
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2017–2018 

34 810 Wijziging van de Wet op het notarisambt in 
verband met het inrichten van een fonds voor 
niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de 
continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor 
de vergoeding van de kosten voor toezicht en 
tuchtrechtspraak 

Nr. 2  VOORSTEL VAN WET 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in 

verband met het waarborgen van de continuïteit van het beheer van 
protocollen en de daarbij behorende notariële dienstverlening door het 
notariaat een fonds in te laten richten; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Wet op het notarisambt wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
3. De notaris oefent het ambt, waaronder het beheer van het protocol 

dat onder hem berust, voor eigen rekening en risico uit. 

 B

In artikel 29, zevende lid, wordt aan het begin een zin ingevoegd, 
luidende: 

De waarnemer is verantwoordelijk voor het beheer van het protocol van 
de vervangen notaris en de uitoefening van het notarisambt met 
betrekking tot dat protocol. 

 C

Artikel 87, tweede lid, komt te luiden: 
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2. In afwijking van het eerste lid stelt het bestuur van de KNB de 
bijdrage van de leden vast ter dekking van de vergoeding van de kosten 
van het toezicht en de tuchtrechtspraak aan de Staat. Het bestuur van de 
KNB kan het beheer van de middelen ter dekking van de vergoeding van 
het toezicht en de tuchtrechtspraak aan de Staat onderbrengen bij het 
fonds, bedoeld in artikel 88a. 

 D

Na artikel 88 wordt een afdeling ingevoegd, luidende: 

AFDELING 6A. FONDS  

Artikel 88a  

1. Het bestuur van de KNB richt een fonds in voor de vergoeding van 
kosten die verband houden met een overname als bedoeld in artikel 15 of 
waarneming als bedoeld in artikel 29a. Uit dit fonds worden in ieder geval 
kosten vergoed die in redelijkheid niet ten laste behoren te komen van de 
waarnemer of de notaris die het protocol toegewezen heeft gekregen en 
noodzakelijk zijn voor een goede ambtsuitoefening met betrekking tot het 
protocol, waarvoor de waargenomen onderscheidenlijk gewezen notaris 
geen verhaal biedt. Uit het fonds worden voorts tekorten op bijzondere 
rekeningen als bedoeld in artikel 25 vergoed. 

2. Ter financiering van het fonds kan het bestuur van de KNB een 
bijdrage aan de leden van de KNB opleggen. 

3. Het bestuur van de KNB stelt een reglement op met de werkwijze van 
het fonds en de voorwaarden waaronder uitkeringen uit het fonds 
plaatsvinden. In dit reglement wordt in ieder geval bepaald dat het fonds 
altijd over voldoende middelen moet beschikken om aan de gestelde 
doelen te kunnen voldoen. Bij de inrichting van het fonds draagt het 
bestuur van de KNB er zorg voor dat de werkwijze van het fonds voor de 
leden van de KNB controleerbaar is. 

ARTIKEL II  

In artikel 7 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht vervalt «Wet 
op het notarisambt, voor zover het de toepassing of overeenkomstige 
toepassing van de Wet verplichte beroepspensioenregeling betreft op 
grond van artikel 113c».
  

ARTIKEL III  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan 
verschillend kan worden vastgesteld. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,
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