Secretariaat
KONINKLIJKE BEROEFSORGANISaTIE

vase

GERECHrSDEURWAARDERS

Prinses Margrietplantsoen 49
2595 8R Den Haag
re(efaon
+31 (0)708903530

Ministerie van Justitie en Veiligheid
T.a.v.
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

E mail

kbvg@kbvg.nt
Internet

www.kbvg.nl
Ksrner van Koophandel

27356362
BTWnr.

NL810134809B01
IBAN Nummers

NL46INGB0S8913199cJ
NL43ABNA0510721664

Den Haag, 6 maart 2019

Betreft

: Reactie op verzoek tot advisering op het concept-wetsvoorstel tot
wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de
Wet op het Notarisambt

Ons kenmerk

Geachte mevrouw

Onder dankzegging voor de aan de KBvG geboden gelegenheid om te adviseren op
het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Advocatenwet, de
Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het Notarisambt, willen wij u hierbij laten
weten dat de KBvG geen aanleiding ziet om opmerkingen te maken bij het
voorliggende concept.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd;
Hoogachtend,

Ii

bestuurslid Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
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Geachte heer

De KNB heeft kennis genomen van het wetsvoorstel waarin wordt voorgesteld een wijziging
aan te brengen in onder meer de Wet op het Notarisambt met betrekking tot het eventueel
verwerken van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de kwaliteitstoetsen, alsmede
enkele andere aanpassingen van overwegende technische aard.
Inhoudelijk heeft de KNB geen aanvullingen op de voorgestelde wijzigingen.
Nu sprake is van een Wijzigingswet met betrekking tot de Wet op het Notarisambt wil de
KNB u in overweging geven om een aantal andere technische wijzigingen door te voeren om
zo onduidelijkheden of verschrijvingen in de huidige tekst van de Wet op het Notarisarnbt
weg te nemen.
In artikel 99 lid 16 wordt verwezen naar artikel 99 lid 9. Hier wordt echter bedoeld artikel 99
lid 15. Hier lijkt sprake te zijn van een verschrijving welke eenvoudig hersteld zou kunnen
worden.
Voorts wordt in artikel 6 lid 2 sub a het volgende vermeld:
‘1 hem op grond van het met goed gevolg afleggen van een afsluitend examen van een
opleiding in het wetenschappelijk onderwijs aan een universiteit dan wel de Open Universiteit
als bedoeld In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de graad
Bach elor go het gebied van het notarieel recht en tevens de graad Master op het gebied van het
nota nee? recht z(jn verleend, of” [onderstreping KNB]

Het blijkt dat universiteiten echter geen aparte Bachelordiploma notarieel recht afgeven. In
zijn algemeenheid geldt dat iemand die een Master notarieel recht wil gaan volgen in de
Bachelorfase van zijn studie die vakken behaald moet hebben die toegang geven tot een
Master notarieel recht. Naar de mening van de KNB is dat hier ook bedoeld. Iemand moet die
vakken gevolgd hebben die relevant zijn voor het op een kwalitatief juiste wijze uitoefenen
van het ambt van notaris. Er lijkt hier dan ook sprake te zijn van een tekstuele ‘drempel’. De
KNB zou willen voorstellen om de door haar hierboven onderstreepte tekst te vervangen
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door: Bachelor welke toegang geeft tot een Masteropleiding notarieel recht, dan wel het
tekst deel “de graad Bachelor op het gebied van het notarieel recht en tevens” geheel te
laten vervallen. Immers het eindresultaat moet zijn dat de betrokkene die benoemd wil
worden tot notaris een Masteropleiding op het gebied van notarieel recht met succes heeft
afgerond.
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn dan zijn wij van harte bereid om
een nadere toelichting te geven.
Hoogachtend,

Afdelingsmanager Praktijkzaken
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