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De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft in samenwerking met
de Belastingdienst twee modelovereenkomsten opgesteld die gebruikt kunnen
worden voor de inhuur van kandidaatnotarissen. Deze zzp’ers kunnen worden
ingezet vanwege de tijdelijke afwezigheid
van een vaste medewerker of vanwege
hun specifieke kennis voor een project.
Maken deze modelovereenkomsten
het voor zzp’ers gemakkelijker om
ingehuurd te worden?
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Kees-Jan van der Zijden
freelance kandidaat-notaris

Aefke van de Garde
freelance kandidaat-notaris

‘Vanzelfsprekend is een modelovereenkomst
handig: een kantoor wil zekerheid en geen
dure loonheffingen betalen bij de inhuur van
een flexibele schil. Maar het werken met de
modelovereenkomst heeft geen vrijwarende
werking als feitelijk anders gewerkt wordt en
zorgt voor een bijkomende administratieve
last (en dus terughoudendheid). Dit wringt
met de tijd waarin wij leven. Het notariaat
vraagt om vernieuwing. De flexibilisering van
de arbeidsmarkt en de inzet van zelfstandige

Berdine Vos
freelance kandidaat-notaris

‘Dit jaar ben ik tien jaar werkzaam als zzp-kandidaat-notaris familierecht/estate-planning.
Mijn ervaring is dat freelancers een zeer nuttige
back-up vormen voor notariskantoren. In
tijden van hoge werkdruk, vakantie, zwangerschap, onvervulde vacatures en dergelijke, is

professionals is een belangrijke trend die ook
voor het notariaat een goede oplossing kan
zijn. De recessie heeft bovendien aangetoond
dat het notariaat kwetsbaar is. Veel kandidaten
verloren hun baan of stroomden uit.
Daarnaast volgen wij met argusogen innovatieve ontwikkelingen, zoals blockchain.
Stimuleer daarom het ondernemerschap van
kandidaten en stimuleer zzp-schap binnen
het notariaat. Ik heb momenteel meerdere
opdrachtgevers en ben gelukkig. Ik combineer
het met een eigen mediation praktijk en
gebruik deze tijd om te overwegen om notaris
te worden. Alle regels die flexibilisering
beperken, belemmeren innovatie. Zzp’ers
hebben ambitie om te ondernemen, zorgen
voor rust in de tent en brengen nieuwe
inzichten. Zij durven zekerheden te laten
varen en dragen hiermee bij aan de benodigde
vernieuwing. Maak er met elkaar wat moois
van en zoek de ruimte op.’ •

het belangrijk om de continuïteit te waarborgen en te zorgen dat de medewerkers niet
overbelast raken. Juist op notariskantoren,
waar het werk vaak bestaat uit de afwikkeling
van bepaalde zaken (in tegenstelling tot
bijvoorbeeld een algemene functie), is een
zzp’er goed en snel inzetbaar. Een zzp’er kan
ook specifieke expertise en ervaring inbrengen
(inhoudelijk, praktisch of commercieel) en
fungeren als sparring-partner van een kandidaat-notaris. Is een zzp’er duur? Meestal
bedraagt het uurtarief nog niet de helft van
het bij de cliënt in rekening gebrachte uurtarief
en levert de zzp’er (bij een hoog aantal declarabele uren) dus ook geld op. Bovendien kunnen

‘Ik ben al meer dan tien jaar fulltime bezig
als freelancer en zeker in het begin van dat
decennium heb ik vaak het idee gehad dat
“het systeem” geen rekening houdt met de
freelance kandidaat-notaris of hem zelfs
tegenwerkt. Maar nu moet ik eerlijk bekennen
dat er inmiddels niet zo heel veel meer
te klagen valt. Terugkijkend zie ik dat er
inmiddels veel is verbeterd, mede door
de inzet van de KNB.
Het is bijvoorbeeld een gigantische verbetering geweest om via “mijn KNB” een nieuwe
benoeming tot waarnemer te regelen. Toen
ik begon, hadden we een heleboel autonoom
werkende kamers van toezicht die ieder zelfstandig beoordeelde of je in hun territorium
mocht waarnemen. Het feit dat je al tot waarnemer was benoemd in een ander arrondissement was daarbij voor de individuele kamer
volkomen irrelevant. Het oversteken van de
onzichtbare arrondissementsgrens betekende
dat je opnieuw de molen in ging, inclusief het
ter plaatse bij de rechtbank moeten deponeren
van je handtekening en het weken wachten op
de afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag.
Het freelancers faciliteren met modelovereenkomsten past wat mij betreft dan ook in dit
positieve plaatje.’ •

er (tucht)klachten vanwege achterstallige
dossiers vermeden worden. Met de door de
Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten van de KNB zal het voor zzp’ers nog
gemakkelijker worden om ingehuurd te
worden, zeker als de Belastingdienst hierop
vanaf 2020 wel gaat handhaven. De termijn
van drie maanden van de standaard-overeenkomst is wel kort, maar de overeenkomst kan
daarna opnieuw worden afgesloten. •
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