelijk dat de notaris
altijd de op hem rus tende verplic hting tot onderzoek en c ontrole nakomt. D e notaris kan niet een door oms tandigheden
noodzakelijk onderzoek naar erfdiens tbaarheden op verzoek van een c liënt ac hterwege laten. D e notaris kan onderzoek
of c ontrole ook niet ac hterwege laten met het argument dat het noodzakelijke werk al door anderen zou zijn verric ht.

O ok al heeft de notaris de verplic hting de werkzaamheden te verric hten die hij als notaris behoort te verric hten, dat
betekent niet dat hijzelf pers oonlijk die werkzaamheden moet verric hten. D e notaris kan allerlei ac tiviteiten
uitbes teden, zoals s ec retarieel werk, onderzoeks ac tiviteiten en automatis ering. Zoals ook de C ommis s ie H ammers tein
heeft aangevoerd, moet innovatie mogelijk zijn door het uitbes teden van werkzaamheden, binnen de ruimte die het ambt
laat en onder de voorwaarden die de tuc htrec hter al heeft ges teld. H et maakt immers geen es s entieel vers c hil of de
notaris een deel van de notariële werkzaamheden aan iemand binnen zijn eigen kantoor uitbes teedt of aan iemand
buiten zijn kantoor, mits voldoende zeker is dat de notaris de regie, de zeggens c hap en het toezic ht volledig behoudt,
zoals het H of A ms terdam heeft geformuleerd in zijn uits praak van 3 0 maart 2 0 0 6 (1 2 3 5 /2 0 0 5 N O T ). H et feit dat het
om vertrouwelijke gegevens gaat en dat de notaris een geheimhoudings plic ht en vers c honings rec ht heeft, behoeft
daaraan niet in de weg te s taan. D at is een kwes tie van goede organis atie en goede c ontrac tuele afs praken. Voorwaarde
is dat de notaris de volledige zeggens c hap en de regie over het dos s ier behoudt. D e notaris blijft verantwoordelijk voor
het eindproduc t en de wijze waarop dat tot s tand is gekomen. O ok tus s en notaris s en onderling is uitbes teding van
werkzaamheden mogelijk onder de genoemde voorwaarden van behoud van regie en zeggens c hap.

(Toelic hting van 2 2 juni 2 0 1 1 )

Artikel 4 Geen ontslag geheimhoudingsplicht: doorbreking
1 . D e notaris kan zic h niet door de opdrac htgever of door andere bij de rec hts handeling betrokkenen van zijn
geheimhoudings plic ht laten onts laan.

2 . E en notaris is bevoegd om na verzoek van een andere notaris een afs c hrift van een tot zijn protoc ol behorende akte af
te geven aan die andere notaris , mits die andere notaris op zijn beurt een verzoek om dat afs c hrift heeft gekregen van
een pers oon die op grond van de Wet op het notaris ambt gerec htigd is tot inzage in die akte. D e c ontrole op deze
gerec htigdheid en de verantwoordelijkheid en aans prakelijkheid voor de inzage ligt na gedaan verzoek en bedoelde
afgifte bij die andere notaris .

D e geheimhoudings plic ht van de notaris is neergelegd in artikel 2 2 WN A . I n de wet is niet explic iet vas tgelegd dat de
notaris niet van de geheimhoudings plic ht onts lagen kan worden. D e notaris mag gegevens die aan hem als zodanig zijn
toevertrouwd niet aan derden kenbaar maken, ook al zou degene die hem de gegevens heeft toevertrouwd daarvoor
toes temming geven.

H et hier bepaalde brengt niet mee dat de notaris niet kan ingaan op het verzoek van de opdrac htgever aan zijn advis eur,
familielid e.d. een kopie van de (c onc ept- )akte toe te zenden of nadere informatie te vers c haffen. Zij kunnen met de
opdrac htgever op één lijn worden ges teld. Wel zal wanneer meer partijen bij de notariële werkzaamheid zijn betrokken de
notaris zijn geheimhoudings plic ht - in of buiten rec hte - tegenover de andere partij niet mogen s c henden, ook al
verzoekt degene die de informatie heeft toevertrouwd hem explic iet de verzoc hte informatie aan die andere partij te
vers c haffen. D e vraag hoever de geheimhoudings plic ht zic h uits trekt wordt in begins el alleen door de notaris
beantwoord (zie onder meer H R 1 8 dec ember 1 9 9 8 , RvdW 1 9 9 9 , 2 ). Bij onts lag van de geheimhoudings plic ht op
verzoek van de opdrac htgever zou bij het publiek twijfel kunnen rijzen aan de mate van geheimhouding van de notaris .

I n artikel 2 2 Wna, wordt bepaald dat op de notaris een geheimhoudings plic ht rus t, voorzover niet bij of krac htens de
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wet anders is bepaald. D it betekent dat bij of krac htens de wet uitzonderingen kunnen worden gemaakt op de werking en
reikwijdte van de geheimhoudings plic ht. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het huidige artikel 9 6 Wna, ten behoeve
van een onderzoek door en op las t van de tuc htrec hter, in artikel 1 1 2 Wna, ten behoeve van het financ ieel toezic ht door
het Bureau, en artikel 2 , eers te een tweede lid, junc to artikel 3 , eers te lid, van de verordening op de kwaliteit van de
KN B, ten behoeve van de uitvoering van de interc ollegiale kwaliteits toets ing.

(Toelic hting van 2 2 juni 2 0 1 1 )

(…) H et tweede lid (bew.) regelt de afgifte van afs c hriften tus s en notaris s en onderling. Strikt genomen s c hendt de
notaris zijn geheimhoudings plic ht, wanneer hij een afs c hrift van een akte aan een andere notaris bes c hikbaar s telt,
tenzij men zou kunnen uitgaan van een c ollec tief ambts geheim. D aarbij mag en moet de notaris er van uitgaan dat
wanneer een andere notaris hem een afs c hrift vraagt van een akte, deze daarvoor de opdrac ht heeft gekregen van
iemand die gerec htigd is tot inzage in die akte.

A anleiding voor de voorges telde verordening (de wijziging, zoals vas tges teld door de ledenraad middels de Verordening
c ollec tief ambts geheim, bew.) is de uits praak van het H of A ms terdam van 8 s eptember 2 0 0 9 , L J N BK 1 3 9 7 , dat een
notaris tuc htrec htelijk aans prakelijk hield voor iets wat eigenlijk een andere notaris niet c orrec t had gedaan, namelijk
zic h ervan overtuigen of degene voor wie het afs c hrift van het tes tament werd gevraagd, daartoe wel gerec htigd was
krac htens artikel 4 9 van de Wet op het notaris ambt (Wna). H et H of verwierp het verweer van de notaris dat hij zijn
c ollega een kopie van een tes tament kon vers c haffen omdat deze op zijn beurt gebonden was aan het beroeps geheim.
Wel vond het H of in de oms tandigheid dat het in de praktijk niet ongebruikelijk was dat een notaris afs c hriften of
kopieën van tes tamenten afgeeft aan c ollegae zonder zic h ervan te vergewis s en voor welk doel deze wordt verzoc ht,
aanleiding om geen maatregel op te leggen.

O m twijfel uit de weg te ruimen s telt het bes tuur voor de c ollec tieve geheimhoudings plic ht in deze gevallen explic iet in
de Verordening beroeps - en gedrags regels vas t te leggen. A rtikel 2 2 Wna geeft daartoe de mogelijkheid: de
geheimhoudings plic ht geldt ‘voorzover niet bij of krac htens de wet anders is bepaald’.

D e voorges telde verordening (de Verordening c ollec tief ambts geheim, bew.) vermindert de aans prakelijkheid van de
afgevende notaris . D eze hoeft niet meer te c ontroleren voor wie de akte wordt opgevraagd. D e c ollec tieve
geheimhouding brengt mee dat de ene notaris de andere mag vertrouwen.

O verigens is de 'andere notaris ' niet verplic ht een afs c hrift op te vragen. H ij kan zijn c liënt ook naar de notaris die over
de akte bes c hikt verwijzen.

Ter verduidelijking wijzen wij er op, dat onder een afs c hrift van een akte tevens een uittreks el, een (digitale) kopie van
een akte of andere dos s iers tukken moeten worden begrepen. O nder een akte wordt zowel een notariële akte als ook een
onderhands e akte begrepen.

U itgaan van een c ollec tief ambts geheim in geval van afgifte van afs c hriften tus s en notaris s en onderling pas t in de
trend van c ollec tieve verantwoordelijkheid van het notariaat, die ook in de V is ie ‘M et rec ht vooruit’, van s eptember
2 0 1 2 wordt ges ignaleerd en die ook blijkt uit de vers oepeling van de minis terieplic ht in de rec ente wijziging van de
Wna.

(Toelic hting van 2 5 s eptember 2 0 1 3 )

Artikel 5 Voorlichting over gevolgen
D e notaris lic ht alle partijen bij de rec hts handeling waarvoor zijn tus s enkoms t is ingeroepen voor over de gevolgen van de
handeling.
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I n artikel 4 3 , eers te lid, Wet op het notaris ambt is aan de notaris de verplic hting opgelegd om voorafgaand aan het
verlijden van een akte partijen zo nodig te wijzen op de gevolgen die voor een of meer van hen uit de inhoud van de akte
voortvloeien. D e verplic hting tot voorlic hting van partijen bij de rec hts handeling geldt blijkens dit verordenings artikel
ec hter ook als het gaat om een rec hts handeling die niet in een akte wordt neergelegd. E en bekend voorbeeld hiervan is
de koopovereenkoms t voorafgaand aan de akte van levering. O ok op dat moment geeft de notaris al de benodigde
voorlic hting, opdat partijen zic h bewus t zijn van de gevolgen van de gemaakte afs praken, terwijl tevens getoets t kan
worden of s prake zou kunnen zijn van mis bruik van juridis c he onkunde en feitelijk overwic ht.

(Toelic hting van 2 2 juni 2 0 1 1 )

Artikel 6 Dienstweigering
1 . D e notaris is verplic ht zijn diens t te weigeren indien hij de redelijke overtuiging of het vermoeden heeft dat mis bruik
wordt gemaakt van juridis c he onkunde of feitelijk overwic ht.

2 . D e notaris is verplic ht zijn diens t te weigeren indien hij de redelijke overtuiging of het vermoeden heeft dat de inhoud
van de akte waarvoor zijn tus s enkoms t is ingeroepen in s trijd is met de waarheid.

3 . D e notaris is verplic ht zijn diens t te weigeren indien zijn medewerking wordt gevraagd aan het vas ts tellen van door
hem niet c ontroleerbare feiten.
L id 1
H et eers te lid is een uitwerking van de algemene bepaling over diens tweigering in artikel 2 1 lid 1 WN A .
Blijkens artikel 1 7 lid 1 WN A moet de notaris de belangen van alle bij de rec hts handeling betrokken partijen op
onpartijdige wijze en met de groots t mogelijke zorgvuldigheid behartigen. Zodra de notaris na het aanvaarden van een
opdrac ht deze taak om enige reden niet meer kan vervullen dient hij zic h volledig terug te trekken.

L id 2
D e notaris mag er niet aan meewerken dat jegens derden een onjuis te voors telling van zaken wordt gegeven. I n een
akte behoort dan ook niet met medeweten van de notaris een onjuis t feit of een onjuis te verklaring te worden
opgenomen. A an te raden is om overleg te voeren met de op kantoor verantwoordelijke pers oon of pers onen over de te
nemen s tappen. O verleg des gewens t nog met de vertrouwens notaris of de KN B. D e notaris die een c liënt of zaak niet
vertrouwt, zal diens t moeten weigeren. Bij een vermoeden van witwas s en of financ ieren van terroris me bes taat
bovendien een meldings plic ht op grond van de WWFT, ook als de trans ac tie niet doorgaat.

L id 3
D e notaris mag niet meewerken aan het vas ts tellen van feiten die door hem niet met een redelijke mate van zekerheid
kunnen worden vas tges teld.
I ndien een notaris publiekelijk optreedt kan een onjuis te indruk worden gewekt over de rol die de notaris dient te
s pelen.
D e notaris dient er dus op toe te zien dat bij het publiek geen verwarring kan onts taan over de mate waarin hij als
notaris bij de gebeurtenis betrokken is . Zo moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat in de public iteit ges uggereerd
wordt dat de gebeurtenis door de notaris is georganis eerd of goedgekeurd of dat de rol van de notaris meer inhoudt dan
in werkelijkheid het geval is .
D e notaris dient vooraf te overwegen of zijn tus s enkoms t de gewens te waarborg daadwerkelijk geeft (vergelijk in dit
verband H of A ms terdam 1 4 s eptember 2 0 0 6 L J N A Y 8 4 6 0 , waarbij de notaris medewerking verleende aan een G eldterug ac tie door een winkel. H et H of bepaalde in deze zaak dat het in zijn algemeenheid niet ontoelaatbaar is dat een
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notaris medewerking verleent aan dergelijk ac ties , doc h alvorens aan een dergelijke ac tie zijn medewerking te verlenen
dient hij te onderzoeken of de deelnemers daaraan op een juis te wijze worden geïnformeerd over de aard en reikwijdte
van de medewerking van de notaris ). H et maakt hierbij geen vers c hil of de ac tiviteit al dan niet in een proc es verbaal
akte wordt vas tgelegd.
I ndien de notaris zijn medewerking verleent voor het vas ts tellen van feiten bij een s pel dient hij zic h van tevoren een
beeld te vormen van de doels tellingen, regels en juridis c he gronds lag voor het s pel. D erhalve is het van belang om vas t
te s tellen met welke al dan niet tec hnis c he informaties ys temen de informatieverwerking en vas ts telling van de uits lag
zal plaats vinden.
Voor het geval de notaris wordt inges c hakeld bij de beoordeling van s pelprogramma's waarbij de I T een belangrijk
middel is voor het s pelverloop heeft de KN B in s amenwerking met N O RE A , de beroeps organis atie van I T- auditors , een
handleiding opges teld voor de notaris .

(Toelic hting van 2 2 juni 2 0 1 1 )

Artikel 7 Dienstverlening en doorverwijzing
G eres erveerd

I n het wets voors tel Hammers tein (in werking getreden op 1 j anuari 2013 (bew.)) wordt de mogelij kheid geboden om in
bepaalde gevallen doorverwij zing naar een andere notaris mogelij k te maken. Daarbij is bepaald dat de KNB bij verordening
nadere regels zal s tellen omtrent doorverwij zing, hierbij kan gedacht worden aan de aanduiding van s pecialis men waarvoor de
mogelij kheid van doorverwij zing zal gaan gelden en aan procedureregels bij doorverwij zing.

Artikel 8 Afwikkeling onverdeeldheid
1 . I ndien meer notaris s en een opdrac ht krijgen tot afwikkeling van een onverdeeldheid, wordt de onverdeeldheid
afgewikkeld door de notaris s en gezamenlijk, tenzij partijen anders overeenkomen.

2 . D e notaris die in een nalatens c hap optreedt als exec uteur kan niet zonder ins temming van de erfgenamen optreden
als boedelnotaris .
I n het tweede lid wordt de notaris keuze als gevolg van de direc te betrokkenheid van een notaris beperkt. Treedt de
notaris als exec uteur op dan kan hij in dezelfde nalatens c hap daarnaas t s lec hts als boedelnotaris optreden indien hij de
ins temming van alle erfgenamen heeft verkregen.
Bij de wettelijke verdeling en de ouderlijke boedelverdeling bes taat er geen onverdeeldheid, maar treedt er wel een
boedelnotaris op; dit artikel is in die s ituatie dan ook van overeenkoms tige toepas s ing.

(Toelic hting van 2 2 juni 2 0 1 1 )

Artikel 9 Verbod provisie
H et is de notaris niet geoorloofd provis ie te betalen of te ontvangen voor het aanbrengen van opdrac hten.

D it artikel heeft als s trekking te voorkomen dat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de notaris in gevaar wordt
gebrac ht door afs praken waarbij aan niet rec hts treeks betrokkenen of tus s enpers onen een voordeel wordt toegezegd.
H et hoeft daarbij niet alleen te gaan om een tegemoetkoming ter verkrijging van een c onc rete opdrac ht.

(Toelic hting van 2 2 juni 2 0 1 1 )
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Artikel 10 Voorlichting over financiële gevolgen
1 . D e notaris lic ht de c liënten tijdig en duidelijk voor over de financ iële c ons equenties van zijn ins c hakeling.

2 . D e notaris deelt tijdig aan de c liënten mee wanneer meer kos ten in rekening zullen worden gebrac ht dan voorzien.

3 . D e notaris mag de kos ten van zijn werkzaamheden niet brengen ten las te van een andere opdrac ht, ander deel van de
opdrac ht of een ander dan de opdrac htgever.
L id 1
D at de notaris de c liënt tijdig en duidelijk moet inlic hten over de financ iële c ons equenties van zijn ins c hakeling is een
vereis te dat ook in de huidige verordening is neergelegd en wel in artikel 1 0 tweede lid.
O nder het voorlic hten van de c liënt valt ook het op een c orrec te wijze public eren van de tarieven. D e notaris dient aan
de c liënt duidelijk kenbaar te maken welke werkzaamheden vallen onder zijn tarief. D e notaris vers trekt aan de
opdrac htgevers en aan alle andere betrokkenen c orrec t, tijdig en duidelijk informatie over zijn diens tverlening en over
de financ iële vergoeding daarvoor. D it geldt bijvoorbeeld ook voor een verkoper, in het geval een hypotheek moet
worden doorgehaald.
I n het geval een opdrac ht wordt vers trekt zonder dat vooraf een offerte is opgemaakt door de notaris , is aan te bevelen
dat de notaris de opdrac ht beves tigt door middel van een opdrac htbeves tiging aan de opdrac htgever.
O nder het duidelijk voorlic hten over de financ iële c ons equenties van de ins c hakeling van de notaris moet in dit verband
ook worden gedac ht aan het de c liënt wijzen op het maximumtarief, zoals bedoeld in artikel 5 6 Wna.

L id 2
D e notaris maakt vooraf aan de c liënt kenbaar dat het tarief is gebas eerd op door de c liënt aan de notaris vers trekte
informatie. I ndien de c liënt niet kon voorzien welke informatie was vereis t of vers c haft de c liënt niet alle benodigde
informatie en blijkt op grond daarvan meer werk te moeten worden verric ht dan in eers te ins tantie was voorzien, wordt
er een nieuwe berekening gemaakt van de kos ten voor de c liënt. D e notaris dient dit ec hter wel tevoren te melden aan
de c liënt, zodat deze weet dat eventueel een hoger bedrag in rekening kan worden gebrac ht dan in eers te ins tantie was
voorzien.
D e notaris hoeft zijn minis terie niet te verlenen indien een c liënt weigert een, gezien de oms tandigheden, redelijke
vergoeding voor de gevraagde diens t te betalen. O nder een redelijke vergoeding valt in dit verband ook een
voors c hotnota.

L id 3
H et is denkbaar dat de opdrac htgever uit fis c ale motieven de in zijn opdrac ht verric hte werkzaamheden in rekening wil
laten brengen bij bijvoorbeeld een bes loten vennoots c hap. A an een dergelijke opzet mag de notaris niet meewerken. D e
notaris mag evenmin 's c huiven' met door hem in rekening te brengen bedragen wanneer dit de opdrac htgever beter
uitkomt. M en denke aan de notaris die voor een c liënt de trans port- en hypotheekakte pas s eert.
O verigens hoeft de oors pronkelijke opdrac htgever niet altijd de uiteindelijke opdrac htgever te zijn. I n geval van een
fus ie of hers truc turering kan het zijn dat de oors pronkelijke opdrac htgever is opgeheven. I n dat geval kunnen de kos ten
door de notaris eventueel wel ten las te worden gebrac ht van een ander dan de (oors pronkelijke) opdrac htgever.

(Toelic hting van 2 2 juni 2 0 1 1 )

Artikel 11 Onderzoeksplicht en toezicht financiële afwikkeling
1 . Bij de levering van regis tergoederen en bij de ves tiging en levering van beperkte rec hten op die regis tergoederen
s telt de notaris een zodanig onderzoek in dat over de rec hts toes tand van het regis tergoed zo min mogelijk
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onzekerheid bes taat. E enzelfde verplic hting rus t op de notaris bij de levering van aandelen op naam en bij de
ves tiging en levering van beperkte rec hten op die aandelen.

2 . D e notaris neemt in de akte de gegevens op die voor de rec hts toes tand van belang zijn. H ij ziet erop toe dat de koper
het verkoc hte verkrijgt overeenkoms tig de gemaakte afs praken.

3 . D e notaris ziet toe op de juis te financ iële afwikkeling.
H et onderzoek naar de rec hts toes tand van regis tergoederen in verband met de overdrac ht daarvan (en de ves tiging van
beperkte rec hten daarop) is een van de kerntaken van het notariaat. D itzelfde geldt bij de levering van aandelen op
naam en bij de ves tiging en levering van beperkte rec hten op die aandelen. Voor de overdrac ht van regis tergoederen
moet de notaris de openbare regis ters op zodanige wijze en tijds tippen raadplegen dat de koper verkrijgt waarop hij
rec ht heeft. L id 2 verplic ht de notaris ook de uitkoms t van het door hem gehouden onderzoek, bijvoorbeeld de
aanwezigheid van erfdiens tbaarheden of kettingbedingen, in de akte op te nemen, met eventuele aanhec hting als bijlage
aan de akte. D e notaris is verplic ht partijen voor te lic hten wanneer omtrent de rec hts toes tand onzekerheid bes taat.
G ezien de taak die de notaris door de wet is toebedeeld bij het rec hts verkeer in regis tergoederen zal hij niet aan de
overdrac ht van een regis tergoed kunnen meewerken wanneer hij niet in de gelegenheid is ges teld naar de
rec hts toes tand daarvan een onderzoek in te s tellen. Zie hierover ook artikel 3 van deze verordening.

D e notaris vervult ook een belangrijke rol bij de financ iële afwikkeling van trans ac ties in regis tergoederen. A rtikel 7 :2 6
BW bepaalt dat op het moment van het ondertekenen van de akte van levering het vers c huldigde " ten mins te uit de
mac ht van de koper" moet zijn gebrac ht en na de ins c hrijving in de openbare regis ters pas " in de mac ht van de
verkoper" behoeft te worden gebrac ht. I n het verlengde daarvan is het de taak van de notaris er op toe te zien dat de
verkoper ook daadwerkelijk de koops om ontvangt. D it zal gewoonlijk betekenen dat de koops om door of vanwege de
koper voor het pas s eren van de akte van levering op de bijzondere rekening als bedoeld in artikel 2 5 WN A is ges tort
(hetgeen door de bank waarbij de rekening wordt gehouden is beves tigd) zodat de verkoper daarover na regelmatige
voltooiing van de overdrac ht kan bes c hikken. Rus tte op het verkoc hte een hypotheek en/of bes lag, dan zal de notaris in
het algemeen op grond van de tus s en hem en de verkoper bes taande rec hts verhouding gerec htigd zijn tot aflos s ing van
de hypothec aire geldlening en/of het bes lag over te gaan.

Bij bepaalde trans ac ties wordt de notaris regelmatig gec onfronteerd met de s ituatie waarin partijen zijn
overeengekomen de betaling van de koops om buiten de notaris om te laten plaats vinden. Voorbeelden zijn leveringen
binnen een c onc ern of in familierelaties . Te allen tijde zal de notaris dan door het s tellen van vragen en het geven van
de nodige voorlic hting over de gevolgen van een andere dan de gebruikelijke handelwijze, zic h ervan moeten overtuigen
dat partijen zic h terdege van de ris ic o's bewus t zijn. H et bes tuur kan bij reglement de verplic hting tot onderzoek als
bedoeld in de eers te zin van lid 1 nader vas ts tellen. H et bes tuur heeft een Beleids regel tijds tip uitbetaling van gelden
vas tges teld, waarin is bepaald wanneer de notaris gelden, die in verband met de levering van een regis tergoed en de
ves tiging van een beperkt rec ht daarop, mag uitbetalen.

(Toelic hting van 2 2 juni 2 0 1 1 )

Artikel 12 Betalingen in contanten
Betalingen in c ontanten aan of door de notaris boven een door het bes tuur vas tges teld bedrag zijn niet toeges taan.

H et is van belang dat c ontant betalings verkeer op het notaris kantoor zoveel mogelijk wordt vermeden. D e huidige
verordening verbiedt de notaris meer in c ontanten in ontvangs t te nemen dan een door het bes tuur vas tges teld bedrag.
Voorges teld wordt het verbod uit te breiden met het uitbetalen van c ontanten. Zo geldt de meldings plic ht in de WWFT
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eveneens voor zowel het aannemen als het uitbetalen van c ontanten, geformuleerd als 'trans ac ties , betaald aan of
betaald door tus s enkoms t' van de beroeps beoefenaar'.

H et bes tuur heeft het bedrag vas tges teld op maximaal € 2 .5 0 0 en wijkt daarmee dus af van de Wet ter voorkoming van
witwas s en en financ ieren van terroris me (WWFT ) 2 0 1 8 en het daarmee s amenhangende uitvoerings bes luit. D e daarin
opgenomen objec tieve indic ator voor de meldings plic ht geldt voor bedragen van € 1 0 .0 0 0 of meer. D aarbij blijft voor de
notaris praktijk als uitgangs punt gelden dat geldbewegingen giraal plaats vinden en dat iedere aanname of uitbetaling
van c ontanten zoveel mogelijk wordt vermeden.

E en s torting in c ontanten op de rekening van de notaris wordt ook aangemerkt als een betaling in c ontanten. D e
verordening verbiedt de notaris niet gelden te ac c epteren die boven het grens bedrag c ontant op zijn rekening zijn
ges tort. D at betekent dat de notaris de gelden niet hoeft terug te s torten. O p grond van de WWFT moet deze handeling
wel worden gemeld als het om € 1 5 .0 0 0 of meer gaat.

(Toelic hting van 1 3 maart 2 0 1 9 )

Artikel 13 Voldoen aan financiële verplichtingen
D e aan de notaris toevertrouwde gelden dienen op een bijzondere rekening te worden bewaard en dienen te allen tijde ten
volle in geldmiddelen aanwezig te zijn.

A rtikel 2 3 lid 1 WN A geeft aan dat het de notaris verboden is , rec hts treeks of middellijk, handelingen te verric hten
waarvan hij redelijkerwijs moet verwac hten dat zij ertoe kunnen leiden, dat hij te eniger tijd niet zal kunnen voldoen aan
zijn financ iële verplic htingen. D eze verplic hting leidt er toe dat de notaris verplic ht is c liëntengelden te allen tijde ten
volle in geldmiddelen bes c hikbaar te hebben. D e notaris dient er onmiddellijk en zonder enige beperkingen over te
kunnen bes c hikken. Vanwege een guns tige rente worden derdengelden door de notaris s oms op een depos itorekening
gezet. I n dat geval zal de notaris met de bank afs praken moeten maken om er voor te zorgen dat hij onmiddellijk en
zonder enige beperkingen over het geld kan bes c hikken.
H et bes tuur zal de in dit artikel geformuleerde verplic hting in nadere regels uitwerken.

(Toelic hting van 2 2 juni 2 0 1 1 )

Artikel 14 Kantoor en medewerkers
D e notaris dient ervoor zorg te dragen dat de inric hting en organis atie van zijn kantoor voldoen aan de eis en van een goede
praktijkuitoefening en dat de kwaliteit van de door hem en zijn medewerkers verric hte diens ten optimaal is . D e notaris draagt
er zorg voor dat hij en zijn medewerkers over de bekwaamheid bes c hikken die vereis t is voor het op het juis te niveau
verric hten van de aan hen opgedragen werkzaamheden.

H et juis te func tioneren van het kantoor met vakbekwame medewerkers is van belang voor het notariaat als geheel. D e
notaris zal bijvoorbeeld zijn organis atie zodanig moeten inric hten dat hij tijdig aan een opdrac ht kan voldoen.

(Toelic hting van 2 2 juni 2 0 1 1 )

Artikel 15 Verzekeringsplicht
1 . D e notaris moet voldoende verzekerd zijn tegen vermogens s c hade als gevolg van aans prakelijkheid, ongeac ht uit
welken hoofde deze aans prakelijkheid kan onts taan.
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2 . Voor de verzekering van het ris ic o van beroeps aans prakelijkheid van de notaris en zijn protoc olvoorgangers geldt het
volgende:
a. s c haden die lopen tot vijfentwintig miljoen euro (€ 2 5 .0 0 0 .0 0 0 ) moeten zijn gedekt;
b. het te verzekeren ris ic o moet zijn gedekt via een te goeder naam en faam bekend s taande
verzekerings maats c happij;
c . de verzekering of verzekeringen dienen minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1 . de verzekering van de notaris dekt ook in geval van zijn s c hors ing of ontzetting mede de
aans prakelijkheid van de protoc olverzekerden en de kandidaat- notaris die het notaris ambt
waarneemt in de zin van de Wet op het notaris ambt;
2 . de verzekering dekt mede de burgerrec htelijke aans prakelijkheid van de notaris voor handelen en
nalaten van pers onen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn;
3 . de verzekerde limieten vormen het minimaal door de notaris te verzekeren bedrag van vijfentwintig
miljoen euro (€ 2 5 .0 0 0 .0 0 0 ) per aans praak en vijftig miljoen euro (€ 5 0 .0 0 0 .0 0 0 ) per
verzekerings jaar; zij gelden onafhankelijk van elkaar voor de notaris en per individuele
protoc olvoorganger;
4 . voor de protoc olverzekerden mag geen eigen ris ic o gelden. D e protoc olontvanger moet het protoc ol
verzekeren voor minimaal hetzelfde bedrag als waarvoor de protoc olhouder was verzekerd;
5 . indien een s c hade van de protoc olverzekerden niet gedekt is op bas is van de polis voorwaarden van
de protoc olopvolger dient dekking te worden geboden overeenkoms tig de polis voorwaarden die voor
de protoc olvoorganger(s ) van krac ht waren ten tijde van het begaan van de fout, ec hter als waren die
polis voorwaarden op bas is van het s ys teem waarbij voor de polis dekking het moment van de
aans praak of de oms tandighedenmelding bepalend is voor de polis dekking (c laims made bas is );
6 . aan de polis rec hten van protoc olverzekerden mag geen afbreuk worden gedaan door een s c hending
van een premiebetalings - of polis verplic hting door de protoc olopvolger, voor zover die s c hending
heeft plaats gevonden buiten weten of wil van de protoc olverzekerde die aans praak maakt op
verzekerings dekking. O mgekeerd mag aan polis rec hten van de protoc olopvolger geen afbreuk worden
gedaan bij s c hending van polis verplic htingen door de protoc olvoorganger welke s c hending buiten
weten of wil van de protoc olopvolger heeft plaats gevonden;
7 . een vordering van de verzekeraar op de protoc olverzekerden mag niet in de weg s taan aan het rec ht
op uitkering van de protoc olopvolger. O mgekeerd mag een vordering van de verzekeraar op de
protoc olopvolger niet in de weg s taan aan het rec ht op uitkering van de protoc olverzekerden;
8 . indien verzekeraars bij de aanvang van de verzekering van de protoc olopvolger geen door de
protoc olvoorganger(s ) ingevuld aanvraagformulier hebben ontvangen, mag de verzekeraar tegenover
de protoc olvoorganger van wie geen formulier is ontvangen, geen beroep meer doen op een s c hending
van de mededelings plic ht;
9 . de verzekering van de notaris biedt, met een minimum van 3 maanden, dekking gedurende de periode
waarin nog geen aanwijzing van diens protoc olopvolger heeft plaats gevonden (zwevend protoc ol).
1 0 . de dekking voor de protoc olverzekerden dient in de polis s en te zijn geregeld van de protoc olopvolger
die vanaf 1 januari 2 0 0 4 een notaris in het protoc ol is opgevolgd;
1 1 . de protoc olopvolger dient te bes c hikken over een verklaring waarin de verzekeraar beves tigt dat de
verzekering voldoet aan het in dit reglement bepaalde.

3 . Sc haden in het kader van beroeps aans prakelijkheid lopende van één miljoen euro (€ 1 .0 0 0 .0 0 0 ) tot vijfentwintig
miljoen euro (€ 2 5 .0 0 0 .0 0 0 ), als mede s c haden van honderdduizend euro (€ 1 0 0 .0 0 0 ) tot vijf miljoen euro (€
5 .0 0 0 .0 0 0 ) als gevolg van fraude door pers oneel en als gevolg van het verlies van waarden tijdens trans port of
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verblijf op kantoor en s c haden tot een bedrag van vierhonderd vierenvijftigduizend euro (€ 4 5 4 .0 0 0 euro) als gevolg
van adminis tratieve betaalfouten, moeten worden gedekt in een door de KN B afges loten c ollec tieve verzekering. D e
notaris is verplic ht om zijn aandeel in de kos ten die gemoeid zijn met deze verzekeringen te dragen.
H et behoort bij de bijzondere pos itie van de notaris in het rec hts verkeer en het daarbij behorende vertrouwen, dat de
notaris voldoende is verzekerd tegen het ris ic o van beroeps aans prakelijkheid. H et bes tuur van de KN B heeft dan ook
regels vas tges teld over de beroeps aans prakelijkheids verzekering en een c ollec tieve
beroeps aans prakelijkheids verzekering (exc edent) afges loten voor het notariaat. Sinds de invoering van de
beroeps aans prakelijkheids verzekering (exc edent) op 1 april 1 9 7 9 is de regeling met betrekking tot
beroeps aans prakelijkheid (exc edent) eens in de twee à drie jaar ter heroverweging voorgelegd aan de ledenraad van de
KN B. Telkens heeft de ledenraad bes loten de bes taande regeling voort te zetten al dan niet met een verhoging van de
dekking. D ienovereenkoms tig s telt de A lgemene ledenvergadering s teeds jaarlijks de bijdragen voor de c ollec tieve
verzekeringen vas t.
N adat de dekking per 1 januari 2 0 0 7 werd verhoogd tot 2 5 miljoen euro, hebben vers c hillende notaris s en bezwaar geuit
tegen de (verplic hte deelname aan) c ollec tieve beroeps aans prakelijkheids verzekering (exc edent). H et bes tuur van de
KN B heeft deze bezwaren afgewezen, maar het bes tuur bes loot wel tot een heroverweging van het s ys teem en de hoogte
van de beroeps aans prakelijkheids verzekering.

D e bes lis s ingen op bezwaar hebben in het ordejaar 2 0 1 0 /2 0 1 1 tot twee bes tuurs rec htelijke beroeps proc edures geleid.
I n de eers te, door de KN B geëntameerde proefproc edure bij de bes tuurs rec hter in A ms terdam, oordeelde deze op 1 1
oktober 2 0 1 1 dat het bij de wettelijke taak van de KN B hoort om een verplic hte c ollec tieve verzekering voor haar leden
af te s luiten. D e KN B is wettelijk belas t met het bevorderen van de goede beroeps uitoefening (artikel 6 1 Wna) en hier
hoort bij dat een notaris voldoende tegen beroeps fouten is verzekerd. I n dit kader, zo meende de A ms terdams e rec hter,
pas t het juis t bij het s timuleren van de goede beroeps uitoefening om een verplic hte c ollec tieve verzekering voor alle
leden af te s luiten.
I n de tweede proc edure, bij de rec htbank L eeuwarden, kwam de bes tuurs rec hter op 2 4 november 2 0 1 1 tot het
tegenges telde oordeel. D eze rec hter meende dat in de regelgeving niet is opgenomen dat notaris s en verplic ht zijn deel
te nemen aan een door de KN B c ollec tief afges loten exc edentverzekering. D it heeft volgens de rec hter tot gevolg dat
het afs luiten van een beroeps aans prakelijkheids verzekering niet behoort tot de taken van de KN B en dat de KN B
hiervoor dan ook geen bijdrage kan innen.
D e uits praak van 2 4 november 2 0 1 1 was aanleiding voor het bes tuur van de KN B om hoger beroep in te s tellen bij de
A fdeling Bes tuurs rec hts praak van de Raad van State (A BRvS) en de onts tane tegens telling en onduidelijkheid aldaar
voor te leggen.

D aarnaas t bes loot het bes tuur, teneinde dis c us s ie in de toekoms t te voorkomen, de door de rec hter in L eeuwarden
ges telde tekortkomingen in de regelgeving te hers tellen.
O m te beginnen is bij bes luit van 2 5 januari 2 0 1 2 de hoogte van de te verzekeren s c haden en de verplic hte deelname
aan de beroeps aans prakelijkheids verzekering (exc edent) explic iet in het Reglement beroeps aans prakelijkheid 2 0 1 1
opgenomen. Voorts heeft het bes tuur de ledenraad voorges teld deze verplic htingen in een verordening op te nemen en
de ledenraad heeft daarmee in zijn vergadering van 1 5 februari 2 0 1 2 inges temd.

U itgangs punt is dat een individuele notaris ‘voldoende verzekerd’ is wanneer s c haden tot € 2 5 miljoen door een
beroeps aans prakeljkheids verzekering zijn gedekt. P er 1 januari 2 0 0 7 is dit bedrag vas tges teld op € 2 5 miljoen. I n de
beroeps proc edures is geopperd dat een lagere dekking ook voldoende zou zijn, althans dat de verplic hting zou moeten
worden gedifferentieerd, al naar gelang de aard van de praktijk en de regio waar de notaris is geves tigd. G ebleken is
ec hter dat elke praktijk kan worden gec onfronteerd met trans ac ties die dit bedrag overs tijgen. H et betreft niet alleen de
grote kantoren in de rands tad, maar ook kleinere kantoren met één of twee notaris s en in de res t van het land.
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O verigens plegen de grote, internationale, kantoren, die meer met dergelijke trans ac ties hebben te maken, een
verzekering bovenop de verplic hte dekking van € 2 5 miljoen af te s luiten.

H et bereiken van een dergelijke dekkings graad is alleen mogelijk door een c ombinatie van een c ollec tieve en een
individuele verzekerings plic ht. D e door het bes tuur van de KN B ten behoeve van alle leden ges loten c ollec tieve
verzekeringen dekken s c haden die lopen van € 1 miljoen tot € 2 5 miljoen. D e door de individuele notaris af te s luiten
verzekering moet s c haden tot € 1 miljoen dekken. D it was als voorwaarde opgenomen in het Reglement
beroeps aans prakelijkheid 2 0 1 0 en wordt nu opgenomen in de verordening, evenals de overige voorwaarden aan die
verzekering, die nu in het reglement s taan.

I n de voorges telde verordening zijn de nadere regels uit het Reglement 2 0 1 1 in hun geheel overgenomen. D it
reglement dient daarmee te vervallen.

H et reglement bevat een toelic hting op het c laims made s ys teem, die voor de duidelijkheid hier wordt overgenomen.
E en verzekering op c laims made bas is wil zeggen het s ys teem waarbij voor de polis dekking het moment van de
aans praak of de oms tandighedenmelding bepalend is voor de polis dekking. Sinds 1 januari 2 0 0 4 zijn de voorwaarden
van de primaire beroeps aans prakelijkheids verzekering in die zin gewijzigd, dat is overgegaan van een los s oc c urrenc e
naar een c laims made s ys teem. H ierdoor diende, als de bes taande regeling ongewijzigd zou blijven, de defungerende
notaris zic h voor de uitloop van het ris ic o gedurende 3 0 jaar na defungeren bij te verzekeren. D e feitelijke s ituatie was
half november 2 0 0 4 , dat de verzekeraars zic h het rec ht voorbehielden premie en c ondities te wijzigen, res pec tievelijk
dus danige premieverhogingen in het vooruitzic ht s telden, ter hoogte van 1 4 0 % , dat de onzekerheid voor
gedefungeerde notaris s en en hun erfgenamen, onaanvaardbaar moes t worden geac ht. M et de verzekeraars is
overeengekomen, dat deze onzekerheid kon worden opgeheven, door de overnemende notaris te verplic hten ook de
aans prakelijkheid van zijn voorgangers te verzekeren. D aardoor geldt de dekking ook voor de voorgaande notaris s en.
D e verplic hting werd in het reglement neergelegd. O mdat de protoc olverzekerden zijn meeverzekerd onder de polis van
de notaris als protoc olopvolger, is het mede de verplic hting van de notaris als protoc olopvolger om bij een s c hade
tegen de protoc olverzekerden er voor te waken dat jegens de verzekeraar de polis verplic htingen bij s c hade worden
nageleefd. D e limiet van twee gebeurtenis s en per jaar per notaris blijft gelden. N a defungeren is geen eigen ris ic o van
toepas s ing.

(Toelic hting van 2 6 s eptember 2 0 1 2 )

E en aantal leden van de KN B kon zic h niet vinden in de verplic hte verzekering voor beroeps aans prakelijkheid. D it heeft
geleid tot een aantal juridis c he proc edures . U iteindelijk heeft de A fdeling Bes tuurs rec hts praak van de Raad van State
(A BRS) definitief uits praak gedaan in dit ges c hil (1 5 mei 2 0 1 3 , E C L I :N L :RV S:2 0 1 3 :C A O 1 3 4 ). D e uits praak hield in
dat de KN B haar leden mag verplic hten om verzekerd te zijn voor beroeps aans prakelijkheid, dat de KN B eis en aan deze
verzekering mag s tellen waaronder een minimale dekking, maar dat de KN B onvoldoende had aangetoond dat het
verplic hte karakter van de verzekering noodzakelijk was voor de goede beroeps uitoefening van de notaris . H iermee kon
de KN B de verplic hte verzekering niet langer handhaven.

I ndien een protoc ol wordt overgenomen is het van belang dat de opvolger (protoc olontvanger) het protoc ol verzekert
voor hetzelfde bedrag waarvoor de notaris die het protoc ol overdraagt (de protoc olhouder) was verzekerd. E en c liënt
moet er immers vanuit kunnen gaan dat het protoc ol, waartoe zijn akte behoort, verzekerd blijft tot minimaal hetzelfde
bedrag.

(Toelic hting van 8 april 2 0 1 5 )

Artikel 16 Samenwerkingsverbanden
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D e notaris kan een s amenwerkings verband aangaan met een andere notaris of met een kandidaat- notaris .

E en s amenwerkings verband kan ook worden aangegaan met leden van een andere beroeps groep. D it z.g.
interdis c iplinair s amenwerkings verband is in een afzonderlijke verordening geregeld.

(Toelic hting van 2 2 juni 2 0 1 1 )

H et tweede lid van artikel 1 6 regelde de s amenwerking van een notaris met een medewerker van zijn kantoor. Tot het
moment van inwerkingtreding van de Verordening interdis c iplinaire s amenwerking 2 0 1 5 (I D S Verordening) was het een
notaris toeges taan een s amenwerkings verband aan te gaan met een medewerker van zijn kantoor die geen notaris of
kandidaat- notaris was , mits de notaris de volledige zeggens c hap over de praktijkuitoefening behield. A angezien bij
deze vorm van s amenwerking de notaris altijd de volledige zeggens c hap moes t behouden betrof een dergelijke
s amenwerking als het ware een deelneming. D oor invoering van de nieuwe I D S Verordening per 3 0 mei 2 0 1 6 is een
dergelijke s amenwerking niet langer mogelijk. I n de I D S Verordening is namelijk in artikel 3 het verbod op partic ipaties
door derden opgenomen. A nderen dan notaris s en of beoefenaren van een toeges taan beroep zoals bedoeld in artikel 2
van de I D S- verordening kunnen niet deelnemen in een praktijkrec hts pers oon of houds ter- rec hts pers oon. D e reeds voor
3 0 mei 2 0 1 6 bes taande s amenwerkingen van notaris s en met kantoormedewerkers op grond van artikel 1 6 tweede lid
worden geres pec teerd. Zie ook de artikel 1 0 (overgangs bepaling) van de I D S- verordening.

(Toelic hting van 2 3 november 2 0 1 6 )

Artikel 17 Praktijkvennootschap
A rtikel 1 7 was bij de invoering van de Verordening beroeps - en gedrags regels in 2 0 1 1 geres erveerd voor de
praktijkvennoots c hap. U iteindelijk is er voor gekozen om de voors c hriften waar een praktijkvennoots c hap aan moet
voldoen in de I D S- Verordening op te nemen. D e daarin opgenomen voors c hriften gelden zowel voor de
praktijkvennoots c hap in interdis c iplinaire s amenwerkings verbanden als voor de praktijkvennoots c hap met alleen
notaris s en, aldus artikel 3 lid 5 van de I D S- verordening.

(Toelic hting van 2 3 november 2 0 1 6 )

Artikel 18 Partijadviseur
1 . D e notaris die naar buiten optreedt als partijadvis eur maakt jegens belanghebbenden tijdig kenbaar dat hij in die
hoedanigheid optreedt.

2 . D e notaris pas s eert geen akten bij de tots tandkoming waarvan hij of een kantoorgenoot als partijadvis eur van een
van de partijen betrokken is gewees t, tenzij alle betrokkenen daarmee ins temmen op grond van aan hen vooraf
vers trekte informatie.

3 . D e ins trumenterend notaris trekt zic h als zodanig terug zodra een niet aans tonds overbrugbaar belangenc onflic t
tus s en partijen is onts taan of dreigt te onts taan over de rol van de notaris als ins trumenterend notaris , zoals bedoeld
in lid 2 van dit artikel.

4 . Wanneer de notaris zic h heeft teruggetrokken, dan voorkomt hij dat een kantoorgenoot optreedt voor één van de
partijen, tenzij alle betrokken pers onen daarmee ins temmen. H etzelfde geldt, wanneer naar aanleiding van een door
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de notaris behandelde zaak een c onflic t is onts taan over het handelen of nalaten van de notaris .
I n de huidige verordening is de materie van de notaris of diens kantoorgenoot als partijadvis eur uitgebreid en heel
feitelijk geregeld. Voorges teld wordt de regeling, die op zic hzelf voldoet, algemener in enkele princ ipes te formuleren.

L id 1
A ls de notaris in een bepaald geval optreedt als partijadvis eur en niet als onafhankelijk behartiger van alle
partijbelangen, mag daarover geen enkel mis vers tand onts taan. D aarom is het van belang dat de notaris zijn pos itie
duidelijk maakt aan allen die een gerec htvaardigd belang hebben bij de wetens c hap dat de notaris als partijadvis eur
optreedt. H et 'tijdig' kenbaar maken zal mees tal betekenen: direc t. O m ac hteraf mis vers tanden te voorkomen is het
aan te bevelen om dit s c hriftelijk kenbaar te maken.

L id 2
H ier wordt overgenomen, wat in het huidige artikel 2 2 , eers te lid, eers te zin, s taat. O nder het pas s eren van een akte
moet hier mede worden vers taan het als notaris behandelen van een zaak (zie het huidige artikel 1 9 , eers te lid), of als
partijadvis eur behandelen (artikel 1 9 , tweede lid). O ok de voorbereiding van een akte valt hieronder, te denken valt
hierbij aan de notaris die een exec utieveiling begeleidt (wat niet altijd res ulteert in het pas s eren van een akte).
Toegevoegd is dat het om een informed c ons ent moet gaan van alle betrokkenen, dus ook de notaris zelf, op grond van
vers trekte informatie.

L id 3
D at de notaris zic h als nog moet terug trekken bij een belangenc onflic t, is in de huidige verordening verwoord in artikel
2 2 , eers te lid, tweede zin en 1 9 , derde lid, tweede zin.

L id 4
D e kantoorgenoot mag natuurlijk ook niet optreden voor één van de partijen in geval van een c onflic t. H et kantoor is als
het ware 'bes met' als de notaris zic h heeft teruggetrokken. Verwezen wordt naar de huidige artikelen 2 0 , eers te en
tweede lid, 1 9 , derde lid, eers te zin, res pec tievelijk 2 1 .

(Toelic hting van 2 2 juni 2 0 1 1 )

Artikel 19 Naar buiten optreden
D e notaris draagt zorg bij het naar buiten optreden voor een juis te en volledige pres entatie van het kantoor.

O nder naar buiten optreden wordt vers taan: het in het kader van de praktijkuitoefening doen van mededelingen,
kennis gevingen of aankondigingen dan wel het zic h op andere wijze naar buiten pres enteren door de notaris of door een
s amenwerkings verband als zodanig. O ok het gebruik van internetadres s en valt onder het begrip 'naar buiten optreden'
(zie H of A ms terdam 9 oktober 2 0 0 3 , nr. 3 2 7 /2 0 0 3 N O T ).

D e aanduiding van een kantoor moet met de werkelijkheid overeens temmen. Zo mag een notaris kantoor zic h niet
'notaris kantoor D elft' of 'notaris praktijk A ms terdam' noemen, omdat in D elft en A ms terdam meer notaris kantoren
geves tigd zijn.

I ndien een notaris kantoor vers c hillende ves tigingen heeft, dient dit bij het naar buiten optreden kenbaar te zijn.

(Toelic hting van 2 2 juni 2 0 1 1 )

Artikel 19A Controleren identiteitsdocument
Bij het vas ts tellen van de identiteit van de bij het verlijden van een akte voor de eers te maal voor de notaris vers c hijnende
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pers onen, c ontroleert de notaris het hem getoonde doc ument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identific atieplic ht op
diefs tal, vermis s ing, geldigheid en ec htheid. D e notaris maakt hierbij voor zover mogelijk gebruik van hiervoor ges c hikte,
door het bes tuur aangewezen apparatuur, programmatuur, applic aties en s ys temen.

I n artikel 3 9 lid 1 van de Wet op het notaris ambt is bepaald dat de bij het verlijden van een akte vers c hijnende
pers onen aan de notaris bekend moeten zijn. D e notaris moet de identiteit van de pers onen die de eers te maal voor
hem vers c hijnen vas ts tellen aan de hand van een doc ument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identific atieplic ht.

D e ratio van deze identific atieplic ht is dat de notaris zic h vergewis t van de identiteit van de voor hem vers c hijnende
pers onen. H ij moet verifiëren of degene die voor hem vers c hijnt de identiteit heeft van degene die hij opgeeft te zijn. H et
c ontroleren van de ec htheid van het getoonde doc ument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identific atieplic ht
houdt onder meer in dat de notaris c ontroleert of de gegevens op het doc ument overeenkomen met de gegevens in de
Bas is regis tratie P ers onen, voor zover deze gegevens hierin zijn opgenomen.

E r zijn middelen die de notaris kunnen helpen bij deze taak. H et pas t bij de rol van de notaris als poortwac hter om die
middelen te gebruiken. H et wordt hierbij van belang geac ht dat elke notaris dezelfde middelen gebruikt.

H et bes tuur van de KN B kan in dit kader leden fac iliteren bij de aans c haf van de benodigde middelen. G ezien de s nelle
ontwikkelingen op dit gebied kan het bes tuur via de gebruikelijke kanalen aan haar leden kenbaar maken welke
middelen gebruikt moeten worden. D e notaris is ingevolge dit artikel verplic ht de door het bes tuur aangewezen
middelen s teeds te gebruiken bij voormelde identific atieplic ht.

M et de zins nede ‘voor zover mogelijk’ wordt uits luitend gedoeld op uitzonderings gevallen waarin de notaris doc umenten
worden getoond die niet met gebruikmaking van de door het bes tuur aangewezen apparatuur, programmatuur, applic aties
en s ys temen kunnen worden gec ontroleerd op diefs tal, vermis s ing, geldigheid en ec htheid.

(Toelic hting van 1 8 s eptember 2 0 1 9 )

Artikel 20 Nadere regelgeving bestuur
H et bes tuur van de KN B is bevoegd om met betrekking tot de in deze verordening behandelde onderwerpen nadere regels te
geven. O ver het ontwerp daarvan wordt de ledenraad geraadpleegd. D e regels worden zo s poedig mogelijk na vas ts telling ter
kennis van het minis terie van Veiligheid en J us titie gebrac ht.

D e aan het bes tuur verleende bevoegdheid nadere regels vas t te s tellen is gebas eerd op artikel 8 9 lid 5 WN A . N adere
regels zullen o.a. gegeven worden over het bepaalde in de artikelen over uitbetalen van gelden, s c hriftelijke
royements toezegging, betaling c ontanten en beroeps aans prakelijkheid.

(Toelic hting van 2 2 juni 2 0 1 1 )

Artikel 21 Naam
D eze verordening wordt aangehaald als Verordening beroeps - en gedrags regels 2 0 1 1 .

Artikel 22 Inwerking treden
D eze verordening treedt in werking met ingang van 1 augus tus 2 0 1 1 of zoveel later als de termijn van tien dagen na
public atie in de Staats c ourant als bedoeld in artikel 9 1 lid 2 Wet op het notaris ambt is vers treken.

Datum: 21/7/2021

www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl

Verordening bevordering vakbekwaamheid
D e ledenraad van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat de KN B tot taak heeft de bevordering van een goede beroeps uitoefening door de leden en van hun
vakbekwaamheid;
G elet op artikel 6 1 van de Wet op het notaris ambt;
G ezien het ontwerp van het bes tuur met bijbehorende toelic hting;
G elet op de adviezen van de kamers van toezic ht;
G elet op de adviezen van de ringen;

s telt de navolgende verordening vas t:

Verordening van de KNB van 16 f ebruari 2000, St crt . 2000, 182, goedgekeurd door de St aat ssecret aris van Just it ie d.d.
13 sept ember 2000, nr. 5047950/00/06, inw. t r. 1 okt ober 2000. Zie voor de t ot st andkoming Nieuwsbrief Not ariaat
maart , april, august us en sept ember 2000.

D e in deze verordening neergelegde s c holings verplic hting is gebas eerd op de bevoegdheid van de KN B om krac htens
artikel 6 1 WN A bij verordening regels te s tellen betreffende de bevordering van de vakbekwaamheid van de leden.

(Toelic hting 1 6 februari 2 0 0 0 )

Artikel 1
I eder lid van de KN B is verplic ht zic h zodanig te s c holen en bij te s c holen op vakinhoudelijk gebied, op het gebied van het
notarieel management en op het gebied van de notariële diens tverlening dat hij bes c hikt over de kennis die gezien zijn func tie
noodzakelijk is voor een goede beroeps uitoefening.

Van een beginnende kandidaat- notaris kan niet worden verwac ht dat hij al direc t over alle vereis te kennis bes c hikt die
vereis t voor de een goede beroeps uitoefening. D e verplic hting is daarom mede afhankelijk ges teld van de func tie die
het lid binnen het notariaat vervult.

(Toelic hting 1 6 februari 2 0 0 0 )

Artikel 2
1 . A an de in artikel 1 neergelegde verplic hting is in begins el voldaan als een lid van de KN B binnen telkens twee
kalenderjaren een door het bes tuur van de KN B vas t te s tellen aantal opleidings punten heeft behaald.

2 . H et bes tuur van de KN B houdt de behaalde opleidings punten bij. I eder lid heeft rec ht op inzage van de door hem
behaalde opleidings punten.
H et bes tuur van de KN B deelt blijkens art. 2 lid 2 aan de kamer van toezic ht mee dat een lid onvoldoende
opleidings punten heeft behaald. D e zorgvuldigheid brengt met zic h mee dat deze mededeling alleen kan worden gedaan
nadat het bes tuur met het betrokken lid c ontac t heeft opgenomen om na te gaan of de adminis tratie van de KN B op dit
punt juis t is .

(Toelic hting van 1 6 februari 2 0 0 0 )
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Artikel 3
1 . H et bes tuur van de KN B bepaalt het aantal opleidings punten dat aan een onderwijs vorm wordt toegekend.

2 . Bij reglement worden de met de toekenning van opleidings punten s amenhangende onderwerpen nader geregeld
als mede de vrijs telling voor het behalen van opleidings punten en op welke wijze een vrijs telling wordt verleend.

3 . O ver het ontwerp van het reglement wordt de ledenraad geraadpleegd. H et reglement wordt zo s poedig mogelijk na
vas ts telling ter kennis van het minis terie van J us titie gebrac ht.

Artikel 4
D eze verordening wordt aangehaald als Verordening bevordering vakbekwaamheid.

Artikel 5
D eze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2 0 0 0 of zoveel later als de termijn van tien dagen na public atie
in de Staats c ourant als bedoeld in artikel 9 1 lid 2 Wet op het notaris ambt is vers treken.

Verordening commissie van toezicht
D e ledenraad van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is regelen te s tellen die voor het func tioneren van de c ommis s ie van toezic ht van belang zijn;
G elet op artikel 3 4 van de Wet op het notaris ambt;
G ezien het ontwerp van het bes tuur met bijbehorende toelic hting;
G elet op de adviezen van de kamers van toezic ht;
G elet op de adviezen van de ringen;

s telt de navolgende verordening vas t:

Verordening van de KNB van 13 sept ember 2000, St crt . 2000, 182, goedgekeurd door de St aat ssecret aris van Just it ie
bij brief d.d. 15 sept ember 2000, nr. 5052256/00/06, inw. t r. 1 okt ober 2000. Zie voor de t ot st andkoming Nieuwsbrief
Not ariaat maart , april en okt ober 2000.

D e Verordening c ommis s ie van toezic ht houdt verband met de krac htens artikel 3 3 Wet op het notaris ambt (WN A )
bes taande opleiding voor kandidaat- notaris s en.
A rtikel 3 4 WN A bepaalt:

'1 . E r is een c ommis s ie van toezic ht die tot taak heeft toezic ht te houden op de opleiding voor de kandidaat- notaris s en
en op het examen. D e c ommis s ie bes taat uit vijf leden. D rie leden, waaronder de voorzitter, worden benoemd door O nze
M inis ter, de andere leden door de KN B. D e c ommis s ie is geves tigd ten kantore van de KN B.
2 . Bij verordening worden nadere regels ges teld betreffende de zittings duur en het aftreden van de leden en de
voorzitter, als mede betreffende de werkzaamheid, de vergaderingen, de bes luitvorming en andere onderwerpen die voor
het func tioneren van de c ommis s ie van toezic ht van belang zijn.'
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D e c ommis s ie moet er blijkens de M emorie van Toelic hting (2 3 7 0 6 nr. 3 , p. 9 ) onder andere op toezien dat aan de
beroeps opleiding niet zo zware eis en worden ges teld dat de opleiding in feite niet meer het belang van een goede
beroeps uitoefening dient, maar aangemerkt kan worden als een extra belemmering voor de toetreding tot het
notaris ambt.
(Toelic hting van 1 3 s eptember 2 0 0 0 )

Benoeming en ontslag (art. 1)

Artikel 1
1 . D e leden van de c ommis s ie van toezic ht worden voor een periode van vier jaren benoemd. Zij kunnen éénmaal worden
herbenoemd.

2 . I n afwijking van het eers te lid benoemen de minis ter en het bes tuur van de KN B voor de eers te maal ieder één lid
voor een periode van zes jaar.

3 . H et lidmaats c hap van de c ommis s ie van toezic ht eindigt:
a. D oor het vers trijken van de termijn waarvoor het lid is benoemd.
b. D oor onts lag dat een lid, al dan niet op zijn verzoek, wordt verleend door de ins tantie die het lid heeft
benoemd.
c . D oor overlijden.
d. P er 3 1 dec ember van het jaar waarin een lid de leeftijd van 7 0 jaar heeft bereikt.

4 . D e voorzitter van de c ommis s ie van toezic ht geeft van onts tane vac atures onverwijld kennis aan de ins tantie die het
lid heeft benoemd. D eze voorziet binnen twee maanden in de vac ature.

5 . D egenen die een func tie vervullen in de organis atie en/of bij de uitvoering van de opleiding voor kandidaat- notaris s en
kunnen geen lid zijn van de c ommis s ie van toezic ht.

Vergadering en besluitvorming (art. 2)

Artikel 2
1 . D e c ommis s ie van toezic ht vergadert ten mins te tweemaal per jaar en voorts wanneer de voorzitter dit nodig oordeelt
of ten mins te twee leden daarom verzoeken.

2 . D e oproeping ges c hiedt door de voorzitter ten mins te veertien dagen voordat de vergadering wordt gehouden. Bij de
oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

3 . I n de vergadering kunnen alleen bes luiten worden genomen wanneer ten mins te drie leden, waaronder ten mins te een
lid dat benoemd is door het bes tuur van de KN B aanwezig zijn.

4 . I eder lid kan één s tem uitbrengen.
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5 . E en lid kan zic h door een ander lid s c hriftelijk doen vertegenwoordigen, met dien vers tande dat niemand voor zic h en
als gemac htigde meer dan twee s temmen uit kan brengen.

6 . A lle s temmingen ges c hieden mondeling.

7 . Bes luiten worden genomen met meerderheid van s temmen. Bij s taking van s temmen is het voors tel verworpen.

Werkzaamheden (art. 3)

Artikel 3
D e c ommis s ie van toezic ht ontvangt van het bes tuur van de KN B alle relevante informatie betreffende de beroeps opleiding.
H et bes tuur van de KN B raadpleegt de c ommis s ie van toezic ht wanneer hij dit in verband met het onderwijs van de
beroeps opleiding en de daarbij af te nemen examens wens elijk oordeelt. D e c ommis s ie van toezic ht kan ook uit eigen
initiatief met betrekking tot de opleiding en het examen advies uitbrengen aan het bes tuur van de KN B.

Slotbepalingen (art. 4-5)

Artikel 4
D eze verordening wordt aangehaald als Verordening c ommis s ie van toezic ht.

Artikel 5
D eze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2 0 0 0 of zoveel later als de termijn van tien dagen na public atie
in de Staats c ourant als bedoeld in artikel 9 1 lid 2 Wet op het notaris ambt is vers treken.

Verordening interdisciplinaire samenwerking 2015
D e ledenraad van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is regels vas t te s tellen over de wijze waarop s amenwerkings verbanden kunnen worden
aangegaan ter waarborging van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het notariaat;
G elet op artikel 1 8 lid 2 van de Wet op het notaris ambt;
G ezien het door het bes tuur voorges telde ontwerp met bijbehorende toelic hting;
G elet op de adviezen van de ringen;

s telt de navolgende verordening vas t:

Verordening van de KNB van 3 f ebruari 2016, goedgekeurd door de minist er van Veiligheid en Just it ie bij brief van 10
mei 2016, St crt . 2016, 25642, inw. t r. 30 mei 2016.

Al gemene toel i chti ng

A rtikel 1 8 van de Wet op het notaris ambt (Wna) bepaalt dat een notaris een s amenwerkings verband kan aangaan met
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beoefenaren van een ander beroep, mits hierdoor zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet wordt of kan worden
beïnvloed. Volgens het tweede lid van artikel 1 8 worden bij verordening ter waarborging van die onafhankelijkheid en
onpartijdigheid regels vas tges teld over de wijze waarop s amenwerkings verbanden kunnen worden aangegaan. H ieraan
is des tijds uitvoering gegeven met het ops tellen van de Verordening interdis c iplinaire s amenwerking 2 0 0 3 . D e
verordening regelt s amenwerkings vormen tus s en notaris s en en beoefenaren van andere vrije beroepen in hun mees t
vergaande vorm, namelijk s amenwerkings verbanden waarin de deelnemers geheel of gedeeltelijk voor gezamenlijke
rekening en ris ic o praktijk uitoefenen of zeggens c hap over bedrijfs voering met elkaar delen.
D e nieuwe Verordening interdis c iplinaire s amenwerking 2 0 1 5 (I D S- Verordening 2 0 1 5 ) betreft een modernis ering van
de oude I D S- verordening uit 2 0 0 3 . N a ruim tien jaar met deze verordening te hebben gewerkt was het tijd voor een
evaluatie. Vanuit de beroeps groep werden knelpunten ges ignaleerd en s ommige bepalingen bleken inmiddels
ac hterhaald door de tijd. Bij het ops tellen van de nieuwe verordening werd het van groot belang geac ht dat de
advoc atuurlijke en notariële voors c hriften met betrekking tot s amenwerkingen zoveel mogelijk s ync hroon lopen. Begin
dit jaar is door de N ederlands e O rde van A dvoc aten de Verordening op de advoc atuur in werking getreden, waarin ook
de s amenwerking met andere beroeps beoefenaren wordt geregeld. Bij de ops telling van deze verordening is gekeken
naar eventuele tegens trijdigheden en werd het wens elijk geac ht om de nieuwe I D S- verordening waar mogelijk
s ync hroon te laten lopen met de Verordening op de advoc atuur.
De meest rel ev a nte wi j zi gi ngen ten opzi chte v a n de oude v erordeni ng ui t 2003 betref f en:

A rtikel 2 : U nivers itair ges c hoolde leden van het Regis ter Belas tingadvis eurs en leden van de O rde van
O c trooigemac htigden zijn in deze verordening toegevoegd als toeges tane partners voor een s amenwerkings verband
met de notaris . D e s amenwerking met deze beroeps groepen brengt de onafhankelijkheid van de notaris niet in gevaar.
Zij zijn ac ademis c h gevormd en onderworpen aan een tuc htrec ht dat vergelijkbaar is met dat voor notaris s en, inc lus ief
een geheimhoudings plic ht.

A rtikel 5 : E r is een regeling opgenomen over de bes tuurs s amens telling. I ndien het s amenwerkings verband een bes tuur
heeft is de meerderheid van het bes tuur en de voorzitter ervan notaris of beoefenaar van een toegelaten beroep als
bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

A angezien het niet wens elijk is dat een derde (niet zijnde een notaris of toeges tane s amenwerkings partner op grond van
deze verordening) een deelneming heeft in een s amenwerkings verband is er een artikel opgenomen met betrekking tot
aandeelhouders c hap en s temrec ht (artikel 3 ). I n dit artikel wordt een beperking opgelegd wie aandeelhouder kunnen
zijn van een s amenwerkings verband, namelijk notaris s en of beoefenaren van een toeges taan beroep als bedoeld in deze
verordening. D e wijziging betekent dat artikel 1 6 lid 2 van de Verordening beroeps - en gedrags regels , waarin de
mogelijkheid wordt geboden een s amenwerkings verband aan te gaan met een medewerker van een notaris kantoor die
geen notaris of kandidaat- notaris is , komt te vervallen.

D e regeling met betrekking tot het naar buiten optreden is s amengevoegd in één artikel. D e s trekking, zoals ook in de
oude verordening was opgenomen, blijft hetzelfde. D e pres entatie moet met de werkelijkheid overeens temmen en er
mag niet een onjuis te s ugges tie worden gewekt.

D e bepalingen met betrekking tot de onafhankelijkheid, onpartijdigheid, zorgvuldigheid en geheimhouding zijn
s amengevoegd in één algemeen artikel. D e artikelen uit de oude verordening waren voor een groot deel een herhaling
van de algemene regels uit de Wna. M et dit nieuwe artikel wordt beoogd de notaris bij het aangaan van een
s amenwerkings verband uitdrukkelijk te wijzen op zijn kernwaarden ‘onafhankelijkheid’, ‘onpartijdigheid’, ‘zorgvuldigheid’
en’ geheimhouding’. D e notaris moet hier in de praktijk zelf invulling aan geven.

I n de oude verordening werden s pec ifieke regels met betrekking tot het waarborgen van de geheimhouding, dwingend
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voorges c hreven. D eze regels zijn vervallen, omdat een aantal als ac hterhaald kan worden bes c houwd; zie hiervoor ook
de toelic hting bij artikel 7 . H et is aan de notaris zelf om invulling te geven aan zijn onafhankelijke en onpartijdige
pos itie en het waarborgen van zijn geheimhouding. U iteraard geldt hetgeen in deze verordening is opgenomen met
betrekking tot de geheimhouding ook voor notaris s en die niet interdis c iplinair s amenwerken. O ok wanneer een notaris
individueel in een zaak s amenwerkt met andere beroeps groepen zal hij moeten zorgen dat wordt voldaan aan zijn
verplic htingen voortvloeiende uit zijn onafhankelijke pos itie en zijn geheimhoudings plic ht.

O p grond van artikel 1 1 0 eers te lid Wna berus t het toezic ht op de naleving van deze verordening bij het Bureau
Financ ieel Toezic ht. O p grond van artikel 1 8 derde lid Wna moet jaarlijks voor de inlevering van de jaars tukken een
verklaring van een onafhankelijke externe des kundige worden overgelegd aan het Bureau Financ ieel Toezic ht.

(Toelic hting van 3 februari 2 0 1 6 )

Definities (art. 1)

Artikel 1
I n deze verordening wordt vers taan onder:

a. s amenwerkings verband: iedere s amenwerking met een beoefenaar van een ander beroep dan notaris waaraan een of
meer notaris s en deelnemen en waarbij de deelnemers geheel of gedeeltelijk voor gezamenlijke rekening en ris ic o
praktijk uitoefenen of zeggens c hap over bedrijfs voering met elkaar delen;
b. naar buiten optreden: het doen van mededelingen dan wel het zic h op andere wijze naar buiten pres enteren door of ten
behoeve van de notaris of het s amenwerkings verband;
c . praktij kuitoefening: al hetgeen de uitoefening van het notaris ambt in de mees t ruime zin omvat;
d. bedrij fs voering: het geheel van ac tiviteiten dat betrekking heeft op het beheren en het bes turen van het bedrijf van
het s amenwerkings verband.
e. praktij krechts pers oon: een praktijkvennoots c hap, praktijks tic hting, praktijkc oöperatie, of een vennoots c hap die is
opgeric ht naar het rec ht van een ander land dan N ederland en die met een met de naamloze vennoots c hap of bes loten
vennoots c hap met beperkte aans prakelijkheid vergelijkbare rec hts vorm heeft, en die is geric ht op de uitoefening van
de rec hts praktijk door de daartoe bevoegde pers onen;
f. houds ter-rechts pers oon: een naamloze vennoots c hap, bes loten vennoots c hap met beperkte aans prakelijkheid, een
c oöperatie, of een s tic hting of een vennoots c hap die is opgeric ht naar het rec ht van een ander land dan N ederland en
die een met de naamloze vennoots c hap of bes loten vennoots c hap met beperkte aans prakelijkheid vergelijkbare
rec hts vorm heeft en die de aandelen houdt of lid is van een praktijkrec hts pers oon.
D e verordening is van toepas s ing op een s amenwerkings verband van beoefenaren van vers c hillende beroepen indien
daarin de praktijk wordt uitgeoefend voor gezamenlijke rekening en ris ic o van de deelnemers . Voorts is de verordening
van toepas s ing op een s amenwerkings verband van beroeps beoefenaren waarin uits luitend de zeggens c hap over de
bedrijfs voering wordt gedeeld.
E r is s prake van een s amenwerkings verband in de zin van artikel 1 onafhankelijk van de vraag of de
s amenwerkings overeenkoms t een s ubs tantieel deel van de notariële praktijk dan wel de totale praktijk betreft.
M et de definitie van 'bedrijfs voering' wordt uits luitend gedoeld op de bes tuurlijke en leidinggevende kant van het
s amenwerkings verband en daaronder vallen niet de inhoudelijke of beleids matige bes lis s ingen op profes s ioneel gebied
ten aanzien van de praktijkuitoefening.
D e begrippen praktijkuitoefening en bedrijfs voering zijn goed te onders c heiden. H et eers te begrip ziet op de feitelijke
uitoefening van het notaris ambt, zowel op grond van titel I I I van de Wet op het notaris ambt als in meer brede zin,
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bijvoorbeeld als partijadvis eur. H et tweede begrip houdt in het s c heppen en in s tand houden van alle voorwaarden, zoals
een bes tuurlijke, organis atoris c he en logis tieke infras truc tuur, die het mogelijk maken de praktijk gezamenlijk uit te
oefenen.
C onc reet gaat het bij de bedrijfs voering om pers oneels beleid, informatietec hnologie en automatis ering, organis atie,
financ iën, adminis tratie en huis ves ting, maar dan het dis c ipline- of profes s iewaardevrije gedeelte daarvan ter
fac ilitering van een rendabele beroeps uitoefening c onform de daaraan ges telde regels . Bedrijfs voering is het c omplex
van voorzieningen ten behoeve van het profes s ionele werk en beleid.

(Toelic hting van 3 februari 2 0 1 6 )

Algemeen (art. 2)

Artikel 2
H et is de notaris niet geoorloofd - direc t danwel indirec t - een s amenwerkings verband met beoefenaren van een ander beroep
te onderhouden, dan met:

a. advoc aten, lid van de N ederlands e O rde van A dvoc aten;
b. fis c aal juris ten of fis c aal ec onomen, lid van de N ederlands e O rde van Belas tingadvis eurs ;
c . univers itair ges c hoolde leden van het Regis ter Belas tingadvis eurs ;
d. leden van de O rde van O c trooigemac htigden; en
e. in het buitenland werkzame beoefenaren van de hiervoor vermelde danwel daarmee gelijk te s tellen beroepen in het
buitenland mits zij aan een tuc htrec ht zijn onderworpen vergelijkbaar met dat waaraan de hiervoor genoemde
pers onen onderworpen zijn en een adequate beroeps aans prakelijkheids verzekering hebben.
D e in dit artikel genoemde beroeps beoefenaren zijn ac ademis c h gevormd en lid van de N ederlands e O rde van
A dvoc aten, de N ederlands e O rde van Belas tingadvis eurs en de O rde van O c trooigemac htigden en als zodanig
herkenbaar als een eigen beroeps groep. Zij zijn onderworpen aan een tuc htrec ht dat vergelijkbaar is met dat voor
notaris s en, inc lus ief een geheimhoudings plic ht, met daaraan gekoppeld vers c honings rec ht voor wat betreft de
advoc aten.
O verigens behoren tot de groep belas tingadvis eurs naas t de fis c aal juris ten tevens de fis c aal ec onomen, voor zover lid
van de N ederlands e O rde van Belas tingadvis eurs , nu dezen - zij het met een andere, gelijkwaardige
opleidings ac htergrond - op gelijke wijze de belas tingadvies praktijk uitoefenen.

N ieuw is de mogelijkheid met oc trooigemac htigden s amen te werken. E en oc trooigemac htigde is onderworpen aan
tuc htrec ht en heeft een geheimhoudings plic ht met betrekking tot al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn
werkzaamheden als zodanig kennis neemt. D e gedrags regels van de oc trooigemac htigden s luiten het aangaan van een
s amenwerkings verband met een notaris niet uit. A rtikel 2 3 h lid 4 s ub b van de Rijks oc trooiwet geeft de O rde van
O c trooigemac htigden de mogelijkheid om een s amenwerkings verordening uit te vaardigen. Van deze mogelijkheid is tot
op heden nog geen gebruik gemaakt.

O mdat er s prake is van deling van wins t en verlies kan geen s amenwerkings verband in de zin van deze verordening
worden aangegaan met beroeps beoefenaren die in loondiens t zijn. M et anderen dan in artikel 2 vermelde
beroeps beoefenaren mag direc t noc h indirec t een s amenwerkings verband worden aangegaan. H et is de notaris daarom
niet toeges taan een s amenwerkings verband aan te gaan of te c ontinueren met een beoefenaar van een ander beroep,
die naas t het (beoogde) s amenwerkings verband tevens een s amenwerkings verband heeft met een in artikel 2 van deze
verordening niet genoemde beroeps beoefenaar.
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I n N ederland werkzame buitenlands e beroeps beoefenaren moeten getoets t worden aan de N ederlands e c riteria.

H et s taat de notaris vrij andere s amenwerkings vormen aan te gaan met beroeps beoefenaren van een ander beroep,
mits met waarborging van de zelfs tandigheid en onafhankelijkheid van de notaris , en mits geen s amenwerkings verband
in de zin van de verordening wordt ges uggereerd (zie ook het hiernavolgende artikel 4 ).Bij dit s oort
s amenwerkings vormen moet worden gedac ht aan een inc identele gezamenlijke ac tiviteit, s trategis c he allianties of
kantoorc ombinaties waarbij bepaalde voorzieningen worden gedeeld.

(Toelic hting van 3 februari 2 0 1 6 )

Aandeelhouderschap stemrecht en zeggenschap (art. 3)

Artikel 3
1 . A lle aandelen van een praktijkrec hts pers oon en een houds ter- rec hts pers oon met een in aandelen verdeeld kapitaal
en de daarmee verbonden s temrec hten of c ertific aten ervan zijn in handen van:

a.

notaris s en en van beoefenaren van een toeges taan beroep als bedoeld in artikel 2 , die de praktijk binnen de

praktijkrec hts pers oon uitoefenen of binnen een praktijkrec hts pers oon waarvan de aandelen direc t of indirec t worden
gehouden; of
b.

houds ter- rec hts pers onen, waarvan de aandelen uits luitend worden gehouden door notaris s en en van

beoefenaren van een toeges taan beroep als bedoeld in artikel 2 , die de praktijk binnen de praktijkrec hts pers oon
uitoefenen of binnen een praktijkrec hts pers oon waarvan de aandelen direc t of indirec t worden gehouden.

H et is niet toeges taan om s temrec ht op de hiervoor bedoelde aandelen te doen uitoefenen door een ander dan een
notaris of een beoefenaar van een toeges taan beroep als bedoeld in artikel 2 waarmee een s amenwerkings verband
bes taat krac htens volmac ht, opdrac ht of een andere overeenkoms t.
Bedoelde aandelen kunnen niet met een vruc htgebruik worden bezwaard.
I nkoop van eigen aandelen is toeges taan.

2 . Tot zes maanden na het defungeren of overlijden van een aandeelhouder is de eers te zin van het eers te lid niet van
toepas s ing met betrekking tot die aandelen.

3 . I ndien de praktijkrec hts pers oon of houds ter- rec hts pers oon een c oöperatie is zijn de leden notaris s en en beoefenaren
van een toeges taan beroep als bedoeld in artikel 2 .

4 . I ndien de praktijkrec hts pers oon of houds ter- rec hts pers oon een s tic hting is , bes taat het bes tuur van die s tic hting
uits luitend uit notaris s en en beoefenaren van een toeges taan beroep als bedoeld in artikel 2 .

5 . H et in de leden 1 tot en met 4 bepaalde is overeenkoms tig van toepas s ing indien de notaris niet een
s amenwerkings verband onderhoudt met een beoefenaar van een toeges taan beroep als bedoeld in artikel 2 . I n dat
geval dient het bes tuur in de praktijkrec hts pers oon en de houds ter- rec hts pers oon te worden gevoerd door de notaris .
A angezien aandeelhouders over het algemeen zeggens c hap hebben, is in dit artikel een beperking opgelegd wie
aandeelhouder kunnen zijn. Ter financ iering van de praktijk is het onder oms tandigheden toeges taan om pandrec ht op
de aandelen te ves tigen, zolang deze niet het s temrec ht omvatten. H et effec t van een overdrac ht van s temrec ht aan

Datum: 21/7/2021

www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl

een daartoe niet op grond van deze verordening gerec htigde is dat de praktijk niet langer mag worden uitgeoefend
binnen deze praktijkrec hts pers oon. D it is bijvoorbeeld het geval indien de aandelen aan een financ ier zijn verpand en
het pandrec ht wordt uitgeoefend.
H et toekennen van ec onomis c h voordeel op grond van vruc htgebruik op aandelen is niet toeges taan. H et ec onomis c he
voordeel (of het ris ic o) dat aan aandelen is verbonden, is van belang voor de onafhankelijkheid van de
praktijkuitoefening. D e aandeelhouder of vruc htgebruiker deelt in rekening en ris ic o van de praktijkuitoefening. H ij moet
dus de hoedanigheid hebben van een van de partijen met wie een s amenwerkings verband mag worden aangegaan.
A andelen zonder s temrec ht kunnen niet worden uitgegeven aan anderen dan notaris s en of een beoefenaar van een
toeges taan beroep als bedoeld in artikel 2 .

I n het eers te lid wordt ges proken over de praktijkrec hts pers oon, dit betekent dat de bepalingen uit dit artikel van
overeenkoms tige toepas s ing zijn op notaris s en die alleen of s amen met andere notaris s en, zoals bedoeld in artikel 1 6
van de Verordening beroeps - en gedrags regels , in een praktijkrec hts pers oon hun praktijk uitoefenen.

(Toelic hting van 3 februari 2 0 1 6 )

Presentatie (art. 4)

Artikel 4
1 . H et is de notaris niet geoorloofd om met andere dan de in artikel 2 genoemde beroeps beoefenaren onder een
gemeens c happelijke naam naar buiten op te treden.

2 . D e naam waaronder het s amenwerkings verband wordt gevoerd en de naam waaronder een onderdeel waartoe de
notaris behoort, wordt gevoerd, mogen geen verwarring wekken.

3 . D e notaris maakt duidelijk dat aan het s amenwerkings verband ook anderen dan notaris s en deelnemen.

4 . Bij het naar buiten optreden blijkt wie als notaris en wie als beoefenaar van een ander beroep aan het
s amenwerkings verband deelnemen.

5 . I ndien het naar buiten optreden en de praktijkuitoefening van het, al dan niet over vers c hillende ves tigingen verdeeld,
s amenwerkings verband niet ges c hieden onder één gemeens c happelijke naam, maakt de notaris ondubbelzinnig
duidelijk dat hij deelnemer is van een s amenwerkings verband.

6 . I ndien in het s amenwerkings verband notaris s en s amenwerken die in vers c hillende plaats en geves tigd zijn, wordt dit
bij het naar buiten optreden kenbaar gemaakt. Ten aanzien van plaats en waar zic h een kantoor van het
s amenwerkings verband bevindt doc h waar geen daartoe behorend notaris is geves tigd, wordt voorkomen dat ten
onrec hte de s ugges tie wordt gewekt dat zulks wel het geval is .

7 . D e notaris voorkomt dat ten onrec hte de s ugges tie wordt gewekt dat hij van een s amenwerkings verband deel
uitmaakt.

8 . I ndien en voor zolang een notaris de praktijkuitoefening pres enteert onder de naam waaronder ook beoefenaren van
een ander beroep dan notaris de uitoefening van hun praktijk pres enteren of op andere wijze s uggereert van een
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s amenwerkings verband deel uit te maken, is deze verordening op hem van toepas s ing als of er s prake is van een
s amenwerkings verband in de zin van deze verordening.

D oor het naar buiten optreden onder één gemeens c happelijke naam wordt de s ugges tie gewekt dat er een
s amenwerkings verband is . Zie ook artikel 1 9 van de Verordening beroeps - en gedrags regels : D e pres entatie van een
kantoor moet in overeens temming zijn met de werkelijkheid.
H et onder een gemeens c happelijke naam naar buiten optreden kan er bovendien toe leiden dat daardoor een s tille
maats c hap verandert in een openbare maats c hap. D e maten in die maats c hap kunnen daardoor dus aans prakelijk
worden voor elkaars handelen.
E r kan wel met andere beroeps beoefenaren dan genoemd in artikel 2 worden s amengewerkt

zolang er niet wordt

opgetreden onder gemeens c happelijke naam en de praktijk niet voor gezamenlijke rekening en ris ic o wordt uitgeoefend
of de zeggens c hap dan wel de eindverantwoordelijkheid daarin wordt gedeeld en waarbij evenmin de onafhankelijke
beroeps uitoefening door de notaris in het geding is .
Te denken valt aan de s amenwerking in een knowhow uitwis s elings verband, het aangaan van een s trategis c he alliantie
of de aans luiting bij een franc his eorganis atie. D eze s amenwerkings vormen dienen derhalve zodanig duidelijk en apart
vermeld te worden dat niet het mis vers tand gec reëerd wordt dat er van een ec ht s amenwerkings verband (in de zin van
de verordening) s prake is .

Bij het naar buiten optreden moet duidelijk zijn wie er aan het s amenwerkings verband deelnemen en in welke
hoedanigheid.

D e notaris zal duidelijk moeten maken dat hij een s amenwerkings verband heeft met anderen. H ij dient te voorkomen
dat in s trijd met de werkelijkheid de s ugges tie van een s amenwerkings verband wordt gewekt. Zo kan door het geves tigd
zijn in één pand en de wijze van pres entatie daar omheen ten onrec hte de indruk geves tigd worden dat er een
s amenwerkings verband is . H et wekken van deze indruk zal de toepas s elijkheid van deze verordening tot gevolg hebben.
D it kan - indien s prake is van een s ugges tie van een s amenwerkings verband in de zin van deze verordening met
anderen dan de beroeps beoefenaren met wie een s amenwerkings verband kan worden aangegaan op grond van artikel 2
van deze verordening - ertoe leiden dat s prake is van een niet toeges taan s amenwerkings verband.

O ok het gebruik van een deel van de naam van een ander kantoor kan de s ugges tie van een s amenwerkings verband
wekken.

(Toelic hting van 3 februari 2 0 1 6 )

Staaksgewijze opbouw (art. 5)

Artikel 5
1 . D e notaris s en vormen gezamenlijk een s taak waaraan binnen het s amenwerkings verband doors laggevende
zeggens c hap ten aanzien van de praktijkuitoefening toekomt.

2 . D e verplic hting tot het vormen van een s taak en de uitvoering daarvan wordt door de notaris vas tgelegd in een
s amenwerkings overeenkoms t.
Teneinde de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de notaris zo goed mogelijk te waarborgen, wordt voorzien in een
s taaks gewijze organis atoris c he opbouw van het s amenwerkings verband voor de deelnemende notaris s en. I n deze
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s truc tuur wordt de gewens te s c heiding zic htbaar gemaakt tus s en enerzijds zeggens c hap over profes s ionele
praktijkuitoefening binnen de eenheid bes taande uit beoefenaren van het eigen beroep en anderzijds zeggens c hap
inzake de overkoepelende bedrijfs voering betreffende het s amenwerkings verband als geheel.

Zoals blijkt uit de toelic hting bij het gedefinieerde begrip " praktijkuitoefening" in artikel 1 , is uitgangs punt van de
verordening dat de beoefenaren van een en hetzelfde beroep binnen het s amenwerkings verband doors laggevende
zeggens c hap hebben over hun praktijkuitoefening. I ndien s lec hts één beoefenaar van een beroep aan het
s amenwerkings verband deelneemt, komt hem die bes lis s ings bevoegdheid toe. A an dit uitgangs punt wordt uitvoering
gegeven in dit artikel. D e gezamenlijke notaris s en die deelnemer zijn van een s amenwerkings verband vormen als
zodanig een " verband van notaris s en" ofwel " s taak" .

H et ligt in de rede dat bes lis s ingen omtrent de eigen praktijkuitoefening binnen de s taak worden genomen. N oodzakelijk
is dit niet. E s s entieel is ec hter dat de doors laggevende zeggens c hap ten aanzien van de praktijkuitoefening binnen het
s amenwerkings verband aan de gezamenlijke notaris s en of de enige notaris toekomt.

(Toelic hting van 3 februari 2 0 1 6 )

Bestuur (art. 6)

Artikel 6
1 . I ndien de praktijkrec hts pers oon een bes tuur heeft is de meerderheid van het bes tuur en de voorzitter ervan notaris of
beoefenaar van een toeges taan beroep als bedoeld in artikel 2 .

2 . E en bes tuurder, niet zijnde een notaris of beoefenaar van een toeges taan beroep als bedoeld in artikel 2 :
a.

verkeert niet of heeft niet verkeerd in s taat van faillis s ement of s urs eanc e van betaling en op hem is of was de

s c hulds anering natuurlijke pers onen niet van toepas s ing;
b.

is niet tuc htrec htelijk veroordeeld, waarbij:

-

voor voormalig notaris s en: s c hors ing of ontzetting uit het ambt is uitges proken;

-

voor voormalig advoc aten: s c hors ing of s c hrapping van het tableau is uitges proken of een s c hors ing of

maatregel op grond van artikel 6 0 b van de A dvoc atenwet is opgelegd;
-

voor voormalig belas tingadvis eurs : s c hors ing of royement van het lidmaats c hap van het Regis ter

Belas tingadvis eurs is opgelegd of een s c hors ing van of ontzetting uit het lidmaats c hap van de N ederlands e O rde van
Belas tingadvis eurs is uitges proken;
-

voor voormalig oc trooigemac htigden: s c hors ing van of ontzetting uit het rec ht om als oc trooigemac htigde op

te treden is uitges proken; en
c.

kan een verklaring omtrent het gedrag overleggen als bedoeld in artikel 2 8 van de Wet jus titiële en

s trafvorderlijke gegevens of een daarmee vergelijkbare verklaring naar buitenlands rec ht.

3 . E en bes tuurder meldt een voorgenomen benoeming tot bes tuurder van iemand die geen notaris is noc h een
beoefenaar van een toeges taan beroep als bedoeld in artikel 2 aan het bes tuur van de KN B, waarbij wordt
meegezonden een door de beoogde bes tuurder ondertekende verklaring dat voldaan is aan de vereis ten, bedoeld in
het tweede lid, onderdelen a en b, en de verklaring omtrent het gedrag, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c .

D it artikel bepaalt dat notaris s en of de in artikel 2 van deze verordening genoemde beroeps beoefenaren de meerderheid
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dienen te hebben in het bes tuur, en daarmee doors laggevende zeggens c hap.
D erden zijn niet gebonden aan de regelgeving voor notaris s en en vallen evenmin onder ander tuc htrec ht, vergelijkbaar
met dat van notaris s en of van de beroeps beoefenaren zoals bedoeld in artikel 2 . E r is dus geen s anc tionering of
tuc htrec htelijke handhaving mogelijk op deze groep bes tuurders . O m die reden moeten deze pers onen aan s trengere
eis en voldoen. E en oud- notaris of voormalig beoefenaar van een toeges taan beroep op grond van deze verordening kan
geen bes tuurder van een praktijkrec hts pers oon worden als aan hen als maatregel het tijdelijk of permanent niet meer
uitoefenen van het beroep is opgelegd.

H et derde lid bepaalt dat elke voorgenomen benoeming van iemand die geen notaris is noc h

een beoefenaar van een

toeges taan beroep als bedoeld in artikel 2 gemeld moet worden bij het bes tuur van de KN B.

(Toelic hting van 3 februari 2 0 1 6 )

Onafhankelijkheid onpartijdigheid zorgvuldigheid en geheimhouding (art. 7)

Artikel 7
1 . H et is de notaris niet toeges taan zijn praktijk op zodanige wijze uit te oefenen, dat de onafhankelijkheid in de
praktijkuitoefening - met inbegrip van het op onpartijdige wijze en met de groots t mogelijke zorgvuldigheid behartigen
van de belangen van alle bij de rec hts handeling betrokken partijen - in gevaar wordt of kan worden gebrac ht of
afbreuk wordt gedaan aan de zorg die hij als notaris behoort te betrac hten ten opzic hte van degenen te wier behoeve
hij optreedt.

2 . D e notaris treft maatregelen die er voor zorgen dat er door kantoorgenoten geen inbreuk kan worden gemaakt op zijn
geheimhoudings plic ht.

3 . D e notaris houdt ook binnen het s amenwerkings verband de volle verantwoordelijkheid voor de eigen
praktijkuitoefening.
I n artikel 1 7 eers te lid Wet op het notaris ambt (Wna) s taat: ‘D e notaris oefent zijn ambt in onafhankelijkheid uit en
behartigt de belangen van alle bij de rec hts handeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de groots t
mogelijke zorgvuldigheid.’ A rtikel 1 8 , eers te lid Wna voegt daaraan toe, dat de notaris een s amenwerkings verband kan
aangaan met beoefenaren van een ander beroep, mits hierdoor zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet wordt of
kan worden beïnvloed. I n de Verordening interdis c iplinaire s amenwerking 2 0 0 3 was dit vrij gedetailleerd uitgewerkt in
meerdere artikelen, zoals artikel 4 : onafhankelijkheid en onpartijdigheid notaris , artikel 5 : verplic htingen voor
beoefenaren van ander beroep, artikel 6 : C hines e walls en artikel 7 : E igen praktijk. E en deel van deze regels wordt als
ac hterhaald en niet meer pas s end in deze tijd bes c houwd. D enk aan het delen van s ec retariële onders teuning, het delen
van werkruimte bij de nieuwe huis ves tings c onc epten, het “N ieuwe Werken”, het benutten van c liëntenlijs ten voor
mailingen of s eminars , gezamenlijk dec lareren en dergelijke. U iteraard kan voor de praktis c he invulling van dit artikel
aans luiting worden gezoc ht bij hetgeen was bepaald in de oude regels , mede met het oog op de verklaring die moet
worden overgelegd aan het Bureau Financ ieel Toezic ht. D enk daarbij aan een ges c heiden adminis tratie, automatis ering,
ges c heiden huis ves ting en dergelijke.

E r is in deze nieuwe verordening voor gekozen om een meer princ iple bas ed regel te maken. M et name omdat de
voornoemde artikelen uit de oude verordening voor een groot deel een herhaling betroffen van de algemene regels uit de
Wna. M et dit nieuwe artikel wordt beoogd de notaris nogmaals te wijzen op zijn kernwaarden ‘onafhankelijkheid’,
‘onpartijdigheid’, ‘zorgvuldigheid’ en’ geheimhouding’, zodat hij zic h het belang hiervan ook bij het aangaan van een
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dergelijk s amenwerkings verband ten vols te zal realis eren. U itgebreide en gedetailleerde regels zijn daarvoor in deze
verordening niet nodig. D e notaris moet hier in de praktijk zelf invulling aan geven.

(Toelic hting van 3 februari 2 0 1 6 )

Notaris en kandidaat-notaris (art. 8)

Artikel 8
O nder notaris in deze verordening wordt ook vers taan de kandidaat- notaris , tenzij uit de aard van de bepaling anders
voortvloeit.

O ok een kandidaat- notaris kan toetreden tot een s amenwerkings verband. H ij werkt dan wel nog s teeds onder
verantwoordelijkheid van de notaris , ook al is hij niet meer in loondiens t. I n dat geval zijn de bepalingen van deze
verordening ook op hem van toepas s ing.

E en toegevoegd notaris kan niet toetreden tot een s amenwerkings verband. D it vloeit voor uit de rec hts verhouding
tus s en een notaris en een toegevoegd notaris . D e wet veronders telt het bes taan van een arbeids overeenkoms t tus s en
de toegevoegd notaris en de notaris . Zie artikel 3 0 b tweede lid Wna, dat bepaalt dat de notaris over een exc lus ieve
ins truc tiebevoegdheid ten aanzien van de notariële werkzaamheden van de toegevoegd notaris bes c hikt.

(Toelic hting van 3 februari 2 0 1 6 )

Bevoegdheid nadere regelgeving bestuur KNB (art. 9)

Artikel 9
H et bes tuur van de KN B is bevoegd om met betrekking tot de in deze verordening behandelde onderwerpen nadere regels te
geven. O ver het ontwerp daarvan wordt de ledenraad geraadpleegd. D e regels worden zo s poedig mogelijk na vas ts telling ter
kennis van het minis terie van Veiligheid en J us titie gebrac ht.

H et bes tuur van de KN B is op grond van artikel 8 9 , lid 5 Wna bevoegd nadere regels vas t te s tellen.

(Toelic hting van 3 februari 2 0 1 6 )

Overgangsbepaling (art. 10)

Artikel 10
1 . M et de invoering van deze verordening komen artikel 1 6 tweede lid en artikel 1 7 van de Verordening beroeps - en
gedrags regels 2 0 1 1 (V BG ) te vervallen.

2 . D e reeds bes taande s amenwerkingen met medewerkers op grond van artikel 1 6 tweede lid V BG worden
geres pec teerd.
M et invoering van het nieuwe artikel 3 kunnen anderen dan notaris s en of beoefenaren van een toeges taan beroep zoals
bedoeld in artikel 2 van deze verordening niet meer deelnemen in een praktijkrec hts pers oon of houds terrec hts pers oon. D at betekent dat artikel 1 6 lid 2 van de Verordening beroeps - en gedrags regels , waarin de mogelijkheid

Datum: 21/7/2021

www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl

werd geboden een s amenwerkings verband aan te gaan met een medewerker van een notaris kantoor die geen notaris of
kandidaat- notaris is , komt te vervallen. A angezien bij deze vorm van s amenwerking de notaris altijd de volledige
zeggens c hap moes t behouden betrof een dergelijke s amenwerking als het ware een deelneming. D e reeds bes taande
s amenwerkingen van notaris s en op grond van artikel 1 6 tweede lid V BG worden geres pec teerd. A ndere
s amenwerkingen met derden, waarbij s prake is van een deelneming door die derden, worden niet meer toeges taan en
zullen moeten worden beëindigd.

(Toelic hting van 3 februari 2 0 1 6 )

Slotbepalingen (art. 11-12)

Artikel 11
D eze verordening wordt aangehaald als Verordening interdis c iplinaire s amenwerking 2 0 1 5 .

Artikel 12
D eze verordening treedt in werking met ingang van 1 mei 2 0 1 6 of zoveel later als de termijn van tien dagen na public atie in
de Staats c ourant is vers treken als bedoeld in artikel 9 1 , tweede lid, van de Wet op het notaris ambt.

Verordening Klachten- en geschillenregeling
D e ledenraad van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is regels te s tellen betreffende de inric hting van een algemene klac hten- en ges c hillenregeling
voor het notariaat, waaronder de ins telling van een ges c hillenc ommis s ie;
G elet op artikel 5 5 , tweede lid, Wet op het notaris ambt;
G ezien het ontwerp van het bes tuur met bijbehorende toelic hting;
G ezien de adviezen van de ringen;

Stelt de navolgende verordening vas t:

Verordening van de KNB van 23 november 2011, goedgekeurd door de Minist er van Veiligheid en Just it ie bij besluit van
7 december 2012, St crt . 21 december 2012, nr. 27027, inw.t r. 1 januari 2013, gewijzigd bij Verordening t ot wijziging
van de Verordening Klacht en-en geschillenregeling van 24 januari 2015, goedgekeurd door de Minist er van Veiligheid en
Just it ie bij besluit van 24 Sept ember 2015, St crt . 8 okt ober 2015, nr. 33422, inw.t r. 19 okt ober 2015.

A lgemeen

I n de wijziging van de Wet op het notaris ambt (Wets voors tel H ammers tein) is de proc edure afges c haft van de
ringvoorzitters die over dec laraties moes ten bes lis s en, met bezwaar en beroep. O ok de klac htenregeling van de
A lgemene wet bes tuurs rec ht, met beroep op de N ationale O mbuds man, zijn buiten toepas s ing verklaard voor het
notariaat. I n plaats daarvan is er een G es c hillenc ommis s ie voor het notariaat. D e KN B heeft gebruik kunnen maken van
de ervaringen die de advoc atuur de afgelopen tien jaar heeft opgedaan met de G es c hillenc ommis s ie A dvoc atuur, die is
inges teld en in s tand wordt gehouden door D e G es c hillenc ommis s ie. D it is de nieuwe naam voor wat voorheen heette de
Stic hting G es c hillenc ommis s ies voor C ons umentenzaken, SG C , en die een c ombinatie is van de Stic hting
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G es c hillenc ommis s ies voor C ons umentenzaken en de Stic hting G es c hillenc ommis s ies voor Beroep en Bedrijf. O ok het
notariaat heeft een s amenwerkings overeenkoms t ges loten met D e G es c hillenc ommis s ie. E r zijn op dit moment ruim 4 0
ges c hillenc ommis s ies werkzaam die zijn aanges loten.
H et ligt voor de hand te s treven naar een vergelijkbare regeling als geldt voor de advoc atuur. D eze kent een
G es c hillenc ommis s ie advoc atuur voor c ons umentenzaken. D aarnaas t is voor de advoc atuur ook een regeling getroffen
voor zakelijke c liënten en ten behoeve van de inc as s o van onbetaalde dec laraties . (Zie toelic hting artikel bij artikel 4 .)
C liënten kunnen s c hadec laims indienen tot een maximum van € 1 0 .0 0 0 . Ten aanzien van kos ten en kos tenveroordeling
zijn voor de advoc atuur de volgende regelingen getroffen. H et klac htengeld bedraagt tus s en de € 5 0 en € 1 0 0 bij
bindend advies en tus s en de € 3 2 5 en € 4 2 5 , exc l. BT W, bij arbitrage. O ok is een kos tenveroordeling mogelijk.

D e opzet van de regeling is als volgt. D e KN B krijgt op grond van het nieuwe artikel 5 5 , tweede lid, de verplic hting een
verordening te maken voor de inric hting van een algemene klac hten- en ges c hillenregeling in een verordening. D eze
verordening verplic ht de notaris de klac hten- en ges c hillenregeling in zijn algemene voorwaarden van toepas s ing te
verklaren op zijn diens tverlening, waardoor het notariaat in zijn geheel is aanges loten bij D e G es c hillenc ommis s ie. H et
KN B- bes tuur kan vervolgens met betrekking tot de in die verordening behandelde onderwerpen nadere regels geven.
O ver het ontwerp van deze nadere regels , dat tot s tand komt in overleg met de Stic hting G es c hillenc ommis s ies en de
C ons umentenbond, wordt de ledenraad geraadpleegd. D it reglement zou in elk geval moeten betreffen: toepas s elijkheid
van de regeling, s amens telling en taak van de C ommis s ie, inhoud van de uits praken, kos ten en kos tenveroordeling.
U itgangs punt blijft dat de klager en de notaris er eers t zelf uit proberen te komen. O ok D e G es c hillenc ommis s ie s treeft
naar een proac tieve ges c hiloplos s ing. D it beleid is erop geric ht zo vroeg mogelijk in het proc es het ges c hil op te
los s en, maar ook tijdens de proc edure worden ges c hillen tus s en partijen als nog opgelos t.

(Toelic hting van 2 4 juni 2 0 1 5 )

Artikel 1
I n deze verordening wordt vers taan onder:

a. SGC: de Stic hting G es c hillenc ommis s ies voor C ons umentenzaken;
b. SGB: de Stic hting G es c hillenc ommis s ies voor Beroep en Bedrijf;
c . ges chillencommis s ie: de G es c hillenc ommis s ie N otariaat, inges teld en in s tand gehouden door de SG C en de SG B,
overeenkoms tig hun s tatuten;
d. kantoorklachtenregeling: de s c hriftelijk of via de webs ite van de notaris aan de c liënt bekend gemaakte regeling die op
het kantoor van de notaris geldt voor de behandeling van klac hten van c liënten;
e. notaris : de notaris , genoemd in artikel 1 onder a. van de Wet op het notaris ambt als mede de kandidaat- notaris ,
genoemd in artikel 1 onder b., daaronder begrepen de rec hts vorm waarin deze zijn praktijk uitoefent en het kantoor
waarvan hij deel uitmaakt;
f. bes tuur: het bes tuur van de KN B, genoemd in artikel 6 4 , eers te lid, Wet op het notaris ambt;
g. cliënt: een afnemer van de diens ten van een notaris ;
h. klacht: een ges c hil over de tots tandkoming of de uitvoering van een opdrac ht aan de notaris , al dan niet vergezeld van
een vordering tot s c hade, en over een door de notaris aan de c liënt verzonden dec laratie. Waarbij de hoogte van de
dec laratie of de s c hade niet hoger is dan € 1 0 .0 0 0 inc lus ief eventueel vers c huldigde BT W;
i. declaratie: D e rekening of het s amens tel van rekeningen met betrekking tot de werkzaamheden van de notaris die
betrekking hebben op één en hetzelfde dos s ier;
j. klachten- en ges chillenregeling: de onderhavige verordening.
D e klac ht kan gaan over de tots tandkoming en uitvoering van een opdrac ht en over de dec laratie. O ok is het mogelijk
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een vordering tot s c hadevergoeding in te dienen. D eze is gemaximeerd tot € 5 .0 0 0 . Voor het meerdere dat een c liënt
wil vorderen, moet deze een ac tie ins tellen bij de c iviele rec hter.

(Toelic hting van 2 3 november 2 0 1 1 )

Artikel 2
D e notaris draagt zorg voor een kantoorklac htenregeling.

E en kantoorklac htenregeling moeten de notaris kantoren ook al hebben op grond van de klac htenregeling van de
A lgemene wet bes tuurs rec ht. D e KN B s telt daarvoor een model bes c hikbaar.

(Toelic hting van 2 3 november 2 0 1 1 )

Artikel 3
A ls een klac ht niet naar tevredenheid van de c liënt is opgelos t, verwijs t de notaris de c liënt door naar de
ges c hillenc ommis s ie.

Artikel 4
A ls een c liënt een dec laratie van een notaris niet of niet volledig betaalt en de kantoorklac htenregeling heeft niet tot
res ultaat geleid, kan de notaris zic h tot de ges c hillenc ommis s ie wenden voor inc as s o.

D e voorges telde ges c hillenregeling biedt notaris s en een manier om dec laraties te innen. D eze laat buitengerec htelijke
inc as s omaatregelen onverlet. D e notaris kan een inc as s obureau of deurwaarder blijven ins c hakelen om
aanmanings brieven te zenden aan niet- betalende c liënten en eventueel een betalings regeling te treffen. H eeft dit geen
effec t, dan wendt de notaris zic h tot D e G es c hillenc ommis s ie. C ons umenten kunnen een bindend- advies proc edure
volgen, als zij bereid zijn een depot ter grootte van het betwis te bedrag te s torten bij D e G es c hillenc ommis s ie. D e
G es c hillenc ommis s ie betaalt het bij haar in depot ges torte bedrag uit. I s de c ons ument niet bereid een depot te
s torten, dan doet de c ommis s ie uits praak bij arbitraal vonnis , dat na verkregen verlof van de voorzieningenrec hter van
de rec htbank ten uitvoer kan worden gelegd. O ok bij zakelijke c liënten doet de c ommis s ie uits praak bij arbitraal vonnis .

(Toelic hting van 2 3 november 2 0 1 1 )

Artikel 5
1 . D e klac hten- en ges c hillenregeling is van toepas s ing op de diens tverlening van de notaris . D e notaris verwijs t voor
nadere informatie over deze regeling naar de publieks webs ite van de KN B.

2 . D aarnaas t is de notaris verplic ht om in zijn algemene voorwaarden een regeling op te nemen met betrekking tot
aans prakelijkheid, de voorlic hting omtrent de financ iële gevolgen van zijn diens tverlening en het toepas s elijke rec ht
en regelgeving.
D e klac hten- en ges c hillenregeling is van toepas s ing op de diens tverlening van de notaris ongeac ht of de notaris dit
heeft opgenomen in zijn algemene voorwaarden. D e KN B heeft met betrekking tot de in artikel 2 genoemde op te nemen
algemene voorwaarden een model gemaakt, dat ook de goedkeuring van de C ons umentenbond heeft.

(Toelic hting van 2 4 juni 2 0 1 5 )
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Artikel 6
H et bes tuur geeft met betrekking tot de in deze verordening behandelde onderwerpen nadere regels . D eze betreffen in elk
geval de wijze waarop het ges c hil aanhangig wordt gemaakt, de voorwaarden voor bindend advies of arbitrage, klac htengeld
en kos tenveroordeling, ontvankelijkheid, de s amens telling van de ges c hillenc ommis s ie, de wijze van behandeling, en
geheimhouding.
O ver het ontwerp van deze nadere regels wordt de ledenraad geraadpleegd. D e regels worden zo s poedig mogelijk na
vas ts telling ter kennis van de M inis ter van Veiligheid en J us titie gebrac ht.

D e uitwerking wordt gedelegeerd aan het KN B- bes tuur. I n dit artikel van de verordening worden wel de onderwerpen
opges omd die in elk geval moeten worden geregeld.
Wat de toepas s elijkheid betreft geldt, dat indien de c liënt een c ons ument is , dat wil zeggen een natuurlijke pers oon die
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de ges c hillenc ommis s ie bij bindend advies bes lis t, afhankelijk
van zijn bereidheid een depot bij D e G es c hillenc ommis s ie te s torten. I n alle overige gevallen wordt het ges c hil bes lec ht
door arbitrage.

D e c ommis s ie bevordert om te beginnen een s c hikking tus s en partijen. D e klager is niet ontvankelijk als hij zijn klac ht
niet bij de notaris heeft ingediend binnen drie maanden nadat hij kennis heeft genomen van het gedrag waarover hij wil
klagen.
N et als bij de andere ges c hillenc ommis s ies is degene die een ges c hil aanhangig maakt, een door D e
G es c hillenc ommis s ie vas tges teld bedrag aan klac htengeld vers c huldigd. D it bedrag wordt door D e
G es c hillenc ommis s ie niet terugbetaald.

E en kos tenveroordeling is mogelijk voor het geval de ene, of de andere partij geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt
ges teld.

D e ges c hillenc ommis s ie bes taat uit een of meer voorzitters die deel uitmaken van de rec hterlijke mac ht, een of meer
door de C ons umentenbond voorgedragen leden, een of meer repres entanten van het bedrijfs leven en een of meer door
de KN B als lid voorgedragen notaris s en of kandidaat- notaris s en. D e leden en het s ec retariaat van de c ommis s ie zijn
tot geheimhouding verplic ht.

(Toelic hting van 2 3 november 2 0 1 1 )

Artikel 7
D eze verordening kan worden aangehaald als Verordening Klac hten- en ges c hillenregeling.

Artikel 8
D eze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2 0 1 3 of zoveel later als de termijn van tien dagen na public atie
in de Staats c ourant is vers treken als bedoeld in artikel 9 1 , tweede lid, van de Wet op het notaris ambt.

H et is de bedoeling dat de verordening in werking treedt op dezelfde datum dat de huidige regelingen van
ges c hillenbes lec hting door de ringvoorzitters en de A lgemene wet bes tuurs rec ht vervallen. N aar verwac hting is dit 1
juli 2 0 1 2 . D e leden van de ges c hillenc ommis s ies zullen tegen die tijd aangewezen moeten zijn en ook het s ec retariaat
moet gereed zijn.

(Toelic hting van 2 3 november 2 0 1 1 )
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Verordening ledenraad 2015
D e ledenraad van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is regelen te s tellen met betrekking tot het func tioneren van de ledenraad;
G elet op artikel 7 7 van de Wet op het notaris ambt;
G ezien het ontwerp van het bes tuur met bijbehorende toelic hting;
G elet op de adviezen van de kamers van toezic ht;
G elet op de adviezen van de ringen;

s telt de navolgende verordening vas t:

Verordening van de KNB van 9 april 2015, St crt . 2015, 9652, vast gest eld door de ledenraad op 28 januari 2015 en
goedgekeurd door de Minist er van Veiligheid en Just it ie bij brief van 18 maart 2015, inw.t r. 20 april 2015 en gewijzigd
bij Verordening t ot wijziging van de verordening ledenraad 2015 van 19 sept ember 2018, St crt . 2018, 63272,
goedgekeurd door de Minist er voor Recht sbescherming bij besluit van 30 okt ober 2018, inw.t r. 22 november 2018.
Deze verordening vervangt de Verordening ledenraad van 1 okt ober 2000.

D e ledenraad is een c entraal onderdeel van de organis atie van de KN B. D e wetgever ziet de ledenraad als s c hakel
tus s en de leden en het bes tuur van de KN B.

D e ledenraad heeft drie taken. D e eers te taak is het zorg dragen voor de vas ts telling van het algemene beleid van de
KN B. D e tweede taak is het vas ts tellen van de verordeningen van de KN B. D e derde taak is de benoeming van het
bes tuur van de KN B en het houden van toezic ht op het bes tuur.

Bij de zorg voor de vas ts telling van het beleid vervult de ledenraad tegenover het bes tuur van de KN B een zelfs tandige
rol. E en lid van de ledenraad kan daarom niet tevens lid zijn van het bes tuur. D e ledenraad kan over de vas ts telling van
het beleid in overleg treden met het bes tuur en hij kan het bes tuur in verband hiermee om inlic htingen vragen,
advis eren of opdragen een onderzoek uit te voeren naar onderwerpen die de ledenraad in verband met de vervulling van
zijn taak van belang ac ht (artikel 6 8 Wet op het notaris ambt (WN A )). A rtikel 6 4 lid 4 WN A verplic ht het bes tuur om het
jaarlijks vers lag van zijn werkzaamheden om advies te zenden aan de ledenraad.

Wat betreft het vas ts tellen van de verordeningen kan de func tie van de ledenraad gezien worden als die van wetgever in
overleg met het bes tuur van de KN B. Zo moet de ledenraad over de voors tellen van verordeningen overleggen met het
bes tuur na daarover het advies van de ringbes turen te hebben ingewonnen. D e voors tellen van verordeningen worden
door het bes tuur aan de ledenraad gedaan. O ok kunnen ten mins te vijf leden van de ledenraad een dergelijk voors tel
doen.

H et bes tuur van de KN B wordt door de ledenraad benoemd. D e ledenraad benoemt ook de voorzitter en zijn
plaats vervanger uit de leden van het bes tuur voor een termijn van twee jaren. D e ledenraad kan leden van het bes tuur
s c hors en of onts laan wegens gebrek aan vertrouwen in hun taakvervulling of wegens andere gegronde redenen.

D e ledenraad bes taat uit de voorzitters van de ringbes turen en een gewoon lid uit elke ring. D e plaats vervanger van de
voorzitter is tevens plaats vervangend lid van de ledenraad.

D e benoeming en het aftreden van de gewone leden en hun plaats vervangers is geregeld in de Verordening Ringen
omdat deze leden door de ringvergadering worden gekozen. Blijkens artikel 7 4 WN A kunnen de leden van de ledenraad
door de ringvergadering die hen heeft benoemd worden ges c hors t of onts lagen als de ringvergadering het vertrouwen in
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hun wijze van taakvervulling heeft verloren of wegens andere gegronde redenen.

D e ledenraad wordt geregeld in de artikelen 6 7 t/m 7 6 van de WN A . A rtikel 7 7 WN A bepaalt dat bij verordening nadere
regels worden ges teld betreffende de benoeming en het aftreden van de leden, en voorts betreffende zijn werkzaamheid,
de wijze van vergaderen, de bes luitvorming en de wijze waarop in de vergadering wordt ges temd, als mede de wijze
waarop aan de leden van de KN B kennis wordt gegeven van zijn bes luiten.

(Toelic hting van 2 8 januari 2 0 1 5 )

Artikel 1
1 . D e voorzitter van de ledenraad roept – al dan niet op verzoek van het bes tuur van de KN B – de ledenraad bijeen om
te vergaderen.

2 . D e voorzitter s telt de plaats , de datum en de tijd van de vergadering vas t en deelt deze tenmins te vijf dagen voor de
vergadering s c hriftelijk mee aan de leden van de ledenraad, aan het ringbes tuur en aan het bes tuur van de KN B.

3 . Bij de oproeping tot de vergadering worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

4 . E en voors tel van een lid van de ledenraad, van het bes tuur van de KN B of van één van de ringen moet om op de
agenda van de ledenraad geplaats t te worden ten mins te vijftien dagen voor de dag van de vergadering s c hriftelijk bij
de voorzitter worden ingediend.

5 . Voors tellen die later worden ingediend kunnen alleen worden behandeld met goedkeuring van een vols trekte
meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden. D eze voors tellen kunnen s lec hts aangenomen worden met ten
mins te twee derde van de geldig uitgebrac hte s temmen.

6 . D e plaats vervangend voorzitter treedt op in de plaats van de voorzitter hetzij in overleg met de voorzitter hetzij bij
zijn afwezigheid.

7 . I n geval van afwezigheid van zowel de voorzitter als de plaats vervangend voorzitter treedt een door de ledenraad
aangewezen ledenraads lid op als waarnemend voorzitter.

8 . H ij die de vergadering voorzit kan zic h laten vertegenwoordigen in de ledenraad door een ander lid van het ringbes tuur
waarvan hij onderdeel uitmaakt of door een ander ledenraads lid van zijn ring. D e vergaderrec hten van de voorzitter
gaan dan over op zijn vertegenwoordiger.

9 . D e fungerend voorzitter kan een externe aanwijzen om op te treden als voorzitter.
A rtikel 7 5 Wna verplic ht het bes tuur van de KN B om ten mins te eenmaal per jaar de ledenraad bijeen te roepen om te
beraads lagen over het jaarlijks e vers lag van de werkzaamheden van het bes tuur en over de verantwoording van het
financ ieel beleid, waaronder begrepen de ontwerp begroting van de KN B voor het komende jaar. A ndere vergaderingen
van de ledenraad worden blijkens de tweede zin van artikel 7 5 Wna bijeengeroepen zo dikwijls als het bes tuur dit nodig
ac ht en voorts indien tenmins te zes leden van de ledenraad hier s c hriftelijk om verzoeken onder opgave van de te
behandelen onderwerpen. H oewel de ledenraad in de gedac htegang van de wetgever alleen kan vergaderen na een
daartoe gedane oproep van het bes tuur van de KN B is het wens elijk om ook te voorzien in een vergadering van de
ledenraad als het bes tuur nalaat die oproep te doen.
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I n deze regeling is opgenomen dat de vergadering tenmins te vijf dagen voor de vergadering wordt aangekondigd. D it
betreft een minimum dat enkel zal worden benut als s prake is van s poed. D e data van reguliere vergaderingen zijn bij de
ledenraads leden al tijdig bekend en het uitgangs punt is dat zij ongeveer twee weken voor de geplande vergadering over
de s tukken voor die vergadering kunnen bes c hikken. D it is ook de reden dat in het vierde lid van deze regeling is
opgenomen dat voors tellen 1 5 dagen voor de dag van de vergadering s c hriftelijk bij de voorzitter van de ledenraad
moeten zijn ingediend.

Voor de voorzitter van de ledenraad is een belangrijke rol weggelegd voor wat betreft de organis atie van de vergadering.
D it geldt uiteraard ook voor de vergadering zelf. D e voorzitter bepaalt de vergaderorde tijdens de vergadering en heeft
de leiding over de vergadering. Zo verleent en ontneemt de voorzitter het woord aan de aanwezigen.

D e rol van voorzitter van de ledenraad kan met zic h meebrengen dat het las tig is om zowel als voorzitter als als
ledenraads lid te func tioneren. I n het kader kan het nuttig zijn om enkel als voorzitter te fungeren en een andere
ringbes tuurder dan wel een door de ring aangewezen ledenraads lid als plaats vervanger aan te wijzen. I ndien de
voorzitter hiervoor kies t dan kan de voorzitter niet inhoudelijk mee dis c us s iëren en heeft de voorzitter in zijn func tie
ook geen s temrec ht. D it komt toe aan zijn vertegenwoordiger.

(Toelic hting van 2 8 januari 2 0 1 5 )

Artikel 2
1 . D e ring wordt vertegenwoordigd door twee ledenraads leden of hun plaats vervangers .

2 . E lke ring heeft zoveel s temmen als het aantal leden van de ring waartoe zij behoort bij de aanvang van het betreffende
ordejaar. D eze s temmen worden gelijk verdeeld over de vertegenwoordigers van de ring in de ledenraad.

3 . E en ledenraads lid of zijn plaats vervanger kan zic h, middels s c hriftelijke mededeling aan de voorzitter van de
ledenraad, door een bes tuurs lid van zijn eigen ring of ander ledenraads lid laten vertegenwoordigen.
Bij de tots tandkoming van de Wet op het notaris ambt is in de memorie van toelic hting op pagina 5 3 opgemerkt dat
aangezien het aantal notaris s en en kandidaat- notaris s en per arrondis s ement vers c hilt, ook het aantal s temmen dat
een lid van de ledenraad kan uitbrengen per ring moet vers c hillen. D aarom is bepaald dat per ring het aantal s temmen
gelijk is aan het aantal leden van de ring per 1 oktober van elk jaar. D it aantal wordt door het bureau van de KN B
vas tges teld aan de hand van de ledenadminis tratie.

D e vertegenwoordiging van een ring kan de s temmen uitbrengen op de wijze die zij wens elijk ac ht. I eder ledenraads lid
vertegenwoordigt de helft van de s temmen van zijn ring. L edenraads leden van één ring kunnen afzonderlijk bes luiten om
met hun s temmen voor of tegen te s temmen of zic h van s temming te onthouden. I ndien een ring een oneven aantal
s temmen heeft dan heeft de ringvoorzitter of zijn plaats vervanger één s tem meer dan het andere ledenraads lid van de
ring. A an het uitgangs punt dat een ring vertegenwoordigd moet worden door een notaris en een kandidaatnotaris of
toegevoegd notaris wordt geen afbreuk gedaan door de bepaling dat elke ring wordt vertegenwoordigd door twee
ledenraads leden of hun plaats vervangers . Volgens artikel 6 7 Wna heeft ieder lid een plaats vervanger.

(Toelic hting van 2 8 januari 2 0 1 5 )

Artikel 3
1 . Bes luiten worden genomen en verkiezingen ges c hieden bij vols trekte meerderheid van s temmen, tenzij deze
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verordening anders bepaalt.

2 . I ndien bij een verkiezing van pers onen niemand de vols trekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede
s temming plaats tus s en de twee pers onen op wie de mees te s temmen zijn uitgebrac ht. Bij s taking van s temmen over
andere aangelegenheden van verkiezing van pers onen is het voors tel verworpen.

3 . Stemming ges c hiedt op een wijze die door de voorzitter van de ledenraad wens elijk en, mede gezien de aard van het
onderwerp, gepas t wordt geac ht.

4 . D e voorzitter van de ledenraad kan afzien van een s temming en c ons tateren dat een voors tel is aangenomen of
verworpen, tenzij één van de leden van de ledenraad hier bezwaar tegen heeft.
D e wijze van s temmen zal afhangen van het onderwerp en de aard daarvan. H et is derhalve aan de voorzitter van de
vergadering om te bezien wat gezien de vergaderorde de bes te wijze is om duidelijkheid te krijgen over het genomen
bes luit.

H et is van belang dat de ledenraads leden duidelijk is wat van hen verwac ht wordt. D aarom dient voor de bes preking van
een agendapunt altijd duidelijk te zijn of met betrekking tot een agendapunt een bes luit wordt verwac ht. A ls hier
onduidelijkheid over is , zal de voorzitter van de ledenraad aan diegene die het voors tel inbrengt vragen om aan te geven
of een bes luit van de ledenraad over het voors tel wordt verwac ht.

H et is mogelijk voor ledenraads leden om een amendement op een voors tel in te brengen tijdens de vergadering. I n die
gevallen zal de voorzitter van de ledenraad eers t het amendement in s temming brengen. I ndien het amendement wordt
aangenomen dan zal de voorzitter het geamendeerde voors tel in s temming brengen.

(Toelic hting van 2 8 januari 2 0 1 5 )

Artikel 4
D e bes luiten worden door het bes tuur van de KN B met ins temming van de voorzitter van de ledenraad zo s poedig mogelijk
bekend gemaakt, hetzij s c hriftelijk, al dan niet door public atie in een periodiek van de KN B dat aan alle leden wordt
toegezonden, hetzij met behulp van datac ommunic atie.

H et is van belang dat de leden van de KN B zo s nel mogelijk op de hoogte zijn van de bes luiten die door de ledenraad
genomen zijn. I n dit kader is het van belang dat de voorzitter van de ledenraad weet hoe door het bes tuur over de
bes luitvorming in de ledenraad wordt gec ommunic eerd. D erhalve dient de mededeling van de bes luiten van de
ledenraad door het bes tuur van de KN B plaats te vinden met ins temming van de voorzitter van de ledenraad.

(Toelic hting van 2 8 januari 2 0 1 5 )

Artikel 5
1 . D e ledenraad kan zic h onder zijn verantwoordelijkheid ter voorbereiding en/of uitvoering van zijn taken en van door
hem te nemen of genomen bes luiten doen bijs taan door één of meer c ommis s ies , waaronder in ieder geval een
vac aturec ommis s ie en een financ iële c ommis s ie.

2 . D e ledenraad kan voor de c ommis s ies bedoeld in lid 1 een reglement vas ts tellen.
M et alle maats c happelijke veranderingen kan het nuttig zijn dat de ledenraad zic h bij laat s taan door c ommis s ies
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waarin ook leden zitting hebben die geen lid zijn van de ledenraad. D e ledenraad meent dat hiermee de kwaliteit van de
advis ering aan de ledenraad om tot gedegen bes luitvorming te komen kan verbeteren. Steeds meer onderwerpen die
betrekking hebben op de praktijk van de notaris , zoals ontwikkelingen op het gebied van digitalis ering, hebben minder
juridis c he kenmerken. H ierdoor moet het ook mogelijk zijn dat de ledenraad zic h laat bijs taan door c ommis s ies waarin
des kundigen van buiten de beroeps groep zitting hebben. D aarnaas t geldt ook voor juridis c he onderwerpen dat niet altijd
alle des kundigheid te vinden is in de ledenraad. D it is reden om de eis dat alleen leden vanuit de ledenraad in een
c ommis s ie benoemd kunnen worden te laten vervallen.

(Toelic hting van 1 9 s eptember 2 0 1 8 )

Artikel 6
D e A lgemene Termijnenwet is van overeenkoms tige toepas s ing op deze verordening.

Artikel 7
D eze verordening wordt aangehaald als de Verordening ledenraad 2 0 1 5 .

Artikel 8
D eze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2 0 1 5 of zoveel later als de termijn van tien dagen na public atie in
de Staats c ourant als bedoeld in artikel 9 2 lid 2 van de Wet op het notaris ambt is vers treken en vervangt de Verordening
ledenraad van 1 oktober 2 0 0 0 .

Vas tges teld door de ledenraad op 2 8 januari 2 0 1 5 en getekend door de voorzitter van de ledenraad, mr. M .C . Stout en
goedgekeurd door de M inis ter van Veiligheid en J us titie bij brief van 1 8 maart 2 0 1 5 .

Verordening op de kwaliteit
D e ledenraad van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is regelen te s tellen met betrekking tot de kwaliteit en de integriteit van de notaris en de
kandidaat- notaris ;
G elet op artikel 6 1 a Wet op het notaris ambt;
G ezien het ontwerp van het bes tuur met bijbehorende toelic hting;
G ezien de adviezen van de Kamers van Toezic ht;
G ezien de adviezen van de ringen;

Stelt de navolgende verordening vas t:

Verordening van de KNB van 24 sept ember 2008, goedgekeurd door de minist er van Just it ie bij brief van 12 november
2008, St crt . 2008,240, inw. t r. 2 januari 2009 en gewijzigd bij Verordening t ot wijziging van de Verordening op de
kwalit eit van 20 juni 2012 St crt . 2012,16124, goedgekeurd door de minist er van Veiligheid en Just it ie bij brief van 20
juli 2012, inw. t r. 16 august us 2012.

A lgemeen
D e notaris vervult een belangrijke en unieke func tie in ons s tels el van rec hts bes c herming en rec hts zekerheid. H ij is
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openbaar ambtenaar en onpartijdig advis eur en hij vers c haft zekerheid in het rec hts verkeer doordat hij
rec hts verhoudingen vas tlegt en wils verklaringen formalis eert. Bovendien let hij op de belangen van anderen dan de
direc t betrokkenen. D e notaris zorgt dus voor rec hts zekerheid en hij voorkomt gerec htelijke proc edures .H et notariaat
is een beroep van vertrouwen, een vertrouwen, dat in een s amenleving die trans parantie eis t, meer dan voorheen
toets baar moet worden gemaakt om geloofwaardig te blijven. D eze s pec iale pos itie van de notaris in het rec hts verkeer
blijft niet vanzelf gehandhaafd. E r is voortdurend waakzaamheid nodig dat de kwaliteit en integriteit van de notariële
beroeps uitoefening op peil blijven, zowel op het niveau van de kantoren, als bij de individuele notaris en kandidaatnotaris . D e Koninklijke N otariële Beroeps organis atie moet daarvoor de randvoorwaarden leveren.
D e KN B is ruim tien jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van beleid op het gebied van kwaliteits zorg binnen het
notariaat. D e KN B s telde een los bladig model- kwaliteits handboek bes c hikbaar voor notaris kantoren. D aarin s tond
bes c hreven aan welke kwaliteits normen een notaris kantoor zou moeten voldoen, met vers c hillende proc edures en
proc es s en. O mdat hierop weinig vervolg werd gegeven, s loeg het initiatief maar beperkt aan. I n 2 0 0 3 public eerde de
KN B een geac tualis eerd boekje: D e kwaliteits norm van de KN B. A lle notaris s en en kandidaat- notaris s en ontvingen dit
boekje en de toezending ging gepaard met toelic htingen in de ringvergaderingen in alle arrondis s ementen en veel
aandac ht in het N otariaat M agazine. D e KN B s telde op haar I ntranet voorbeelden en modellen bes c hikbaar voor de in te
voeren proc edures . I n 2 0 0 4 werden ruim tien notaris s en en kandidaat- notaris s en opgeleid tot 'auditor' en werd
begonnen met kwaliteits audits op notaris kantoren die zic h daarvoor vrijwillig opgaven. H et KN B- bes tuur is er s teeds
van uit gegaan dat de kwaliteits audits op den duur verplic ht zouden worden. M aar toen het daarvoor een voors tel aan de
ledenraad deed, wees de meerderheid van de leden het af, omdat de kwaliteits audits te veel op de kantoororganis atie
waren geric ht.
I n haar advies van januari 2 0 0 6 s c hrijft de c ommis s ie:
'H et voors tel voor periodieke kwaliteits audits waarbij onderzoekers kantoren toets en aan D e kwaliteits norm van de
KN B gaat enerzijds te ver, omdat zij veel bedrijfs organis atoris c he normen bevat die welis waar nuttig zijn, maar niet
verdedigd kunnen worden met een beroep op het publiek belang dat is gemoeid met de publieke taak van de notaris .
A nderzijds gaat het voors tel niet ver genoeg, omdat het als het ware alleen de buitenkant van de kwaliteit betreft, en
niet de inhoudelijke kwaliteit en integriteit van de notariële diens tverlening.
Kwaliteit en integriteit worden verzekerd door beroeps - en gedrags regels die zijn neergelegd in de Wet op het
notaris ambt en de daarop berus tende regels . D aaraan moeten kantoren worden getoets t. D it kan door (intervis ie of)
peer reviews .'
Zo werden bes tuur en ledenraad het eens over een s ys teem van inhoudelijke toets ing of peer reviews . D e KN B moes t
dus een model voor peer review ontwikkelen. M et 'peer review' wordt bedoeld het toets en van vakinhoudelijke
profes s ionaliteit en kennis aan bes taande s tandaarden en c riteria bij notaris s en en kandidaat- notaris s en door
c ollega's . H et gaat hierbij niet primair om de wijze waarop het kantoor is georganis eerd, maar om de profes s ionaliteit en
integriteit van de notaris en kandidaat- notaris in zijn beroeps uitoefening.
I ntus s en begon ook de politiek oog te krijgen voor de kwaliteit en integriteit van het notariaat. D e invoering van meer
marktwerking in 1 9 9 9 heeft het er voor de notaris niet gemakkelijker op gemaakt. D e regering s c hrijft daarover in haar
reac tie van 6 februari 2 0 0 6 op het rapport van de C ommis s ie H ammers tein:
" D e C ommis s ie s telt (ec hter) wel vas t dat een marktgeoriënteerde beroeps uitoefening als gevolg kan hebben dat de
kwaliteit en integriteit van de notariële beroeps uitoefening en de betekenis daarvan voor het rec hts s ys teem minder als
een vas ts taand gegeven worden bes c houwd. I n het rapport worden door de C ommis s ie zorgen geuit over de invloed die
prijs c onc urrentie in het notariaat heeft op de integriteit en de kwaliteit van de ambts uitoefening.
(...)
G elet op de indic aties die de C ommis s ie heeft vergaard, is het kabinet het wel eens met de C ommis s ie dat vers terking
van de aandac ht van de beroeps groep voor het handhaven van de kwaliteit en integriteit noodzakelijk is . N otariële
diens tverlening is een terrein waar de onzic htbare hand van de markt niet altijd het hoogs te goed realis eert."
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(pagina 4 van de brief van 6 februari 2 0 0 6 )
N iet alleen de toegenomen marktwerking kan van invloed zijn op de kwaliteit en de integriteit van het notariaat, maar
ook de veranderende rol van de c riminaliteit en met name de georganis eerde c riminaliteit. O p s teeds brutaler wijze
komt deze op in de bovenwereld. Van vele zijden, niet alleen vanwege de C ommis s ie H ammers tein, is aangedrongen op
een adequater en effec tiever 'eigen' toezic ht, op een beter toezic ht uit eigen kring, door de KN B. J uis t waar het niet gaat
om 'afvinken' maar om kwes ties van 'freies E rmes s en', zijn de beroeps genoten, de peers , veel beter toegerus t dan
externe partijen.
D e regering heeft het s tandpunt van D e C ommis s ie H ammers tein onders c hreven. Zij verwoordt het als volgt.
'H et is van belang dat de KN B toets bare c riteria ontwikkelt waaraan een notaris kantoor moet voldoen, wil van een goed
func tionerend kantoor ges proken worden. Vervolgens kan de kwaliteit worden getoets t door interc ollegiale audits of
peer reviews te organis eren. E en bij herhaling negatieve s c ore kan leiden tot vers c herpt toezic ht en, indien mis s tanden
worden gec ons tateerd, tot voorlegging aan de tuc htrec hter. Waar het gaat om de ontwikkeling van een dergelijk
kwaliteits s ys teem, is er naar de mening van het kabinet een duidelijke taak voor de KN B'.
(pagina 5 van de brief van 6 februari 2 0 0 6 )
I n een A lgemeen O verleg van de M inis ter van J us titie met de Vas te c ommis s ie voor J us titie van de Tweede Kamer op
2 3 mei 2 0 0 7 hebben de frac ties zic h eveneens ac hter deze aanbevelingen ges c haard.
H et door het bes tuur voorges telde s ys teem pas t in het uitgangs punt van profes s ionele autonomie. A ls beroeps groep
moeten wij ernaar s treven zoveel mogelijk zelf de integriteit te waarborgen. D e zelfreinigende werking die hiermee wordt
bereikt is een goed s ignaal tegenover de maats c happij.
Toezicht arrangement en Verordening op de kwalit eit (onderdeel W ID/MOT)
E én onderdeel van het kwaliteits toezic ht is inmiddels uitgewerkt. D at betreft de naleving van de Wet identific atie bij
diens tverlening (WI D ) en de Wet melding ongebruikelijke trans ac ties (Wet M O T ). D eze wetten zijn in 2 0 0 3 ook van
toepas s ing geworden op de vrije beroepen, zoals advoc atuur en notariaat. I n 2 0 0 5 kreeg het Bureau Financ ieel
Toezic ht (BFT ) de taak toezic ht te houden op de naleving van de WI D en de Wet M O T door de vrije beroepen.
D e KN B ac ht de naleving van de WI D en de Wet M O T van belang voor de kwaliteit en integriteit van het notariaat en
daarmee het vertrouwen dat het publiek in het notariaat heeft.
Zij heeft daarom bes loten tot een toezic htarrangement, waarbij de KN B de goede naleving van de WI D en de Wet M O T
bevordert en intern toezic ht houdt op de naleving van de verplic htingen op grond van de WI D en de Wet M O T door het
notariaat, terwijl het BFT daarop s tels eltoezic ht houdt. O p 2 2 november 2 0 0 6 heeft de ledenraad de uitvoering van
WI D /M O T onderzoek in een Verordening op de kwaliteit (onderdeel WI D /M O T ) vas tges teld; deze verordening trad op 8
maart 2 0 0 7 in werking. O p grond van die verordening is de notaris verplic ht om aan de KN B inlic htingen te geven over
zijn adminis tratie, zodat kan worden nagegaan of de notaris zic h houdt aan de WI D en de Wet M O T. O vereenkoms tig een
door het KN B- bes tuur opges telde model- eigen- verklaring vers trekt de notaris de gevraagde inlic htingen. Vervolgens
vindt c ontrole plaats door onderzoeken op notaris kantoren onder verantwoordelijkheid van de KN B door
beroeps genoten als 'WI D /M O T- onderzoekers ', ook aangeduid als auditoren. H et onderzoek bes taat uit het doornemen
van een tevoren ingevulde en geretourneerde vragenlijs t, het bes preken van kantoorproc edures en van een aantal
dos s iers . H et onderzoek kan voor een groot deel worden verric ht zonder dat de onderzoekers de individuele
c liëntendos s iers behoeven in te zien, maar het kan pas goed worden uitgevoerd als zij daarin inzage kunnen nemen.
A ldus is in de toelic hting op de verordening bes c hreven.
I n 2 0 0 7 hebben alle leden de eigen verklaring ingevuld geretourneerd. WI D /M O T- onderzoekers zijn geworven en
opgeleid en een auditbureau is opgeric ht, gevormd door een kwaliteits c oördinator en een s ec retarieel medewerks ter.
Vervolgens hebben daartoe opgeleide WI D /M O T- onderzoekers eind 2 0 0 7 en begin 2 0 0 8 in totaal 1 6 0 onderzoeken
verric ht. D e evaluatie heeft uitgewezen dat de verordening heeft geleid tot het doel van een grotere bewus twording van
de des betreffende wetten. U it de res ultaten van de WI D /M O T- audits is herhaaldelijk naar voren gekomen, dat de
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geauditeerde kantoren een inhoudelijk ges prek met een ervaren vakgenoot waarderen. Regelmatig wordt met de
WI D /M O T- auditor van mening gewis s eld over allerlei onderwerpen uit de praktijk naas t de WI D en de M O T. D eze
ervaringen hebben dan ook de ric hting aangegeven voor de ontwikkeling van de interc ollegiale kwaliteits toets ingen
(peer reviews ).

Opzet Verordening op de kwalit eit
D e bevoegdheid tot het vas ts tellen van een Verordening op de kwaliteit ontleent de KN B aan artikel 6 1 , tweede lid, Wet
op het notaris ambt. D at bepaalt dat de KN B bij verordening regels kan s tellen ter bevordering van de kwaliteit van de
beroeps beoefening. Voorges teld wordt de door de KN B in te voeren inhoudelijke toets ing van kwaliteit en integriteit op
te zetten volgens het s tramien van de WI D /M O T- verordening. D e notaris s en worden verplic ht inlic htingen te geven aan
het KN B- bes tuur of namens het bes tuur optredende pers onen over de wijze waarop zij voldoen aan de voor hen
geldende normen van kwaliteit en integriteit. Zij vers trekken deze inlic htingen door overlegging van een eigen
verklaring en door deel te nemen aan een interc ollegiale kwaliteits toets ing (peer review) of nadere toets ing op hun
kantoor. D e c riteria aan de hand waarvan de interc ollegiale kwaliteits toets ing plaats vindt hebben betrekking op de
opdrac htc yc lus en op het bes ef van kwaliteit en integriteit. Zij worden uitgewerkt in een bijlage die aan de verordening
wordt gehec ht. D e verdere uitwerking vindt plaats in nadere regels van het KN B- bes tuur. O ver die regelingen wordt de
ledenraad geraadpleegd. Zij betreffen de eigen verklaring, de wijze waarop een interc ollegiale kwaliteits toets ing of
nadere toets ing plaats vindt, en een ges c hillenregeling E en gemengde C ommis s ie kwaliteit en integriteit, gevormd door
vertegenwoordigers van de ledenraad, KN B- bes tuur en - bureau, heeft de ontwerpen voor verordening en nadere regels
voorbereid.

Eigen verklaring
D e evaluatie van de E igen Verklaring 2 0 0 7 heeft tot de c onc lus ie geleid dat het effec t van bewus twording is bereikt,
maar dat het geen herhalings oefening moet worden. H et ondertekenen van een verklaring dat men maatregelen heeft
getroffen voor de naleving van de regels , in dit geval de WI D en de Wet M O T, maakt dat de notaris en de kandidaatnotaris extra bewus t zijn van hun verantwoordelijkheid. D it geldt zowel voor de notaris als de kandidaat- notaris . M aar
het is niet noodzakelijk om het notariaat jaarlijks een eigen verklaring over de WI D /M O T ter ondertekening toe te
s turen. D e frequentie is minder belangrijk, wel zou het een ins trument kunnen zijn waarmee de KN B een ac tueel
onderwerp kan toets en. A an de ledenraad is in het vooruitzic ht ges teld dat dit in de nieuwe verordening zou worden
verwerkt. D aarom wordt voorges teld in de verordening op te nemen dat het vers trekken van inlic htingen over de
kwaliteit en integriteit onder meer gebeurt door het overleggen van een eigen verklaring. H et bes tuur zal de frequentie
en de onderwerpen vas ts tellen waarover een eigen verklaring wordt gevraagd, als mede het model daarvan. D e
ledenraad zal tevoren worden geraadpleegd.

Crit eria int ercollegiale kwalit eit st oet sing
D e toets ers (peer reviewers ) en de notaris s en moeten weten aan de hand van welke c riteria de interc ollegiale
kwaliteits toets ingen plaats vinden. Ter voorbereiding hiervan heeft de KN B in 2 0 0 7 en 2 0 0 8 een aantal bijeenkoms ten
georganis eerd. D eelnemers aan deze bijeenkoms ten waren afkoms tig uit de C ommis s ie Kwaliteit en integriteit, de groep
WI D /M O T- auditoren, het KN B- bes tuur en de afdeling P raktijkuitoefening van het bureau van de KN B. O ok deden enkele
andere belangs tellenden uit de beroeps groep mee, die geïnteres s eerd zijn in kwaliteits zorg en op den duur zelf peer
reviewer zouden willen worden. D eze 'denk- en doetank' heeft een reeks c riteria vas tges teld voor de kwaliteits - en
integriteits toets ing en zij heeft deze c riteria ook getoets t. D e aldus opges telde c riteria werden in s eptember 2 0 0 7 door
de ledenraad bes proken, en zij zijn vervolgens nog verder uitgewerkt en getoets t.
D e c riteria hebben betrekking op de beoordeling van de opdrac ht, voorlic hting over de gevraagde werkzaamheden en de
opdrac htbeves tiging, de uitvoering en afronding van de opdrac ht en het bes ef van kwaliteit en integriteit. H iermee kan
de notariële praktijk in al z'n gevarieerdheid ter s prake komen en is een werkelijk inhoudelijk ges prek mogelijk.
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Voorges teld wordt deze globale oms c hrijving van de c riteria op te nemen in de verordening en een uitgewerkte lijs t in
een bijlage deel te laten uitmaken van de verordening.

Beschrijving int ercollegiale kwalit eit st oet singen
D e deelnemers aan bovengenoemde bijeenkoms ten hebben ook een opzet voor de interc ollegiale kwaliteits toets ingen
(peer reviews ) ontworpen. Voorges teld wordt deze peer reviews uit te werken in door het bes tuur vas t te s tellen regels .
D e voorges telde opzet ziet er als volgt uit. Vooraf krijgt het kantoor een s tandaard vragenlijs t. D e antwoorden kan de
peer reviewer gebruiken bij de voorbereiding. Zo kan hij vooraf enigs zins de aard van het kantoor vas ts tellen en globaal
bepalen wie hij wens t te s preken en in welke volgorde. O ok het kantoor kan zic h voorbereiden, doordat de KN B tevoren
veel informatie bes c hikbaar zal s tellen, mogelijk in de vorm van een handleiding ten behoeve van een zelfevaluatie.
T ijdens de interc ollegiale kwaliteits toets ing op het notaris kantoor vindt na een introduc tieges prek met de notaris een
aantal korte ges prekken plaats met vers c hillende mens en in vers c hillende func ties .
D aarna neemt de toets er (peer reviewer) een aantal dos s iers door, s amen met de notaris en met de dos s ierbehandelaar.
D e ges prekken verlopen aan de hand van de c riteria, maar niet alle c riteria kunnen aan de orde komen. H et is
uitdrukkelijk geen c hec klis t. D e toets er laat zic h leiden door zijn vingertoppengevoel.
T ijdens een eindges prek met bij voorkeur alle notaris s en en kandidaat- notaris s en van het kantoor bes preekt de
toets er (peer reviewer) de bevindingen hoe men omgaat met kwaliteit en integriteit.
Ten s lotte maakt de toets er (peer reviewer) een afs luitend rapport met zijn bevindingen en geeft hij feed bac k. I n dit
rapport bes c hrijft hij ook de algehele indruk over het kantoor en het bes ef van kwaliteit en integriteit. H ierin worden ook
eventuele verbeterpunten gemeld. E en verbeterpunt kan bijvoorbeeld inhouden het volgen van een bepaalde c urs us ,
zoals over de Wet voorkoming witwas s en en terroris mefinanc iering, of het voorkómen van klac hten.
N a drie maanden kan een heronderzoek plaats vinden door dezelfde toets er (peer reviewer).

Nadere t oet sing t er voorbereiding van verzoek om onderzoek of klacht
D e toets er kan op bas is van zijn bevindingen een nadere toets ing aanbevelen met het oog op een eventueel door het
KN B- bes tuur in te dienen klac ht over verzoek om onderzoek bij de kamer van toezic ht. D eze nadere toets ing kan
gebeuren in opdrac ht van het KN B- bes tuur door een aantal toets ers , eerder aangeduid als de zogenoemde vliegende
brigade. D eze nadere toets ing dient om te beoordelen of het KN B- bes tuur een verzoek om onderzoek zou moeten
ric hten tot de kamer van toezic ht of een klac ht bij de kamer zou moeten indienen. H et KN B- bes tuur moet hier zonodig
s nel kunnen handelen. D e ges c hillenregeling zal deze bevoegdheid onverlet moeten laten.

Geheimhouding
D e interc ollegiale kwaliteits toets ing kan voor een groot deel worden verric ht zonder dat de toets ers de individuele
c liëntendos s iers behoeven in te zien, maar het kan pas goed worden uitgevoerd, als zij daarin inzage hebben.
Tegelijkertijd moeten de gegevens van c liënten worden bes c hermd. Voorzover het zogenaamde afgeleid
vers c honings rec ht of het eigen beroeps geheim van de toets ers hier onvoldoende bes c herming bieden, is een wettelijke
of verordenings rec htelijke voorziening nodig. Voorges teld wordt daarom in de verordening te bepalen dat notaris s en en
kandidaat- notaris s en niet bevoegd zijn zic h op hun geheimhouding te beroepen tegenover de toets ers , maar dat deze
wel verplic ht zijn tot geheimhouding van gegevens die onder de geheimhoudings plic ht vallen van de notaris . D e KN B
ontleent de bevoegdheid tot een dergelijke regeling krac htens de wet aan artikel 2 2 Wet op het notaris ambt. D at
bepaalt immers : 'D e notaris is , voor zover niet bij of krac htens de wet anders is bepaald, ten aanzien van al hetgeen
waarvan hij uit hoofde van zijn werkzaamheid als zodanig kennis neemt tot geheimhouding verplic ht.'
D e Staats s ec retaris van J us titie heeft aangekondigd, dat, teneinde geen onduidelijkheid omtrent de geheimhouding te
laten bes taan, in een wettelijke bepaling zal worden vas tgelegd dat de geheimhoudings plic ht niet aan de peer reviewers
kan worden tegengeworpen. O ok de geheimhoudings plic ht van de peer reviewers zou daarbij moeten worden geregeld.
D eze wettelijke beperking wordt in het kader van de medewerkings plic ht ingevoerd bij de wijziging van de Wet op het
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notaris ambt naar aanleiding van het rapport van de C ommis s ie H ammers tein. D eze wets wijziging zal naar verwac hting
in het najaar worden voorgelegd aan het parlement en mogelijk eind 2 0 0 9 in werking kunnen treden. D an vervalt de
reden voor de voorziening in de verordening van de geheimhouding en overige medewerking.

O p 1 januari 2 0 1 2 is artikel 6 1 a van de Wet op het notaris ambt in werking getreden. D it is de nieuwe bas is voor de
Verordening op de kwaliteit. A rtikel 6 1 a en de artikelen uit de A lgemene wet bes tuurs rec ht die van toepas s ing worden
verklaard, regelen een aantal uitgangs punten die nu nog in artikel 3 van de verordening s taan, te weten de verplic hting
tot medewerking aan een interc ollegiale kwaliteits toets ing, de opheffing van de geheimhoudings plic ht jegens de
auditoren, en de geheimhoudings plic ht van die auditoren. A rtikel 3 dient daarom te vervallen. H et onderzoek naar de
naleving van de Wet ter voorkoming van witwas s en en terroris mefinanc iering behoeft niet meer apart te worden vermeld,
nu het Bureau financ ieel toezic ht de daarvoor benodigde bevoegdheden heeft verkregen en dit onderzoek zal verric hten.
A rtikel 2 , derde lid, van de verordening dient daarmee te vervallen.

(Toelic hting van augus tus 2 0 1 2 )

Artikel 1
I n deze verordening wordt vers taan onder:

a. notaris : de notaris , genoemd in artikel 1 , onder b, Wet op het notaris ambt, als mede de kandidaat- notaris , genoemd in
artikel 1 , onder b, Wet op het notaris ambt, tenzij uit de aard van de bepaling anders voortvloeit;
b. bes tuur: het bes tuur van de KN B, genoemd in artikel 6 4 , eers te lid, Wet op het notaris ambt;
c . eigen verklaring: door de notaris ondertekende verklaring overeenkoms tig het door het bes tuur vas tges telde model;
d. intercollegiale kwaliteits toets ing: onafhankelijk onderzoek door notariële des kundigen naar de wijze waarop de notaris
voldoet aan de voor hem geldende normen van kwaliteit en integriteit, op bas is van ges prekken en het doornemen van
dos s iers met de notaris en medewerkers van de notaris ;
e. nadere toets ing: nadere interc ollegiale kwaliteits toets ing;
f. toets er: notariële des kundige die door de KN B is opgeleid om in opdrac ht van het bes tuur interc ollegiale
kwaliteits toets ingen te verric hten.
Onder d. intercollegiale kwaliteits toets ing
Tot nu toe is vooral de uitdrukking 'peer review' gebruikt. Volgens de A anwijzingen voor de regelgeving worden vreemde
woorden in regelgeving vermeden, behalve indien deze de bedoeling duidelijker weergeven dan N ederlands e en in de
N ederlands e taal ingang hebben gevonden. H oewel het gebruik van de uitdrukking peer review dus wel zou mogen, wordt
de voorkeur gegeven aan de N ederlands e uitdrukking 'interc ollegiale kwaliteits toets ing'.

Onder f. toets er
I n de Verordening op de kwaliteit (onderdeel W/M O T ) werd ges proken over 'WI D /M O T- onderzoekers ' en in het
s praakgebruik 'auditoren'. Voorges teld wordt de uitdrukking 'toets er' te gebruiken. D it is de notariële des kundige die
door de KN B is opgeleid om in opdrac ht van het bes tuur interc ollegiale kwaliteits toets ingen te verric hten. N et als bij de
WI D /M O T- audits het geval is , zal ernaar worden ges treefd dat de toets ers niet uit hetzelfde arrondis s ement afkoms tig
zijn als de door hen te toets en notaris s en.

Artikel 2
1 . N otaris s en vers trekken des gevraagd aan het bes tuur of de namens het bes tuur optredende pers onen inlic htingen
over de wijze waarop zij
voldoen aan de bij of krac htens de Wet op het notaris ambt gegeven bepalingen of een op deze wet berus tende
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verordening,
de zorg betrac hten die zij als notaris s en behoren te betrac hten ten opzic hte van degenen te wier behoeve zij
optreden en
handelen of nalaten zoals een behoorlijk notaris betaamt.
2 . N otaris s en vers trekken deze inlic htingen door overlegging van een eigen verklaring en door deel te nemen aan een
interc ollegiale kwaliteits toets ing of nadere toets ing op hun kantoor.
LID 1
Wat wordt onderzoc ht bij de interc ollegiale kwaliteits toets ing? Voorges teld wordt de kwaliteit en integriteit te vertalen
in de woorden van de norm van artikel 9 8 van de Wet op het notaris ambt, maar dan pos itief geformuleerd. D eze omvat
namelijk alles wat onder kwaliteit en integriteit kan worden vers taan.

LID 2
Voor een evaluatie van de wijze waarop de notaris voldoet aan de normen van kwaliteit en integriteit is het nodig dat
niet alleen een ges prek met de notaris wordt gevoerd, maar dat ook ges prekken worden gevoerd met anderen op zijn
kantoor, zowel andere notaris s en, als kandidaat- notaris s en, als medewerkers . D aarom wordt hier bepaald dat de
interc ollegiale kwaliteits toets ing op het kantoor van de notaris plaats vindt.

Artikel 3
D e c riteria aan de hand waarvan de interc ollegiale kwaliteits toets ing en nadere toets ing plaats vinden hebben betrekking op
de beoordeling van de opdrac ht, voorlic hting over de gevraagde werkzaamheden en de opdrac htbeves tiging, de uitvoering en
afronding van de opdrac ht en het bes ef van kwaliteit en integriteit. D e c riteria zijn nader uitgewerkt in de aan deze
verordening gehec hte bijlage.

D e c riteria aan de hand waarvan de interc ollegiale kwaliteits toets ing en nadere toets ing plaats vinden zijn nader
uitgewerkt in de aan de verordening gehec hte bijlage. H et is de bedoeling dat uitgebreidere toelic htingen en
handreikingen voor toets ers en notaris kantoren zullen worden gepublic eerd en bes c hikbaar worden ges teld door het
KN B- bes tuur.

Artikel 4
D e toets er kan op bas is van zijn bevindingen aan het bes tuur een nadere toets ing aanbevelen met het oog op een eventueel
door het bes tuur in te dienen klac ht of verzoek om onderzoek bij de kamer van toezic ht.

Artikel 5
H et bes tuur geeft met betrekking tot de in deze verordening behandelde onderwerpen nadere regels . D eze betreffen in elk
geval de frequentie, de onderwerpen en het model van de eigen verklaring, de wijze waarop de interc ollegiale
kwaliteits toets ing en nadere toets ing plaats vinden en een ges c hillenregeling. O ver het ontwerp van deze nadere regels wordt
de ledenraad geraadpleegd. D e regels worden zo s poedig mogelijk na vas ts telling ter kennis van de M inis ter van J us titie
gebrac ht.

Artikel 6
D eze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening op de kwaliteit'.

Artikel 7
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1 . D e verordening treedt in werking met ingang van 2 januari 2 0 0 9 .

2 . D e Verordening op de kwaliteit (onderdeel WI D /M O T ) vervalt drie maanden na de datum waarop de Verordening op de
kwaliteit in werking treedt.
D e Verordening op de kwaliteit (onderdeel WI D /M O T ) kan vervallen, als de nieuwe verordening in werking treedt.
E ventueel lopende WI D /M O T- onderzoeken moeten wel kunnen worden afgemaakt. Bij wijze van overgangs regeling wordt
daarom bepaald dat dit drie maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe verordening gebeurt.

Bijlage bij de Verordening op de kwaliteit: Criteria Intercollegiale Toetsing
CRITERIA INTERCOLLEGIA LE TOETSING

I. Beoordeling opdracht

1 . D e notaris vergewis t zic h ervan dat de door hem te verric hten werkzaamheden niet in s trijd zijn met het rec ht of de
openbare orde of anders zins niet kunnen worden verric ht.
2 . D e notaris vergewis t zic h ervan of niet gangbare bepalingen, bedingen of voorwaarden deel uitmaken van de
gevraagde overeenkoms t/akte.
3 . D e notaris vergewis t zic h ervan of er overigens bijzondere oms tandigheden zijn.
4 . D e notaris vergewis t zic h ervan of extra advies van een des kundige nodig is .
5 . D e notaris vergewis t zic h ervan of er aanleiding is voor ac ties buiten de oors pronkelijke opdrac ht.
6 . I dentific atie vindt op de juis te wijze plaats .
II. Voorlicht ing en opdracht bevest iging

7 . D e c liënten worden adequaat voorgelic ht over de gevraagde werkzaamheden en de gevolgen die daaruit kunnen
voortvloeien.
8 . D e c liënten worden adequaat voorgelic ht over de kos ten.
9 . D e opdrac ht wordt aan de c liënten beves tigd.
III. Uit voering en af ronding van de opdracht

1 0 . M et de c liënten wordt begrijpelijk gec ommunic eerd. Zo nodig worden toelic htingen meeges tuurd.
1 1 . A fs praken worden s c hriftelijk vas tgelegd.
1 2 . C onc eptakten en overige s tukken worden tijdig toeges tuurd
1 3 . E r is een s ys teem van termijnbewaking.
1 4 . E r is voldoende tijd bes c hikbaar voor de behandeling van een zaak, de afwikkeling van een akte en de toelic hting
daarop.
1 5 . D e relevante rec herc hes worden verric ht.
1 6 . E r zijn interne inhoudelijke c ontroles .
1 7 . H et dos s ier wordt zowel juridis c h als feitelijk ges loten.
IV. Besef van kwalit eit en int egrit eit

1 8 . H et kantoor heeft afs praken gemaakt om de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen.
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1 9 . H et kantoor heeft afs praken gemaakt om de integriteit van de werkzaamheden te waarborgen.

Verordening opleiding kandidaat-notarissen
D e ledenraad van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B,

O verwegende dat het gewens t is regels te s tellen met betrekking tot de opleiding voor kandidaat- notaris s en;
G elet op art. 3 3 van de Wet op het notaris ambt,
G ezien het ontwerp van het bes tuur met bijbehorende toelic hting,
G elet op de adviezen van de kamers van toezic ht,
G elet op de adviezen van de ringen,

s telt de navolgende verordening vas t:

Verordening van de KNB van 13 sept ember 2000, St crt . 2000, 182, goedgekeurd door de St aat ssecret aris van Just it ie
bij brief d.d. 15 sept ember 2000, nr. 5052256/00/06, inw. t r. 1 okt ober 2000. Zie voor de t ot st andkoming Nieuwsbrief
Not ariaat maart , april en okt ober 2000. En gewijzigd bij Verordening t ot wijziging van de Verordening opleiding
kandidaat -not arissen van 14 juni 2017, St crt . 2017, 41758, goedgekeurd door de Minist er van Veiligheid en Just it ie bij
besluit van 11 juli 2017, inw. t r. 3 august us 2017.

D eze verordening berus t op artikel 3 3 Wet op het notaris ambt (WN A ) dat luidt:

1 . D e KN B draagt zorg voor een opleiding voor kandidaat- notaris s en gedurende de s tage, aan het eind
waarvan een examen wordt afgenomen. D e opleiding duurt ten hoogs te drie jaren en neemt ten mins te
twee maal per jaar een aanvang.
2 . D e volgende onderwerpen betreffende de opleiding worden nader vas tges teld bij of krac htens
verordening:
a. de aanvangs data van de opleiding en de onderwerpen waarop zij betrekking heeft;
b. de inhoud van het examen, de wijze waarop het examen wordt afgenomen en de pers onen die
bevoegd zijn het examen af te nemen;
c . de voorwaarden voor de toelating tot het afleggen van het examen;
d. de voorwaarden voor het verkrijgen van vrijs telling voor bepaalde onderdelen van het examen;
e. de hoogte van de c urs us - en examengelden en te wiens las te deze komen.
D eze verordening hangt s amen met de Verordening c ommis s ie van toezic ht. D e c ommis s ie van toezic ht is blijkens deze
verordening de ins tantie waarbij een deelnemer aan de opleiding in bepaalde gevallen in beroep kan gaan.

(Toelic hting van 1 3 s eptember 2 0 0 0 )

Onderwijsprogramma (art. 1)

Artikel 1
H et bes tuur van de KN B s telt een onderwijs reglement vas t, waarin de volgende onderwerpen nader worden geregeld:

a. de aanvangs data van de opleiding;
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b. de c urs us onderdelen van de opleiding;
c . de hoogte van het c urs us geld en het examengeld.

Examen (art. 2)

Artikel 2
H et bes tuur van de KN B s telt een examenreglement vas t, waarin de volgende onderwerpen nader worden geregeld:

a. de inhoud van de examens ;
b. de wijze waarop de examens worden afgenomen;
c . de voorwaarden voor de toelating tot het afleggen van de examens ;
d. de pers onen die bevoegd zijn het examen af te nemen.

Vrijstelling (art. 3)

Artikel 3
1 . Voor bepaalde c urs us onderdelen van de opleiding en voor bepaalde onderdelen van het examen kan door het bes tuur
van de KN B vrijs telling worden verleend.

2 . H et bes tuur van de KN B s telt een vrijs tellingenreglement vas t, waarin de voorwaarden voor het verkrijgen van een
vrijs telling nader zijn geregeld.

Cursus- en examengeld (art. 4)

Artikel 4
1 . H et door de kandidaat- notaris vers c huldigde c urs us - en examengeld komt ten las te van het kantoor waar de
kandidaat- notaris werkzaam is .

2 . E r mag door de notaris geen regeling worden getroffen met de kandidaat- notaris om het c urs us - en examengeld bij
vertrek van het kantoor, zowel tijdens de opleiding als na voltooiing daarvan, geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

3 . H et bepaalde in het tweede lid geldt niet in geval een kandidaat- notaris vrijwillig vertrekt. Voor die gevallen kan een
terugbetalings regeling worden overeengekomen, mits deze s c hriftelijk is vas tgelegd.
H et eers te lid van artikel 4 bepaalt dat het kantoor waar een kandidaat- notaris werkzaam is de kos ten van de
beroeps opleiding voor zijn rekening neemt gedurende de periode dat hij aan het kantoor verbonden is . D e KN B vindt het
niet pas s end dat door de werkgever met de kandidaat- notaris de afs praak wordt gemaakt dat de kos ten van de
opleiding bij vertrek van het kantoor, zowel tijdens de opleiding als na voltooiing daarvan, geheel of gedeeltelijk moeten
worden terugbetaald door de kandidaat- notaris .

Voorheen bepaalde de toelic hting bij dit artikel dat deze mogelijkheid er wel was , mits een dergelijke afs praak
s c hriftelijk was vas tgelegd. M et de toevoeging van het tweede lid is een dergelijke afs praak ec hter niet meer mogelijk,
ook niet wanneer deze s c hriftelijk is vas tgelegd.
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H et tweede lid is overigens alleen van toepas s ing wanneer een kandidaat- notaris wordt onts lagen of wanneer zijn
c ontrac t niet wordt verlengd. Voor het geval een kandidaat- notaris vrijwillig vertrekt kan er wel een
terugbetalings regeling worden overeengekomen (aldus het derde lid), mits deze s c hriftelijk is vas tgelegd. D e KN B gaat
er nog s teeds van uit dat de werkgever de werknemer in de gelegenheid s telt om binnen één jaar na indiens ttreding met
de beroeps opleiding te s tarten.

(Toelic hting van 1 4 juni 2 0 1 7 )

Slotbepalingen (art. 5-7)

Artikel 5
A lle reglementen worden vas tges teld nadat de ledenraad daarover is geraadpleegd. D e reglementen worden zo s poedig
mogelijk na vas ts telling ter kennis van het minis terie van J us titie gebrac ht.

Artikel 6
D eze verordening wordt aangehaald als Verordening opleiding kandidaatnotaris s en.

Artikel 7
D eze verordening treedt in werking met ingang 1 oktober 2 0 0 0 of zoveel later als de termijn van tien dagen na public atie in
de Staats c ourant als bedoeld in artikel 9 1 lid 2 Wet op het notaris ambt is vers treken.

Verordening overdracht protocol
D e ledenraad van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is regels vas t te s tellen voor de overdrac ht en de overname van het protoc ol en van de overige
notariële bes c heiden;
G elet op de artikelen 1 5 lid 1 en 2 9 lid 1 0 van de Wet op het notaris ambt;
G ezien het ontwerp van het bes tuur met bijbehorende toelic hting;
G elet op de adviezen van de kamers van toezic ht;
G elet op de adviezen van de ringen;

s telt de navolgende verordening vas t:

Verordening van de KNB van 21 juni 2000, St crt . 2000, 182, goedgekeurd door de St aat ssecret aris van Just it ie bij brief
d.d. 15 sept ember 2000, nr. 5052258/00/06, inw. t r. 1 okt ober 2000 (zie voor de t ot st andkoming Nieuwsbrief Not ariaat
april, juni en august us 2000) gewijzigd bij Verordening t ot wijziging van de Verordening ledenraad en de Verordening
overdracht prot ocol (Verordening Kamers voor het not ariaat ) van 28 sept ember 2011, St crt . 14 december 2012, 24618,
goedgekeurd door de minist er van Veiligheid en Just it ie bij brief van 6 maart 2012, inw. t r. 1 januari 2013 en gewijzigd
bij Verordening t ot wijziging van de Verordening overdracht prot ocol van 8 april 2015, St crt . 21 juli 2015, 20642,
goedgekeurd door de minist er van Veiligheid en Just it ie bij brief van 3 juli 2015, inw. t r. 31 juli 2015 en gewijzigd bij
Verordening t ot wijziging van de Verordening overdracht prot ocol van 3 mei 2021, St crt . 3 mei 2021, 21921,
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goedgekeurd door de minist er van Recht sbescherming bij brief van 23 maart 2021, inw. t r. 14 mei 2021.
I n de Wet op het notaris ambt (WN A ) is op twee plaats en aangegeven dat bij verordening nadere voors c hriften gegeven
worden over de wijze waarop de overdrac ht en de overname van het protoc ol en de overige notariële bes c heiden dienen
te ges c hieden. D e eers te plaats is in artikel 1 5 lid 1 , waar is geregeld de aanwijzing door de M inis ter van J us titie van
een (al dan niet nieuw benoemde) notaris die protoc ol en bes c heiden (definitief) moet overnemen. D e tweede plaats is
artikel 2 9 lid 1 0 welk artikel de waarneming van de notaris in een aantal gevallen regelt. A rtikel 2 9 lid 1 0 opent tevens
de mogelijkheid vrijs telling en ontheffing te verlenen van de in de verordening gegeven nadere voors c hriften.
O p grond van artikel 2 8 WN A kan in vijf gevallen een waarnemer voor de notaris optreden:

a. in geval van afwezigheid of verhindering van de notaris ;
b. wanneer de notaris niet in s taat is zijn ambt uit te oefenen wegens ziekte
c . in geval van s c hors ing in de uitoefening van zijn ambt
d. in geval van onts lag;
e. in geval van zijn overlijden.
I n alle gevallen zal een notaris of kandidaat- notaris als waarnemer moeten optreden opdat de ambts bediening, die met
de benoeming van de notaris is beoogd, voortgang vindt. A rtikel 2 9 WN A geeft aan hoe de benoeming plaats vindt en
welke eis en worden ges teld. O nders c heid wordt gemaakt tus s en een 'lic hte' en een 'zware' waarneming (ook wel
'vakantie'- of 'vac ature'waarneming genoemd). D e waarneming in de gevallen onder a en b van artikel 2 8 is de
zogenaamde lic hte waarneming in welke gevallen een op verzoek van de notaris door de voorzitter van de kamer voor
het notariaat benoemde 'vas te' waarnemer kan optreden. O p grond van artikel 2 9 lid 8 zijn in zo'n geval de notaris en
de vas te, niet- ambts halve benoemde waarnemer ieder voor de door de laats te als zodanig verric hte werkzaamheden of
gepleegde verzuimen jegens derden voor het geheel aans prakelijk. D e waarneming in de gevallen onder c , d en e is de
zogenaamde zware waarneming, in welke gevallen een ambts halve benoemde notaris of kandidaat- notaris als
waarnemer optreedt. N u artikel 2 9 lid 8 niet van toepas s ing is , is uits luitend de ambts halve benoemde waarnemer
jegens derden aans prakelijk voor de door hem als waarnemer verric hte werkzaamheden of gepleegde verzuimen.

Tus s en de gevallen in artikel 2 8 onder c , d en e genoemd bes taat in die zin nog een verder onders c heid dat in de
gevallen onder d en e de notaris zelf niet meer in func tie is . D es ondanks moet worden aangenomen dat - zolang geen
aanwijzing heeft plaats gevonden van een notaris die het protoc ol en de overige notariële bes c heiden overneemt, als
bedoeld in artikel 1 5 WN A - een waarnemer in het protoc ol benoemd dient te worden teneinde de c ontinuïteit van de
ambts bediening te garanderen en dat nog akten in diens protoc ol kunnen worden gepas s eerd (zie artikel 2 9 lid 9 WN A ).

A rtikel 2 9 lid 1 0 geeft t.a.v. de waarneming aan dat bij verordening nadere voors c hriften worden gegeven over de wijze
waarop de overdrac ht en de overname van het protoc ol en de overige notariële bes c heiden dienen te ges c hieden,
als mede de mogelijkheden van vrijs telling en ontheffing daarvan.

Bij de uitwerking daarvan is de praktijk t.a.v. waarneming zoals de oude N otaris wet deze kende, als uitgangs punt
genomen, nu uit de wets ges c hiedenis van de nieuwe N otaris wet niet blijkt dat t.a.v. die praktijk een wijziging beoogd is .
D it brengt mee dat in geval van de lic hte waarneming het uitgangs punt geldt dat deze waarneming in begins el van
zodanig tijdelijke aard is dat een formele overdrac ht en overname van het protoc ol en de andere bes c heiden niet hoeft
plaats te vinden. D at is anders bij een zware waarneming als bedoeld onder c , d en e van artikel 2 8 , met dien vers tande
dat in geval van s c hors ing (onder c ) de mogelijkheid bes taat de waarnemer van de overnameverplic hting te ontheffen.

I n begins el brengt een zware waarneming tevens mee dat de waarnemer de onderneming van de notaris overneemt
zodat deze voortaan voor zijn rekening wordt gevoerd. I n geval van een s c hors ing ligt dit minder voor de hand, maar ook
bij een waarneming in geval van (al dan niet vrijwillig) onts lag of overlijden (onder d en e) kan het gewens t zijn een
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uitzondering op deze regel te maken, zeker nu op grond van artikel 2 9 lid 4 een notaris of kandidaat- notaris s lec hts
wegens gegronde redenen zijn benoeming kan weigeren. A ls gegronde reden zou kunnen worden aangevoerd dat de
benoemde waarnemer geen enkel inzic ht heeft in de onderneming die hij als gevolg van de benoeming moet overnemen
en/of hij niet weet of deze onderneming, onder normaal bes tuur, levens vatbaar is . N u op den duur de tarieven die de
notaris in rekening brengt voor zijn werkzaamheden, niet aan tariefvoors c hriften gebonden zullen zijn, is ook inzic ht in
het terzake door de notaris gevoerde beleid es s entieel. A an de andere kant is de bepaling van artikel 2 9 lid 4 erop
geric ht te voorkomen dat de jus titiabele hinder ondervindt van de gebeurtenis als gevolg waarvan het optreden door
een waarnemer noodzakelijk is geworden. D e ambts bediening dient derhalve in princ ipe zoveel mogelijk voortgang te
vinden. D e voorzitter kan in verband hiermee bes luiten een regeling omtrent het honorarium van de ambts halve
benoemde waarnemer te treffen (artikel 2 9 lid 2 derde zin), welk honorarium komt ten las te van de ges c hors te of
gedefungeerde notaris dan wel diens rec htverkrijgenden en in welk geval de onderneming voor rekening en ris ic o van
deze laats te(n) zal worden voortgezet. G edurende een redelijke termijn dient de waarnemer dan te onderzoeken hoe de
onderneming er uit ziet, waarna als nog bes loten kan worden of de waarneming in een honorarium wordt omgezet tegen
een waarneming voor eigen rekening en ris ic o. O p deze wijze wordt ook rec ht gedaan aan het uitgangs punt dat in de
nieuwe N otaris wet wordt gehanteerd namelijk dat een kandidaat- notaris pas tot notaris benoemd kan worden indien op
redelijke gronden mag worden verwac ht dat na drie jaren de - in overeens temming met de eis en van het ambt gevoerde
- praktijk kos tendekkend kan worden uitgeoefend.

O p gelijke wijze mag van de notaris worden verwac ht dat in een geval als in artikel 2 8 onder c , d of e aangegeven, een
praktijk niet naar een ambts halve benoemde waarnemer zal worden doorges c hoven voordat is vas tges teld dat deze, nog
s teeds , kos tendekkend is . Blijkt dit niet het geval dan zullen de c ons equenties in begins el voor rekening van de notaris
moeten komen.

O ngeac ht of er s prake is van een - ten las te van de notaris komend - honorarium voor de ambts halve benoemde
waarnemer, zal deze laats te te allen tijde, gedurende een redelijke termijn het gebruik moeten hebben van alle
bedrijfs middelen die de waargenomen notaris ten diens te s tonden (zie artikel 9 van deze verordening). E en 'opvolger'
(een notaris die op grond van artikel 1 5 lid 1 is aangewezen om het protoc ol en de overige notariële bes c heiden over te
nemen) kan in voormelde opzic hten met een ambts halve benoemde waarnemer worden gelijkges teld.

O nder protoc ol dient o.g.v. artikel 1 s ub e WN A te worden vers taan: de minuten, notariële verklaringen, regis ters ,
afs c hriften, repertoria en kaarts ys temen die onder de notaris berus ten.

O nder de overige notariële bes c heiden vallen volgens de memorie van toelic hting: kopieën s uc c es s iememories ,
kladrepertoria en notariële boekhouding.

Blijkens de N ota n.a.v. het nader vers lag vallen onder 'alle bes c heiden' alle bes c heiden die door de notaris als zodanig
zijn ontvangen en aangelegd, derhalve ook de dos s iers .
Blijkens de M vT, p. 2 3 , houdt de overname van het protoc ol en de overige notariële bes c heiden in feite overname in van
de gehele notaris praktijk. D e artikelen 7 :6 6 2 en 6 6 3 BW zijn daarop volgens de M vT van toepas s ing. D it betekent,
aldus nog s teeds de M vT, " dat de arbeids overeenkoms ten van het pers oneel van rec hts wege overgaan indien de
betrokken notaris praktijk haar identiteit behoudt. E en rec hts treeks e overeenkoms t tus s en de oude en de nieuwe
notaris is dus niet vereis t." D e M vT verwijs t hierbij naar H R 9 februari 1 9 9 0 N J 1 9 9 0 , 3 9 3 . I n dit arres t (het ging niet
om de voortzetting van een notaris praktijk) bes lis te de H R dat de art. 1 6 3 9 aa en bb (7 :6 6 2 , 6 6 3 ) toepas s elijk zijn
" telkens wanneer in het kader van de c ontrac tuele betrekkingen een wijziging plaats vindt in de natuurlijke of
rec hts pers oon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de onderneming en dat daarbij een rec hts treeks e
overeenkoms t tus s en de oude en de nieuwe ondernemer niet is vereis t." D it geldt ook wanneer de overgang van de
onderneming in twee fas en plaats vindt " doordat de eerdere exploitant zijn hoedanigheid van ondernemer verlies t (...)
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en een derde de hoedanigheid van ondernemer verkrijgt. Voorwaarde daarbij is wel dat (...) kan worden gezegd dat de
betrokken onderneming haar identiteit behoudt, hetgeen het geval is wanneer het gaat om een lopend bedrijf waarvan de
exploitatie door de nieuwe ondernemer wordt hervat of voortgezet met dezelfde of s oortgelijke bedrijfs ac tiviteiten."
I n de N ota naar aanleiding van het vers lag, p. 3 8 , is ook op deze vraag ingegaan. N aar aanleiding van de vraag of bij
overname van het protoc ol en de overige notariële bes c heiden door een al geves tigde notaris artikel 1 6 3 9 aa BW van
toepas s ing is , zodat de arbeids overeenkoms ten van het pers oneel van rec hts wege overgaan, werd ges teld dat artikel
1 6 3 9 aa alleen geldt " indien de betrokken notaris praktijk haar identiteit behoudt. D it zal bij overname van de
notaris praktijk door een reeds geves tigde notaris mees tal niet het geval zijn. Veelal zal in die s ituatie het kantoor
worden opgeheven en zullen alleen het protoc ol en de overige notariële bes c heiden aan de des betreffende notaris
worden overgedragen."

O p grond van artikel 1 5 lid 2 WN A volgt de opvolger m.i.v. de " dag van aanwijzing" de notaris van rec hts wege op m.b.t.
de bijzondere rekeningen bij de financ iële onderneming (die hij " ters tond" op de hoogte s telt). D e notaris s telt de
financ iële onderneming op de hoogte van de waarneming door een 'vas te' waarnemer. D e ambts halve benoemde
waarnemer moet zelf de financ iële onderneming inlic hten (artikel 2 9 lid 6 ).

(Toelic hting van 2 1 juni 2 0 0 0 )

Artikel 1
I n deze verordening wordt vers taan onder:

a. protocolhouder: de notaris dan wel na defungeren de gedefungeerde notaris , of diens rec htverkrijgenden of
rec hts vertegenwoordiger(s ), dan wel de waarnemer benoemd in de gevallen van artikel 2 8 onderdelen c , d en e Wet op
het notaris ambt waarbij een overdrac ht heeft plaats gevonden;
b. protocolontvanger: de notaris die op grond van artikel 1 5 lid 1 Wet op het notaris ambt is aangewezen het protoc ol en
de overige notariële bes c heiden over te nemen indien een notaris overlijdt, defungeert of zic h ves tigt buiten het
arrondis s ement waarin zijn plaats van ves tiging is gelegen, de notaris voor wie is waargenomen na beëindiging van de
waarneming als bedoeld in artikel 2 8 onderdeel c indien daarbij een overdrac ht heeft plaats gevonden, dan wel de
waarnemer benoemd in de gevallen van artikel 2 8 onderdelen c , d en e Wet op het notaris ambt aan wie een overdrac ht
moet plaats vinden;
c . overdracht: de overdrac ht en de overname van het protoc ol en van de overige notariële bes c heiden in de zin van
artikel 1 5 lid 1 en artikel 2 9 lid 1 0 Wet op het notaris ambt.

Artikel 2
D e overdrac ht dient op ordelijke en zorgvuldige wijze te ges c hieden.

H et uitgangs punt moet zijn dat de c liënt er zo min mogelijk las t van heeft dat een wis s eling van het protoc ol
plaats vindt. Voorts moet de overdrac ht op ordelijke en zorgvuldige wijze ges c hieden, zulks met het oog op de
c ontinuïteit van de diens tverlening, in het belang van de zekerheid van het rec hts verkeer. D it brengt o.m. de
verplic hting mee als verwoord in artikel 4 .

(Toelic hting van 2 7 juni 2 0 0 0 )

Artikel 3
D e overdrac ht dient plaats te vinden zo s poedig mogelijk nadat de verplic hting daartoe is onts taan.

Datum: 21/7/2021

www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl

D it artikel is een uitvloeis el van de vereis ten geformuleerd in artikel 2 . H et doorgeven aan de kredietins telling van 'de
aanwijzing' (zie artikel 1 5 lid 2 WN A ) kan al voor de dag van bevoegdheid plaats vinden.

(Toelic hting van 2 1 juni 2 0 0 0 )

Artikel 4
Bij de overdrac ht onderzoekt de protoc olontvanger of alle minuten en overige delen van het protoc ol aanwezig zijn. D e
protoc olhouder dan wel degene die het protoc ol onder zic h heeft wordt ten mins te drie dagen tevoren opgeroepen om bij dat
onderzoek tegenwoordig te zijn. Bij het onderzoek moeten medewerkers van het Bureau Financ ieel Toezic ht des verlangd
worden toegelaten.
Van het onderzoek wordt door de protoc olontvanger een verklaring opgemaakt die door alle aanwezigen wordt ondertekend. E r
worden zoveel exemplaren van deze verklaring opgemaakt als noodzakelijk zijn ter overhandiging aan de aanwezigen en aan
het Bureau Financ ieel Toezic ht.

N a overlijden van een notaris zijn in princ ipe diens erfgenamen de protoc olhouder geworden. D eze zullen in princ ipe bij
het onderzoek aanwezig moeten zijn. H et kan ec hter zijn dat op moment van overlijden een ander het protoc ol feitelijk
onder zic h heeft gekregen zonder dat een formele overdrac ht heeft plaats gevonden, bijvoorbeeld indien de notaris
tijdens een lic hte waarneming is overleden. D an zal - indien het protoc ol aan een ander wordt overgedragen - (ook) de
waarnemer moeten worden opgeroepen om bij het onderzoek aanwezig te zijn.

U it bewijs oogpunt verdient het aanbeveling de oproep bijvoorbeeld bij aangetekend s c hrijven te doen.

Wat de verklaring moet inhouden kan nader uitgewerkt worden door het bes tuur op grond van artikel 1 3 van deze
verordening.

I n artikel 5 8 WN A is geregeld dat de aangetroffen minuten, enz. ouder dan 3 0 jaar naar de algemene bewaarplaats
moeten worden overgebrac ht. D e opvolger is bevoegd dat ook te doen t.a.v. protoc ollen ouder dan 2 0 jaar. Van de
mogelijkheid voor de M inis ter om aan de overbrenging nadere regels te s tellen is gebruik gemaakt bij Regeling van 1 4
s eptember 1 9 9 9 /N r. 7 8 5 6 9 5 /9 9 /6 (Staats c ourant 1 9 9 9 , nr. 1 8 1 pag. 7 ).

D it is de regeling overbrenging notariële arc hiefbes c heiden naar de algemene bewaarplaats (bew.).

(Toelic hting van 2 1 juni 2 0 0 0 )

Sinds 1 januari 2 0 1 3 is het Bureau Financ ieel Toezic ht verantwoordelijk voor het toezic ht op notaris s en. Zij heeft
daarmee de toezic hts taken overgenomen van de oude Kamers van toezic ht (inmiddels kamers voor het notariaat).

(Toelic hting van 8 april 2 0 1 5 )

M et de vermelding van het Bureau Financ ieel Toezic ht als een van degenen aan wie de verklaring van de
protoc olontvanger dient te worden overhandigd is aanges loten bij de wijziging van de toezic hthouder voor het notariaat
per 1 januari 2 0 1 3 .

(Toelic hting van 1 6 s eptember 2 0 2 0 )

Artikel 5
Bij de overdrac ht dient de protoc olhouder voorzover mogelijk aan de protoc olontvanger alle gegevens te vers c haffen die
nodig zijn ter verdere behandeling van de lopende zaken. D oor protoc olhouder en protoc olontvanger wordt in dat kader met de
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mees te s poed een overzic ht gemaakt van die lopende zaken. Zo s poedig mogelijk nadat de verplic hting tot overdrac ht is
onts taan brengt de protoc olontvanger de c liënten uit de lopende dos s iers op de hoogte van zijn overname van het protoc ol en
de lopende dos s iers .

Vooral t.a.v. de lopende zaken zal het c ontinuïteits vereis te s pelen. Bij het zo s poedig mogelijk op de hoogte s tellen van
de c liënten kan gedac ht worden aan een termijn van 1 maand na de dag van bevoegdheid.

(Toelic hting van 2 1 juni 2 0 0 0 )

Artikel 6
1 . O ok de kantoor- en dos s ieradminis tratie - tevens bevattende een lijs t van c rediteuren - moeten tegelijk met de
overdrac ht dan wel zo s poedig mogelijk daarna worden overgedragen. Voor zover deze niet per de dag waarop de
protoc olontvanger bevoegd wordt akten te pas s eren zijn bijgewerkt, moet dit binnen een maand zijn ges c hied.

2 . D e protoc olhouder dient aan de protoc olontvanger een verklaring te overleggen dat alle gelden van derden en
derdengelden onder beheer van de opvolger zijn gebrac ht.
O nder de c rediteuren vallen i.c . zowel de c rediteuren van de onderneming als degenen die rec hthebbenden zijn van de
kwaliteits rekening(en) dan wel die rec hthebbenden zijn tot gelden van derden.

H et valt aan te bevelen t.a.v. de gelden van derden waarover de protoc olhouder krac htens volmac ht de
bes c hikkings bevoegdheid heeft, reeds voor de overdrac ht met de c liënten in overleg te treden met het oog op wijziging
van de volmac ht.

D e protoc olhouder zal de protoc olontvanger de benodigde informatie moeten vers c haffen over alle lopende bijzondere
rekeningen opdat deze de betreffende kredietins tanties op de hoogte kan s tellen van zijn benoeming. I ndien van
toepas s ing zal de protoc olhouder net voor de overdrac ht naar een verkeerde rekening overgemaakte gelden naar de
juis te, bijzondere rekening moeten overboeken. O p grond van het tweede lid dient de protoc olhouder explic iet te
verklaren dat met het bevoegd worden over de bijzondere rekeningen, bedoeld in artikel 2 5 WN A en de wijziging van de
volmac hten t.a.v. gelden van derden de protoc olontvanger het beheer heeft gekregen van alle onder de protoc olhouder
vallende c liëntengelden.

(Toelic hting van 2 1 juni 2 0 0 0 )

Artikel 7
D e protoc olhouder dient ter gelegenheid van zijn defungeren de door hem verric hte werkzaamheden en gemaakte vers c hotten
in rekening te brengen.

D e notaris mag met het oog op zijn defungeren niet meer in rekening brengen dan overeens temt met de verric hte
werkzaamheden en de afs praken die hierover met de c liënt zijn gemaakt: bijvoorbeeld de gemaakte uren, dan wel een
perc entage van de totale afges proken s om, zulks naar verhouding van de verric hte t.o.v. de totale werkzaamheden.

O ok de gemaakte vers c hotten moeten in rekening worden gebrac ht. E en en ander geldt ook voor een (zware) waarnemer
(zie artikel 1 1 ). D e protoc olhouder en de protoc olontvanger zijn gezamenlijk gebonden aan de geldende
maximumtarieven.
H et in rekening brengen kan ges c hieden aan de c liënten, maar ook kan met de protoc olontvanger een afs praak worden
gemaakt dat deze in zijn nota aan de c liënten zowel het deel van hemzelf als het deel van zijn voorganger in rekening
brengt, waarna onderling wordt verrekend.

Datum: 21/7/2021

www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl

I ndien de notaris plots eling is komen te overlijden zullen de erfgenamen en de opvolger (maar mees tal is er eers t een
waarnemer) een en ander ac hteraf zoveel mogelijk overeenkoms tig deze uitgangs punten moeten afwerken. D it kan
zowel d.m.v. verrekening (terwijl de opvolger de volledige nota zendt) als d.m.v. aparte nota's door de erven en de
opvolger. D e opvolger mag voor deze werkzaamheden aan de erven een redelijke vergoeding in rekening brengen.

I ngeval van vers c hil van mening zal dit in princ ipe door de c iviele rec hter moeten worden opgelos t, tenzij er s prake is
van tuc htrec htelijk onjuis t handelen of artikel 5 5 lid 2 WN A van toepas s ing is .

(Toelic hting van 2 1 juni 2 0 0 0 )

Artikel 8
M et het oog op de overdrac ht als in de artikelen 2 tot en met 7 aangegeven is de protoc olhouder verplic ht zoveel mogelijk de
voorbereidende werkzaamheden te verric hten voorafgaand aan de overdrac ht. I s dit niet c .q. niet voldoende ges c hied en heeft
de protoc olhouder een maand na de dag van bevoegdheid nog s teeds niet aan zijn verplic htingen terzake voldaan, dan is de
protoc olontvanger bevoegd deze werkzaamheden voor rekening van de protoc olhouder te (doen) verric hten.

Artikel 9
M et het oog op de voortzetting van de notariële praktijk is de protoc olhouder verplic ht gedurende maximaal 6 maanden nadat
de protoc olontvanger de praktijk heeft overgenomen het kantoorpand waarin de notariële praktijk door hem werd gevoerd en
de inventaris van die praktijk - waaronder de apparatuur - ter bes c hikking te s tellen van de protoc olontvanger, zulks tegen
een redelijke vergoeding. I ndien het kantoorpand en/of de inventaris worden gehuurd of geleas d dient de protoc olhouder
zoveel mogelijk te bevorderen dat de protoc olontvanger in de huur- /leas everhouding kan treden.
I ndien uits luitend het protoc ol wordt overgenomen, dient de protoc olhouder het kantoorpand zolang ter bes c hikking te s tellen
van de protoc olontvanger als redelijkerwijs nodig is voor het overbrengen van de tot het protoc ol behorende zaken naar het
kantoor van de protoc olontvanger.

H et kan aanbeveling verdienen een en ander al in de huur- /leas eovereenkoms t te regelen. Vanaf het moment van
overname komen de kos ten voor rekening van de opvolger.
O p grond van deze bepaling heeft de protoc olontvanger ook toegang tot de gec omputeris eerde bes tanden voorzover dat
voor de voortzetting van de onderneming dan wel de overname van het protoc ol noodzakelijk is . Voor zover nodig voor
de behandeling van 'lopende zaken' zullen ook modellen e.d. bes c hikbaar moeten zijn ten behoeve van de
protoc olontvanger.

(Toelic hting van 2 1 juni 2 0 0 0 )

Artikel 10
D e protoc olontvanger is verplic ht de protoc olhouder inzage te verlenen in door laats tgenoemde opgemaakte akten en de
daarbij behorende dos s iers en andere relevante s tukken, indien dit noodzakelijk is in verband met proc edures of verzoeken
om informatie die tot proc edures zouden kunnen leiden dan wel met het oog op de afwikkeling van diens onderneming.

O ok de boekhouding valt onder andere relevante s tukken.

I n verband met deze regel zal met de notaris res pec tievelijk degene die als (zware) waarnemer de akte heeft
gepas s eerd moeten worden overlegd indien de protoc olontvanger tot vernietiging van s tukken wil overgaan - dan wel
deze op andere gegevens dragers wil overzetten - op een wijze dan wel binnen een termijn die niet overeens temt met
hetgeen gebruikelijk is .
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(Toelic hting van 2 1 juni 2 0 0 0 )

Artikel 11
D e artikelen 2 tot en met 1 0 zijn van toepas s ing indien een notaris is aangewezen om een protoc ol over te nemen als bedoeld
in artikel 1 5 lid 1 Wet op het notaris ambt, indien een waarnemer is benoemd in de in artikel 2 8 onderdelen c , d en e Wet op
het notaris ambt bedoelde gevallen als mede indien de s c hors ing van een notaris wordt opgeheven.
E en waarnemer benoemd in een in artikel 2 8 onderdeel c Wet op het notaris ambt bedoeld geval, als mede een waarnemer
benoemd ter vervanging van een waarnemer in de in artikel 2 8 onderdelen c , d en e Wet op het notaris ambt bedoelde gevallen
kunnen van een of meer van de verplic htingen als vermeld in de artikelen 2 tot en met 4 worden ontheven in het bes luit tot
benoeming van de voorzitter van de kamer voor het notariaat.

I n deze artikelen (1 1 en 1 2 bew.) wordt aangegeven in welke gevallen de hieraan voorafgaande artikelen ten volle van
toepas s ing zijn, wanneer de mogelijkheid bes taat van de daarin verwoorde verplic htingen ontheffing te verlenen en
wanneer deze bepalingen in het geheel niet gelden omdat men hiervan is vrijges teld.
M ede als gevolg hiervan kan indien een waarnemer optreedt onders c heid gemaakt worden tus s en:

a. de bevoegdheid om akten te pas s eren en de verplic hting deze in het protoc ol van de vervangen notaris op te
nemen (in alle gevallen; artikel 2 9 lid 9 WN A );
b. de aans prakelijkheid jegens derden voor de als waarnemer verric hte werkzaamheden of gepleegde verzuimen
(hoofdelijke aans prakelijkheid voor de vervangen notaris en de 'vas te' waarnemer in geval van nietambts halve
benoeming en uits luitend aans prakelijkheid voor de waarnemer in de overige, ambts halve benoemingen; artikel
2 9 lid 8 WN A );
c . de noodzaak van overdrac ht en overname van het protoc ol en de overige notariële bes c heiden (uits luitend
indien er s prake is van een benoeming als bedoeld in artikel 2 8 onderdelen c , d en e - tenzij men daarvan bij de
benoeming is ontheven);
d. voor wiens rekening en ris ic o de onderneming wordt voortgezet (altijd voor rekening van de vervangen notaris
in geval van een lic hte waarneming; bij zware waarneming indien in het benoemings bes luit een honorarium voor
de waarnemer is vas tges teld). O ok indien een zware waarnemer tijdelijk, met ontheffing van de
overdrac hts plic ht, wordt vervangen door een andere zware waarnemer waarna de oors pronkelijke zware
waarnemer wederom tot waarnemer wordt benoemd, blijft de onderneming indien deze voor rekening van de
oors pronkelijke waarnemer kwam, voor diens rekening doorlopen.
U iteraard zal de notaris indien geen formele overdrac ht en overname van het protoc ol en de overige notariële
bes c heiden hoeft plaats te vinden, er toc h voor moeten zorgen dat de waarnemer zijn werkzaamheden naar behoren kan
verric hten. D e notaris zal de benodigde inlic htingen moeten vers c haffen en de waarnemer in s taat moeten s tellen zijn
taak op het notaris kantoor met gebruik van alle apparatuur uit te voeren.

(Toelic hting van 2 1 juni 2 0 0 0 )

Artikel 12
E en waarnemer benoemd in een van de gevallen als in artikel 2 8 onderdelen a en b Wet op het notaris ambt aangegeven, is
vrijges teld van de in deze verordening aan andere waarnemers opgelegde verplic htingen. D e protoc olhouder dient er in deze
gevallen voor te zorgen dat de waarnemer in s taat wordt ges teld de waarneming naar behoren te vervullen.

H et door de ledenraad vas tges telde tweede lid luidde: " D e waarneming door een niet- ambts halve benoemde waarnemer
als mede een ambts halve waarneming waarbij gebruik is gemaakt van het bepaalde in artikel 2 9 lid 2 , derde zin Wet op
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het notaris ambt, ges c hieden voor rekening van de notaris ."

G oedkeuring is onthouden door de Staats s ec retaris van J us titie o.g.v. de artikelen 8 9 , tweede lid, en 9 1 , eers te lid,
tweede zin Wet op het notaris ambt met de volgende toelic hting: " H et voors c hrift is namelijk niet s trikt noodzakelijk
voor de verwezenlijking van het doel dat met deze verordening wordt beoogd. Bovendien is reeds in artikel 2 9 , tweede
lid, derde zin, van de wet bepaald dat voor de ambts halve lic hte waarneming de voorzitter van de kamer voor het
notariaat zo nodig een regeling omtrent het honorarium treft. H et kan niet anders dan dat dit honorarium ten las te van
de vervangen notaris komt. Voor de vas te waarneming is geen regeling in de wet opgenomen omdat in dit geval in
onderling overleg zo nodig een regeling omtrent het honorarium kan worden vas tges teld."

D e KN B is in beroep gegaan van de weigering. D e rec htbank 's - G ravenhage heeft het beroep in zijn uits praak van 1 4
oktober 2 0 0 2 ongegrond verklaard. J us titie kon volgens de rec htbank de goedkeuring aan de bepaling onthouden.
(bew.) " N aar het oordeel van de rec htbank heeft deze bepaling niet tot doel het regelen van een zorgvuldige overdrac ht
van het protoc ol, maar wordt met deze bepaling " het financ iële belang van de notaris zelf gediend. D e bepaling is
derhalve niet s trikt noodzakelijk in de zin van artikel 8 9 van de Wna. " (Rb. 's - G ravenhage, 1 4 oktober 2 0 0 2 )
D e KN B heeft berus t in de uits praak van de rec htbank (bew.).

Artikel 13
H et bes tuur van de KN B is bevoegd om met betrekking tot de in deze verordening behandelde onderwerpen nadere regels te
geven. O ver het ontwerp daarvan wordt de ledenraad geraadpleegd.
D e regels worden zo s poedig mogelijk na vas ts telling ter kennis van het minis terie van J us titie gebrac ht.

Artikel 14
D eze verordening wordt aangehaald als Verordening overdrac ht protoc ol.

Artikel 15
D eze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2 0 0 0 of zoveel later als de termijn van tien dagen na public atie
in de Staats c ourant als bedoeld in artikel 9 1 lid 2 Wet op het notaris ambt is vers treken.

Verordening ringen
D e ledenraad van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B;

O verwegende dat het gewens t is regelen te s tellen met betrekking tot het func tioneren van de ringen;
G elet op artikel 8 6 van de Wet op het notaris ambt;
G ezien het ontwerp van het bes tuur met bijbehorende toelic hting;
G elet op de adviezen van de kamers van toezic ht;
G elet op de adviezen van de ringen;

s telt de navolgende verordening vas t:

Verordening van de KNB van 16 f ebruari 2000, St crt . 2000, 182, goedgekeurd door de St aat ssecret aris van Just it ie bij
brief d.d. 13 sept ember 2000, nr. 5047950/00/06, inw. t r. 1 okt ober 2000. Zie voor de t ot st andkoming Nieuwsbrief
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Not ariaat maart , april, sept ember en okt ober 2000.
D e organis atie van de KN B is in de Wet op het notaris ambt (WN A ) geregeld. A rtikel 6 2 WN A bepaalt dat de KN B in elk
arrondis s ement afdelingen heeft die ringen worden genoemd. D e WN A geeft in de artikelen 8 2 t/m 8 5 nadere regels
over de ringen. A rtikel 8 6 houdt in dat bij verordening nadere regels worden gegeven over de werkzaamheid, de
bes luitvorming en wijze van vergaderen van de ringen, de wijze waarop in de vergadering wordt ges temd, als mede de
wijze waarop aan de leden van de ring kennis wordt gegeven van haar bes luiten.

(Toelic hting van 1 6 februari 2 0 0 0 )

Bestuur (art. 1)

Artikel 1
1 . Voor de verkiezing van ringbes tuurs leden doet het ringbes tuur een niet- bindende voordrac ht aan de ringvergadering
van een of meer pers onen voor de func tie van voorzitter, van plaats vervangend voorzitter en voor de andere
vac atures .

2 . D e verkiezing van de leden van het bes tuur ges c hiedt door de ringvergadering.

3 . D e zittings termijn vangt aan op de eers te dag van de maand volgende op die van de ringvergadering waarin het
ringbes tuurs lid is gekozen of zoveel later als het ringbes tuurs lid dat wordt opgevolgd defungeert. A ls een bes tuurs lid
in een vac ature is gekozen vangt de zittings termijn direc t na de verkiezing aan.

4 . E en bes tuurs lid defungeert:
a. door het onts lag dat het lid, al dan niet op zijn verzoek, wordt verleend door de ringvergadering;
b. wanneer het bes tuurs lid geen lid meer is van de ring waardoor hij gekozen is .

5 . D e ringvergadering kan een bes tuurs lid te allen tijde s c hors en voor een periode van ten hoogs te drie maanden.

6 . H et bes tuur wijs t uit zijn midden een s ec retaris en een penningmees ter aan en s telt voor elk ringbes tuurs lid diens
portefeuille vas t. D e func ties van s ec retaris en penningmees ter kunnen in één pers oon verenigd worden.
LID 1
A rtikel 8 5 WN A bepaalt dat de ringvergadering het bes tuur van de ring benoemt en met inac htneming van artikel 8 4 lid
1 het aantal bes tuurs leden bepaalt. A rtikel 8 4 lid 1 zegt dat het bes tuur moet bes taan uit een oneven aantal leden van
de ring en dat ten mins te drie bes tuurs leden moeten worden benoemd. L eden van de ring zijn blijkens artikel 8 2 lid 1 de
in het des betreffende arrondis s ement geves tigde notaris s en en werkzame kandidaat- notaris s en.
A rtikel 8 4 bepaalt dat de s amens telling van het bes tuur zoveel mogelijk ges c hiedt op gronds lag van gelijkheid in aantal
van zijn leden- notaris s en en leden- kandidaat- notaris s en.

(Toelic hting van 1 6 februari 2 0 0 0 )

LID 3
L id 2 van artikel 8 4 houdt in dat de leden van het bes tuur en hun plaats vervangers voor een termijn van drie jaren
worden benoemd en ters tond na aftreden voor eenzelfde termijn eenmaal kunnen worden herbenoemd.

(Toelic hting van 1 6 februari 2 0 0 0 )
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Ringvergaderingen (art. 2-3)

Artikel 2
1 . D e ringvergadering komt ten mins te viermaal per jaar bijeen op een door de ringvoorzitter te bepalen plaats en tijd en
voorts wanneer de ringvoorzitter of het ringbes tuur dit nodig ac ht.

2 . D e oproeping tot de ringvergadering ges c hiedt door het ringbes tuur ten mins te tien dagen voor de vergadering per
brief, fax of met behulp van datac ommunic atie aan de leden van de ring.

3 . I n s poedeis ende gevallen, ter beoordeling van het ringbes tuur, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten
mins te drie dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

4 . Bij de oproeping tot de vergadering worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

5 . Voors tellen van tot de ring behorende leden moeten om op de agenda van een ringvergadering te worden geplaats t
ten mins te zeven dagen voor de dag van de vergadering s c hriftelijk bij de s ec retaris van het ringbes tuur zijn
binnengekomen. D eze s telt ters tond alle tot de ring behorende leden s c hriftelijk van het ingekomen voors tel in
kennis .

6 . Voors tellen die niet op de agenda van de vergadering voorkomen, kunnen in die vergadering wel worden bes proken
maar daarover kan geen bes luit worden genomen.

7 . H et ringbes tuur is verplic ht een ringvergadering bijeen te roepen wanneer ten mins te tien proc ent van de tot de ring
behorende leden dit s c hriftelijk verzoekt met opgave van de te behandelen onderwerpen.

8 . I ndien het ringbes tuur aan een verzoek als bedoeld in lid 6 geen gevolg geeft zodanig dat de vergadering binnen vier
weken na dit verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers bevoegd zelf de vergadering te beleggen. D e kos ten van een
vergadering als in dit lid bedoeld en die van haar oproeping komen ten las te van de ring.

9 . D e s ec retaris van het ringbes tuur zendt na vas ts telling van het vers lag van de ringvergadering een exemplaar van
het vers lag aan het bureau van de KN B, tenzij het bes tuur van de ring anders bes lis t.

Artikel 3
1 . D e ringvergaderingen zijn toegankelijk voor alle tot de ring behorende leden, de leden van het bes tuur van de KN B, de
direc teur en de andere s ec retaris s en van het bureau van de KN B als mede voor andere pers onen die door het
ringbes tuur zijn uitgenodigd.

2 . D e vergaderingen worden geleid door de ringvoorzitter. D e plaats vervangend ringvoorzitter treedt op in de plaats van
de ringvoorzitter, hetzij in overleg met de ringvoorzitter, hetzij bij zijn afwezigheid. I ngeval van afwezigheid van zowel
de ringvoorzitter als de plaats vervangend ringvoorzitter treedt een door het ringbes tuur aangewezen ander
ringbes tuurs lid op als waarnemend ringvoorzitter. I ndien geen ringbes tuurs lid ter vergadering aanwezig is , voorziet de
vergadering zelf in haar leiding.
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3 . D e orde van de vergadering wordt geregeld door de voorzitter.

Besluitvorming (art. 4)

Artikel 4
1 . I n de ringvergadering heeft ieder lid één s tem.

2 . E en lid kan zic h door een ander lid s c hriftelijk doen vertegenwoordigen. E en bes tuurs lid van de ring kan niet als
gemac htigde optreden. N iemand kan voor zic h en als gemac htigde meer dan twee s temmen uitbrengen.

3 . Bes luiten worden genomen en verkiezingen ges c hieden bij vols trekte meerderheid van de geldig uitgebrac hte
s temmen tenzij in deze verordening anders is bepaald.

4 . I ndien bij een verkiezing van pers onen niemand de vols trekte meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede
s temming plaats tus s en de twee pers onen op wie de mees te s temmen zijn uitgebrac ht. H eeft dan weer niemand de
vols trekte meerderheid verkregen dan bes lis t het lot.

5 . Bij s taking van s temmen over andere aangelegenheden dan verkiezing van pers onen is het voors tel verworpen.

6 . Tenzij de vergadering anders bes lis t ges c hiedt de s temming over pers onen s c hriftelijk met ongetekende briefjes en
de s temming over zaken mondeling.

7 . D e voorzitter kan c ons tateren, mits zonder tegens praak uit de vergadering, dat een voors tel zonder hoofdelijke
s temming of bij ac c lamatie is aangenomen.

Verkiezing van gewone leden van de ledenraad (art. 5)

Artikel 5
1 . Ten behoeve van de verkiezing door de ring van het gewone lid van de ledenraad en zijn plaats vervanger s telt het
ringbes tuur een of meer kandidaten. Kandidaten kunnen ook worden ges teld door ten mins te tien proc ent van de leden
van de ring of door twintig leden van de ring.

2 . H et s tellen van een kandidaat door de leden van de ring ges c hiedt s c hriftelijk bij de s ec retaris van het bes tuur van de
ring met inac htneming van een termijn van ten mins te vier weken voor de dag van de ringvergadering waarin de
voorziening in een vac ature in de ledenraad aan de orde is .

3 . Bij het s tellen van kandidaten als bedoeld in lid 1 en bij het verkiezen van het gewone lid van de ledenraad moet
rekening worden gehouden met de noodzaak van een repres entatieve afvaardiging als bedoeld in artikel 6 7 lid 1 van
de wet.

4 . O p de verkiezing van het gewone lid van de ledenraad en zijn plaats vervanger is het bepaalde in artikel 4 van
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overeenkoms tige toepas s ing.
H et ringbes tuur deelt de uits lag van de verkiezing binnen twee weken na de verkiezing s c hriftelijk mee aan het
bes tuur van de KN B.

5 . H et lidmaats c hap van het door de ringvergadering gekozen gewone lid van de ledenraad eindigt:
a. na verloop van een termijn van drie jaar, tenzij het betreffende ledenraads lid ters tond wordt herbenoemd voor
een laats te termijn van drie jaar;
b. bij verlies van het lidmaats c hap van de KN B;
c . bij verlies van het lidmaats c hap van de ring waarvoor het betreffende ledenraads lid was verkozen;
d. door onts lag, verleend door de ringvergadering die het lid heeft benoemd;
e. bij in func tie treding als notaris indien het lid van de ledenraad als kandidaat- notaris was gekozen;
f. bij het aantreden als notaris en het aanvaarden van een werkkring als kandidaat- notaris indien het lid van de
ledenraad als notaris was gekozen.

6 . D e ringvergadering die het gewone lid heeft benoemd kan het in zijn func tie s c hors en voor een tijd van ten hoogs te
drie maanden.

7 . D e leden 5 en 6 van dit artikel zijn van overeenkoms tige toepas s ing op de plaats vervanger van het gewone lid van de
ledenraad.
Blijkens artikel 6 7 WN A bes taat de ledenraad uit de voorzitters van de ringbes turen en een gewoon lid uit elke ring.
Voor elke ring moet een notaris en een kandidaat- notaris in de ledenraad zitting hebben. I eder lid heeft een
plaats vervanger. D e plaats vervangend voorzitter van het ringbes tuur is tevens plaats vervanger van de voorzitter in de
ledenraad.
H et gewone lid van de ledenraad, die wel of geen lid kan zijn van het ringbes tuur, en zijn plaats vervanger worden door de
ringvergadering voor een termijn van drie jaar gekozen en zijn blijkens artikel 6 7 lid 2 s lec hts eenmaal voor eenzelfde
termijn herkies baar.

(Toelic hting van 1 6 februari 2 0 0 0 )

Schorsing en ontslag (art. 6)

Artikel 6
1 . Voor een bes luit tot s c hors ing of onts lag bedoeld in artikel 1 lid 5 en artikel 5 leden 5 en 6 is een meerderheid
vereis t van ten mins te twee derden van de geldig uitgebrac hte s temmen in een ringvergadering waarin ten mins te één
derde van de leden van de ring aanwezig of vertegenwoordigd is .

2 . N a een bes luit tot s c hors ing dient de ringvergadering binnen drie maanden over het onts lag te bes lis s en, tenzij het
ges c hors te lid binnen die termijn uit anderen hoofde defungeert. E en s c hors ing die niet binnen drie maanden wordt
gevolgd door een bes luit tot onts lag eindigt door het verloop van die termijn.

Kascommissie (art. 7)

Artikel 7
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1 . D e penningmees ter brengt jaarlijks in de ringvergadering vers lag uit van het financ iële beleid.

2 . D e ringvergadering benoemt een kas c ommis s ie, bes taande uit ten mins te twee leden, om het financ iële beleid te
c ontroleren en daarover aan de vergadering vers lag uit te brengen.

3 . D e vergadering kan het bes tuur dec hargeren voor het gevoerde financ iële beleid.

Bekendmaking besluiten (art. 8)

Artikel 8
D e bes luiten van de ringvergadering worden zo s poedig mogelijk aan de leden van de ring bekendgemaakt hetzij door middel
van een s c hriftelijke kennis geving aan de leden van de ring hetzij met behulp van datac ommunic atie.

Slotbepalingen (art. 9-11)

Artikel 9
D e A lgemene Termijnenwet is van overeenkoms tige toepas s ing op deze verordening.

Artikel 10
D eze verordening wordt aangehaald als Verordening ringen.

Artikel 11
D eze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2 0 0 0 of zoveel later als de termijn van tien dagen na public atie
in de Staats c ourant als bedoeld in artikel 9 1 lid 2 Wet op het notaris ambt is vers treken.

Vrijstellingenreglement opleiding kandidaat-notarissen
H et bes tuur van de Koninklijke N otariële Beroeps organis atie KN B,

O verwegende dat het gewens t is nadere regels te s tellen ten aanzien van het verlenen van vrijs tellingen in het kader van de
opleiding van kandidaat- notaris s en;
G elet op artikel 3 3 van de Wet op het notaris ambt;
G elet op artikel 3 van de Verordening opleiding kandidaat- notaris s en;
G ezien de raadpleging in de ledenraad;

s telt het navolgende vrijs tellingenreglement inzake de opleiding van kandidaat- notaris s en vas t:

Reglement van 18 juli 2001, inw. t r. 1 august us 2001, gewijzigd bij besluit van het best uur van de KNB van 9 januari
2002, inw. t r. 15 januari 2002.

Datum: 21/7/2021

www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl

Artikel 1 Definities
I n dit reglement wordt vers taan onder:

a. de opleiding: de opleiding voor kandidaat- notaris s en als bedoeld in artikel 3 3 , eers te lid, van de Wet op het
notaris ambt;
b. de s tichting: de Stic hting beroeps opleiding notariaat, waaraan de KN B de organis atie van de opleiding en het examen
genoemd in artikel 3 3 , eers te lid, van de Wet op het notaris ambt heeft opgedragen.

Artikel 2 Bevoegdheid
1 . H et bes tuur van de KN B kan al dan niet vrijs telling verlenen voor bepaalde c urs us onderdelen van de opleiding en
voor bepaalde onderdelen van het examen.

2 . H et bes tuur van de KN B mandateert de bevoegdheid als bedoeld in het eers te lid aan de s tic hting.
H et ligt voor de hand de bes lis s ingen die op grond van de reglementen moeten worden genomen te mandateren aan de
SBN . O p het bureau van de KN B ontbreekt, anders dan bij de SBN , de c apac iteit voor het nemen van al deze
bes lis s ingen. O verwogen is ook de behandeling van de beroeps zaken bij de c ommis s ie van Toezic ht te mandateren aan
de SBN , maar het lijkt niet juis t, dat het bevoegde orgaan, het bes tuur van de KN B, ook deze 'uit handen geeft'.

Ten aanzien van de opleiding en het examen wordt de mogelijkheid van mandaat gegeven in het reglement. D aardoor is
een apart mandaats bes luit nodig. I n het V rijs tellingenreglement is het mandaat in het reglement zelf opgenomen in de
artikelen 2 , tweede lid, 6 , tweede lid en 7 , tweede lid.

(Toelic hting van 1 8 juli 2 0 0 1 )

Artikel 3 Verzoek
E en met redenen omkleed s c hriftelijk verzoek tot vrijs telling wordt ingediend bij de s tic hting.

Artikel 4 Voorwaarden
V rijs telling voor bepaalde c urs us onderdelen van de opleiding en voor bepaalde onderdelen van het examen kan worden
verleend indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

a. de verzoeker is gedurende de laats te ac ht jaar onafgebroken en fulltime werkzaam gewees t als medewerker
verbonden aan een notaris kantoor;
b. de verzoeker heeft gedurende de onder a genoemde periode zic h voornamelijk - in elk geval tenmins te 8 0 % van de
werktijd - beziggehouden met het onderdeel waarvoor om vrijs telling wordt verzoc ht;
c . de werkgever van de verzoeker heeft het ges telde onder a en b middels een s c hriftelijke verklaring beves tigd en
onders teund en
d. de verzoeker heeft een vervangende mondelinge toets met goed gevolg afgelegd.

Artikel 5 Vervangende toets
1 . Voor het verkrijgen van de vrijs telling voor bepaalde c urs us onderdelen van de opleiding en voor bepaalde onderdelen
van het examen dient de verzoeker een vervangende mondelinge toets af te leggen in het onderdeel, waarvoor hij
vrijs telling vraagt.
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2 . D e hoofddoc ent of een door hem aan te wijzen doc ent van het des betreffende vakgebied neemt tezamen met een
andere door hem aan te wijzen doc ent de toets af.
O ver de vervangende toets , zoals bedoeld in de artikelen 4 , onder d, en 5 van het V rijs tellingenreglement, wordt het
volgende toegelic ht.
D e examens tof betreft het s tudiemateriaal van alle onderdelen. Bij het examen van P akket I wordt op één onderdeel
getoets t, bij het examen van het P akket I I op twee onderdelen. D it wordt op de dag van het examen meegedeeld. D aar
de kans groot is dat een kandidaat tijdens het examen niet wordt geëxamineerd op het onderdeel waarvoor vrijs telling
wordt gegeven, is het afleggen van een vervangende mondelinge toets opgenomen als voorwaarde voor het verkrijgen
van vrijs telling voor dat onderdeel.

(Toelic hting van 1 8 juli 2 0 0 1 )

Artikel 6 Uitzonderlijke gevallen
1 . I n uitzonderlijke gevallen kan het bes tuur van de KN B ook op andere gronden dan genoemd in artikel 4 vrijs telling
verlenen.

2 . H et bes tuur van de KN B mandateert de bevoegdheid als bedoeld in het eers te lid aan de s tic hting.

Artikel 7
1 . H et bes tuur van de KN B bes lis t in de gevallen waarin het V rijs tellingenreglement opleiding kandidaat- notaris s en niet
voorziet.

2 . H et bes tuur van de KN B mandateert de bevoegdheid als bedoeld in het eers te lid aan de s tic hting.

Artikel 8
D it reglement wordt aangehaald als V rijs tellingenreglement opleiding kandidaat- notaris s en. H et treedt in werking op een door
het bes tuur van de KN B vas t te s tellen tijds tip.
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