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In deze rubriek beantwoordt een panel
van in- en/of externe deskundigen allerlei
vragen van (kandidaat-)notarissen. Die
kunnen gaan over arbeidsvoorwaarden,
verzekeringen, de notariële praktijk of
een ander onderwerp. De experts zijn:

Nynke Janssen
| Juridisch adviseur

Josien Spanjaart
| Juridisch adviseur

Mogen adresgegevens van erf
genamen in een verklaring van
erfrecht worden opgenomen?
Nynke Janssen: ‘Het Burgerlijk Wetboek
(artikel 4:188) bepaalt wat in een verklaring
van erfrecht moet worden meegenomen. Het
betreffende artikel noemt alleen personen en
zegt niet dat ook de adresgegevens moeten
worden vermeld. Op grond van die bepaling
volstaat het om gegevens op te nemen die de
erfgenaam identificeerbaar maken. Dat wil
zeggen: naam, geboortedatum en geboorte
plaats. Erfgenamen zijn geen partij in een
verklaring van erfrecht. Dus ook aan artikel
40 van de Wet op het notarisambt kan geen
argument worden ontleend voor het aannemen
van een verplichting de adresgegevens te
vermelden in een verklaring van erfrecht.
Op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) mag je niet meer
persoonsgegevens opnemen dan strikt nood
zakelijk is voor het beoogde doel. Wanneer
een erfgenaam voldoende identificeerbaar is
zonder adresgegevens mogen deze gegevens
niet worden opgenomen in de verklaring van
erfrecht.’ •

Waarom is het voor mij als
notaris nuttig om doodgeboren
kinderen te registreren in
het BRP?
Brenda Takken: ‘Voor ouders van een dood
geboren kind is het mogelijk ook dit kind
te laten registreren in het personenregister.
De gegevens van dit kindje worden bij de
gegevens van de ouders geplaatst. Door de
wijziging van de Wet Basisregistratie Personen
(BRP) wordt op deze manier aan doodgeboren
kinderen bestaansrecht te gegeven. Dit geldt
ook voor kinderen die vóór 2019 dood zijn
geboren. Deze registratie is niet zichtbaar
voor de notaris, maar uitsluitend voor ouders
en voor medewerkers van de gemeente.
Notarissen kunnen dit kind ook opnemen in
een testament als de ouders dit wensen.’ •

Brenda Takken
| Juridisch adviseur

Wat zijn de consequenties voor
een notaris na een gemeen
telijke herindeling en een
nieuwe vestigingsplaats als
gevolg daarvan?
Josien Spanjaart: ‘Op 1 januari 2018 hebben
er weer gemeentelijke herindelingen plaats
gevonden. Als de notaris door zo’n herindeling
van vestigingsplaats verandert, zijn de conse
quenties vrij overzichtelijk. De KNB houdt deze
herindelingen bij en zorgt dat deze tijdig
worden verwerkt. De ledenadministratie wordt
dan ook direct bijgewerkt. De notaris hoeft dus
niets aan de KNB of de ledenadministratie door
te geven. De notaris zal wel een aangepast
stempel moeten laten maken met de juiste
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vermelding van de (nieuwe) gemeente.
Ook zal hij de akte hierop moeten aanpassen.
Met name de aanhef en de afsluiting van de akte
wijzigen als gevolg van de nieuwe gemeente.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid, de
kamers voor het notariaat en Bureau Financieel
Toezicht worden ook op tijd op de hoogte
gebracht. Hiervoor hoeven notarissen niks
te doen. De notarissen die dit betreft, hebben
van de KNB voorafgaand aan de doorvoering
van de herindeling een brief hierover ont
vangen. Daarin staat ook nog aanvullende
uitleg over de doorwerking in onder andere
het protocollenregister, het Centraal Digitaal
Repertorium (CDR), het Centraal Testamen
tenregister en MijnKNB. Zulke brieven worden
ook bij toekomstige herindelingen verzonden
door de beroepsorganisatie.’ •

