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Kan een notaris van
vestigingsplaats wijzigen?
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.

Josien Spanjaart
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Ja, op grond van de Wet op het notarisambt
(artikelen 10 en 15 Wna) kan een notaris van
vestingplaats wijzigen. Het ministerie van
Justitie en Veiligheid onderscheidt daarbij
de volgende vier situaties:
1. Wijziging vestigingsplaats binnen arrondissement zonder medeneming protocol;
2. Wijziging vestigingsplaats binnen arrondissement met medeneming protocol;
3. Wijziging vestigingsplaats buiten arrondissement met medeneming protocol;
4. Wijziging vestigingsplaats buiten arrondissement zonder medeneming protocol. •

Wat is de rol van de Commissie
van deskundigen notariaat en
de KNB bij een wijziging van
vestigingsplaats?

In alle vier de scenario’s dient een ondernemingsplan te worden ingediend bij de
Commissie van deskundigen notariaat en is
een positief advies van deze commissie vereist.
Daarnaast moet een wijzigingsverzoek bij het
ministerie ingediend worden. Dit kan via
de website van rijksoverheid.nl. Tik in de
zoekbalk ‘wijziging vestigingsplaats notaris’
in om op de juiste pagina terecht te komen.
Zonder een positief advies van de Commissie
van deskundigen notariaat zal het ministerie
het verzoek tot wijziging vestigingsplaats
niet in behandeling nemen.
Nadat het verzoek door het ministerie in
behandeling is genomen, bekijkt de KNB op
verzoek van het ministerie of er tegen deze
voorgenomen wijziging al dan niet bezwaren
bestaan. De KNB checkt haar registers (hoofdzakelijk op tucht, toezicht en maatregelen)
en zal het ministerie haar bevindingen laten
weten. Indien de KNB geen bezwaren heeft
tegen de voorgenomen wijziging van vestigingsplaats, dient het ministerie binnen acht
weken na datum van het verzoek een ministerieel besluit hierover te nemen. •

In welke situaties is
tussenkomst van de Commissie
Toegang Notariaat vereist?
Met ingang van 20 mei dit jaar is dit in geen
van de vier situaties meer vereist. Voor die
datum was het in situatie 1 zo dat de notaris
eerst bij Koninklijk Besluit ontslag moest
krijgen, om vervolgens ook weer bij Koninklijk
Besluit benoemd te worden. Vanwege de
nieuwe benoeming was de tussenkomst van
de Commissie Toegang Notariaat en het laten
afnemen van een persoonstoets bij LTP vereist.
Dat vonden de KNB en het ministerie van
Justitie en Veiligheid onnodig onduidelijk.
Daarom is gezocht naar een eenduidige uitleg
van de wetsbepalingen. Hierin is het ministerie geslaagd.
Het ministerie legt uit: ‘De afgelopen tijd
is binnen mijn departement en met de KNB
uitvoerig overleg gevoerd over deze kwestie.
Gelet op de onwenselijke neveneffecten van de
hiervoor beschreven aparte procedure [Eerst
ontslag en dan benoeming op de nieuwe vestigingsplaats – red.] en het feit dat het onlogisch
is om in soortgelijke gevallen voor één situatie
een uitzonderlijke procedure te volgen, ben ik
tot de conclusie gekomen dat de Wna zodanig
moet worden uitgelegd dat voor alle gevallen
ter zake wijziging van vestigingsplaats de
procedure van de artikelen 10 en 15 Wna moet
worden gevolgd. Deze procedurewijziging
treedt met ingang van heden in werking.’
De volledige brief van het ministerie is terug
te vinden op NotarisNet. •

6 | 2 019

9

