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DANKWOORD	  
 
 
Dat onvoorspelbaarheid troef was in mijn leven vorig academiejaar, is een zekerheid. Een jaar 

geleden wist ik namelijk nog niet dat ik nu de Master-na-Master Notariaat zou volgen. 

Aangezien ik na het beëindigen van mijn rechtenopleiding nog niet goed wist welk juridisch 

beroep ik wou beginnen uitoefenen, leek bijstuderen mij een zinvol alternatief. Ik heb altijd al 

geweten dat ik een bijzondere voorliefde koester voor het familierecht.  De opleiding 

‘Notariaat’ lag dus voor de hand. Wanneer ik hoorde dat het diploma ook een grote meerwaarde 

was voor de advocatuur, was ik verkocht. 

 

Tijdens het volgen van deze opleiding kwam ik al snel tot het besef dat het notariaat zoveel 

meer omvat dan enkel het familierecht. Een notaris houdt zich eveneens intensief bezig met het 

vastgoedrecht, het vennootschapsrecht en het vermogensrecht in het algemeen. Ik ben blij dat 

ik ook over deze rechtstakken veel bijgeleerd heb. Ondanks ze mij op het eerste gezicht minder 

boeiend leken, hebben ze ook mijn interesse kunnen wekken. ‘Hoe meer je over iets weet, hoe 

meer het je interesseert.’  

 

Woorden van dank gaan naar mijn ouders die mij gedurende mijn hele opleiding zowel 

emotioneel als financieel gesteund hebben. Tijdens het schrijven van mijn masterproef hebben 

ze mij geïnspireerd door mij zaken vanuit een andere invalshoek te doen bekijken. 

 

Daarnaast gaat mijn oprechte dank naar mijn vrienden die mij een fantastische studententijd 

bezorgd hebben. Dat het moeilijk is afscheid te nemen van dit tijdperk is het logische gevolg 

van de overvloedige mooie momenten die ik met hen heb mogen beleven. Het melancholische 

gevoel achteraf neem ik er daarom met plezier bij. 

 

Ook zet ik graag notaris Christof Gheeraert in de verf. Enerzijds gaf hij mij de kans eens mee 

te lopen in zijn notariaat, anderzijds nam hij de tijd zijn visie op het verdere bestaan van het 

notariaat te geven.  

 

Last but not least gaat mijn bijzondere appreciatie naar professor Bael en Elise Maes, 

respectievelijk mijn promotor en commissaris bij het schrijven van deze masterproef. Ze zijn 

een belangrijke en tevens laatste halte die ik dien te passeren alvorens ik mijn opleiding kan 



	  

beëindigen. Ik ben er mij van bewust hoeveel tijd en moeite ze steken in het begeleiden en het 

beoordelen van de vele masterproeven, waarvoor dank. 
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1. INLEIDING 
 
1.  Het beroep van notaris, zoals men het vandaag kent, bestaat al sedert de late 

middeleeuwen ten tijde van het Byzantijnse Rijk.1 Echter, openbare schrijvers bestonden zelfs 

al in de tijden van de oude Grieken en Egyptenaren. Bijgevolg heeft het notariaat al een grote 

ontwikkeling meegemaakt. Het zou onwaar zijn te verkondigen dat doorheen deze geschiedenis 

het notariaat nooit in vraag werd gesteld. Zo werden bijvoorbeeld de monopolies en de 

privéleges die de wet toeëigende aan het beroep meermaals gehekeld in het verleden. Op de 

geschiedenis van het notariaat wordt in deze masterproef niet dieper ingegaan omwille van het 

tijdsbestek.   

 

2.  Echter, kritiek op de notaris wordt ook heden ten dage niet geschuwd.  Het gaat zelfs 

zover dat Belgische politieke partijen zoals ondermeer de sp.a pleiten voor de afschaffing van 

het eeuwenoude beroep.2 Daarenboven hadden ook enkele concurrerende beroepen het 

werkterein van de notaris willen zien verkleinen of zelfs verdwijnen.3 Het maatschappelijk nut 

van het notariaat wordt openlijk in vraag gesteld.4 Andere partijen pleiten meer voor een 

behoud, mits hervorming van het notariaat. Wie verdedigt dat men de status quo kan behouden, 

levert een verloren strijd. Het notariaat moet zich hoe dan ook moeten aanpassen aan de 

maatschappelijke en technologische veranderingen. De Koninklijke Federatie van het 

Belgische Notariaat en de Unie van het Latijns Notariaat zijn de instanties die erop toezien dat 

het notariaat niet mijlenver achterloopt op de buitenwereld.5 

 

3.  De notaris is een vrije beroeper, maar toch gebonden aan een strenge reglementering. 

Dit is logisch aangezien de notaris ook een deel van het overheidsgezag bekleedt. De notaris 

heeft bijgevolg in België twee hoedanigheden: hij is zowel een vrije beroeper als een openbaar 

ambtenaar. Toch strookt deze strikte reglementering niet met de vrije marktwerking en 

concurrentie die men binnen Europa nastreeft. De Europese Commissie zet namelijk druk op 

de lidstaten om de vrije marktwerking in alle sectoren te laten spelen, dus ook binnen het 

                                                
1 X., Notaris, https://nl.wikipedia.org/wiki/Notaris (consultatie 17 maart 2019). 
2 X., “Sp.a: “Notariskosten moeten niet omlaag. Ze moeten verdwijnen””, De Morgen, 8 augustus 2018, 
https://www.demorgen.be/nieuws/sp-a-notariskosten-moeten-niet-omlaag-ze-moeten-verdwijnen~b139b84c/. 
3 E. DECKERS, Het notariaat: de veer-kracht van Justitie, Gent, Mys & Breesch, 1997, 60. 
4 H. LAMON, “Zijn er nog advocaten, deurwaarders en notarissen nodig?”, 17 augustus 2018, 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/16/opinie-zijn-er-nog-advocaten-notarissen-en-gerechtsdeurwaarder/ 
(consultatie 17 maart 2019). 
5 L. WEYTS, De notariswet, Mechelen, Kluwer, 2018, 11.	  



	  

notariaat.6  De uitgebreidde regelgeving op het notariaat belemmert de weg naar het bekomen 

van een vrije markt.7 Het klassieke Latijnse notariaat in zijn huidige vorm wordt bedreigd.  

 

Het Europees Hof van Justitie gaat nog een stap verder in een opmerkelijk arrest van 2011 dan 

de Europese Commissie. In haar arrest concludeert ze namelijk dat de notaris geen 

overheidsgezag heeft. In die veronderstelling is het onlogisch dat notarissen maar een beperkt 

aantal standplaatsen hebben en gebonden zijn tot het vragen van vaste tarieven. De visie van 

het Europees Hof van Justitie staat lijnrecht tegenover de visie van het Latijnse notariaat, ‘de 

moeder’ van het Belgische notariaat.8 Een notariaat naar Latijnse vorm wil zeggen dat de notaris 

belast is met authentificering enerzijds en advisisering anderzijds. Deze discussie is van belang 

bij het nadenken over de toekomst van het huidige notariaat en zal bijgevolg kort aan bod komen 

in deze masterproef. 

 

4.  Eerst en vooral zullen beide hoedanigheden van de notaris besproken worden.De 

belangrijkste gevolgen van het feit dat de notaris een openbaar ambtenaar is, komen uitgebreid 

aan bod in punt 2.2.. In deze gevolgen kan men namelijk veel argumenten vinden waarom het 

notariaat moet blijven bestaan.  

 

In deze masterproef zal dieper ingegaan worden op de argumenten om het notariaat te 

behouden. De efficiënte werking van het notariaat, de rechtszekerheid die het met zich brengt 

en de deontologie eigen aan de notaris worden ter verdediging voor het behoud in het debat 

aangehaald. Dat een notaris een deel van het overheidsgezag bekleedt en tegelijkertijd een 

beoefenaar van een vrij beroep is, is een meerwaarde.  

 

Om de discussie volledig beeld in kaart te brengen, zullen ook de argumenten van de 

tegenstanders uitvoerig aan bod komen. Zij menen ondermeer dat de notaris veel te duur is en 

dat het notariaat verouderd is.  Monopolies eigen aan het beroep zijn niet meer van deze tijd 

en/of blockchain kan het werk van de notaris vervangen, klinkt het.   

 

Na de argumenten aan weerszijden van het debat weergegeven te hebben, zullen er enkele 

alternatieven aangehaald worden. Mijn inziens dringt een modernisering van het notariaat zich 

                                                
6 Oprichtingsakte van 9 april 2011 Confederatie van het Personeel van de Notariaten van de Europese Unie.  
7 Y. MONTAGNIE, “Is mededinging in het vrije beroep in het voordeel van de consument?”, DCCR 2006, 42.  
8 L. WEYTS, De notariswet, Mechelen, Kluwer, 2018, 3.	  



	  

op. Echter, tegenstanders van het notariaat zijn van mening dat gemeentelijke ambtenaren en 

gespecialiseerde advocaten het werk van de notaris kunnen doen. In deze masterproef zullen de 

nadelen die met deze vervanging gepaard gaan, uiteengezet worden.  

 

Er moet tenslotte nog op gewezen worden dat het notariaat een instantie is, eigen aan de 

continentale landen. De Angelsaksische landen kennen het notariaat niet. Hoe vervangen zij de 

notaris dan? Een vergelijking met het Verenigd Koninkrijk, een common law land, dringt zich 

op om aan te tonen dat het belang van het notariaat misschien maar relatief is. Anderzijds is een 

vergelijking met het notariaat in een ander continentaal land aangewezen om inspiratie op te 

doen om de werking van het Belgische notariaat eventueel te verbeteren. Daarom zal de 

Belgische notaris kort met de Nederlandse notaris vergeleken worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

2.  DE BELGISCHE NOTARIS 
 
5.  Alvorens argumenten voor en tegen het notariaat op te werpen, is het van belang te 

kaderen wat de taken van een Belgische notaris precies zijn. De hedendaagse notaris heeft 

namelijk een tweeledig statuut. Enerzijds is hij een openbaar ambtenaar die authenticiteit aan 

akten verleent, de akten bewaart en er afschriften van verstrekt.9 Anderzijds is de notaris een 

vrije beroeper die deskundig advies verleent aan personen die erom verzoeken. In die gedaante 

handelt hij als een ondernemer. In wat volgt wordt de regelgeving van toepassing op het 

notariaat kort weergegeven (2.1.). Nadien zal zowel de notaris als openbaar ambtenaar (2.2.) 

als de notaris als beoefenaar van een vrij beroep (2.3.) besproken worden. 

 

2.1. Toepasselijke wetgeving 
 
6.  De Ventôsewet vormt de basiswetgeving voor het notariaat. Vandaag kennen we deze 

als de Notariswet. Deze is nadien enkele keren aangepast, maar de kern is dezelfde gebleven. 

Enkel de aanpassing met de wet van 4 mei 1999 was ingrijpend, vooral wat betreft de 

benoeming tot (kandidaat-)notaris en de beroepsorganisatie. Ook legde deze wet meer de focus 

op de notaris als neutraal raadgever en versterkte het de rol van de notaris in het kader van de 

preventieve justitie.10   

 

Daarnaast heeft de Nationale Kamer van notarissen ook een Algemeen Reglementair Kader en 

een aantal reglementen over enkele specifieke aspecten eigen aan het beroep uitgevaardigd.11  

 

Ten slotte bestaat er nog de Deontologische Code die eveneens is uitgevaardigd door de 

Nationale Kamer van notarissen.12 Dit is de interne regulering die ervoor zorgt dat er 

waardevolle dienstverlening wordt geleverd. De Nationale Kamer van notarissen heeft als 

bedoeling een eenvormigere dienstverlening te bekomen door de belangrijkste deontologische 

regels vast te leggen.13 

 

 

                                                
9 E. DECKERS, Het notariaat: de veer-kracht van Justitie, Gent, Mys & Breesch, 1997, 21.  
10  L. Weyts, De notariswet, Mechelen, Kluwer, 2018, 6.  
11 NOTARIS.BE, Wetgeving en reglementen, https://www.notaris.be/notaris/wetgeving-en-reglementen 
(consultatie op 19 maart 2019). 
12 L. WEYTS, De notariswet, Mechelen, Kluwer, 2018, 7. 
13 J. SNYERS, “De Nieuwe wet op het notarisambt: een grondige modernisering van het ambt?”, Limb. Rechtsl. 
2005, 261.	  	  



	  

2.2. De notaris als openbaar ambtenaar 
 
7.  De notaris handelt onder andere in het publieke belang. In die hoedanigheid handelt hij 

als een openbaar ambtenaar.14 Hij bekleedt namelijk  een deel van het overheidsgezag. De akten 

die hij opmaakt hebben een authentieke bewijswaarde en een uitvoerbare kracht. Alles wat de 

notaris zelf kan waarnemen en vervolgens in een akte neerschrijft, wordt als waarheid 

beschouwd. Dit kan dan enkel weerlegd worden door het aanspannen van een procedure inzake 

valsheid in geschriften.15 Doordat de notaris een openbaar ambt bekleedt, is er nood aan externe 

regulering. De regels omtrent het ambt vindt men terug in de Ventôsewet. 

 

8.  Het is belangrijk om enkele gevolgen weer te geven van het feit dat een notaris een 

openbaar ambtenaar is. Zoals in de inleiding reeds gezegd, pleiten bepaalde politieke partijen 

voor de vervanging van de notaris door de gemeentelijke ambtenaren of gespecialiseerde 

advocaten. Men moet er zich dan bewust van zijn dat bepaalde gevolgen eigen aan de 

hoedanigheid van de notaris, niet meer zouden intreden.  Dit kan zowel positieve als negatieve 

implicaties hebben.  

 

Ook kan men eventueel overwegen worden om bepaalde gevolgen, die hieronder uiteengezet 

worden, bewust niet te doen intreden door dit expliciet in de wet te wijzigen. Dit is een minder 

ingrijpende beslissing dan de afschaffing van het notariaat, doch kan het de tegenstanders van 

het notariaat mogelijk al tevredenstellen. Het probleem ligt voor hun niet bij het notariaat zelf, 

maar eerder bij bepaalde aspecten eigen aan het notariaat. Men kan bijvoorbeeld denken aan 

het hoge ereloon, het eeuwenoude monopolie dat ze hebben, de vaste tarieven of het numerus 

claususbeginsel. 

 
2.2.1.  Numerus claususbeginsel 
 
9.  Er zijn slechts een beperkt aantal notarissen in België. Rekening houdend met het 

bevolkingsaantal per arrondissement, bepaalt men hoeveel notarissen er mogen zijn.16 Nu zijn 

er ongeveer 1500 notarissen in België.17  Iedere benoemde notaris krijgt een standplaats 

                                                
14 Art. 1, wet 16 maart 1803 van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, BS 16 maart 1803. 
15 Art. 196 Sw. 
16  V. LESSELIERS, “Het notariaat in een ultra geliberaliseerde wereld: een worst case scenario” in CINEY 22-
23/09/20011 (ed.), Tussen vrijheid en regelgeving: De uitdaging voor de notari,s, Brussel, Larcier, 2011, 44. 
17 X, Fednot, https://www.vbo-feb.be/wie-zijn-we/sectorfederaties/notariaat-koninklijke-federatie-van-het-
belgisch-notariaat/ (geraadpleegd op 10 april 2019).	  



	  

toegewezen. De notaris heeft enkel bevoegdheid binnen zijn standplaats.18 Dit is een 

rechtstreeks gevolg van het feit dat de notaris een openbaar ambtenaar is.19 Jaarlijks komen er 

bijgevolg slechts een beperkt aantal notarissen bij.  

 

10.  Het numerus clausus beginsel vrijwaart enerzijds de toegang tot de notaris voor de 

burger. Ten tweede beperkt het de concurrentie en garandeert het op die manier ook een zeker 

inkomen voor de notaris. In de advocatuur kent men het numerus clausus beginsel niet wat één 

van de redenen is dat er veel advocaten in armoede verkeren.20 De concurrentie wordt er te 

groot. Ten derde ontstaat er door het numerus clausus beginsel een grote transparantie en 

controle op het notariaat.  

 

Vroeger ging een notariaat over van vader op zoon. Een tiental jaren geleden kwam er een 

wetswijziging waarbij dit principe verlaten werd.21 Vanaf dan werd men effectief getest werd 

op de kennis van de notariële materie alvorens tot notaris benoemd te kunnen worden. Het 

numerus clausus beginsel samen met de examens die men moet afleggen, waarborgen dat enkel 

de kwalitatiefste personen tot notaris benoemd worden. Dit is een vierde voordeel verbonden 

aan het numerus clausus principe.  

 
11.  Men kan naar analogie met Canada het numerus clausus beginsel schrappen binnen het 

notariaat. Dit heeft er in Canada echter toe geleid dat er veel notarissen bijkwamen en de 

concurrentie enorm groot werd. Het ontstaan van heel veel kleine, niet-gespecialiseerde 

kantoren wordt dan onvermijdelijk. Dit zou niet bevorderlijk zijn voor het imago van het 

notariaat.22 Daarenboven vertolkt de handhaving van het beginsel de opvatting dat het notariaat 

geen commerciële activiteit inhoudt. Notarissen oefenen een openbare functie uit, waarbij het 

aspect dienstverlening, veeleer dan winst maken, centraal staat.23   

                                                
18 NOTARIS.BE, De Provinciale Kamers, https://www.notaris.be/notaris/het-notariaat-in-belgie/notariele-
instellingen/provinciale-kamers (consultatie op 3 maart 2019). 
19 L. WEYTS, De notariswet, Mechelen, Kluwer, 2018, 33. 
20 L. DESMET, “Veel advocaten verdienen het beleg op hun boterham niet”, De Morgen, 2 januari 2013, 
https://www.demorgen.be/nieuws/veel-advocaten-verdienen-het-beleg-op-hun-boterham-niet~b20a51a4/.  
21 X, “Notaris niet langer een job van vader op zoon”, De Tijd, 13 januari 1999, 
https://www.tijd.be/algemeen/algemeen/notaris-niet-langer-een-job-van-vader-op-zoon/5248404.html.  
22 V. CALLENS, “De nieuwe wet op het notariaat. Een interview met prof. Dr. L. Weyts”, Jura Falc. 1997-98, 
afl. 4, 549-560. 
23 Verslag over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 jaar ventôse jaar XI op het notarisambt, gedaan 
op 24 maart 1999, Parl. St. Senaat 1998-99, nr. 1-1276.	  



	  

Zou dit de rechtszekerheid niet in gedrang brengen als eenieder met het vereiste diploma zich 

vrij mag vestigen en zo’n contracten kan opstellen?24 De afschaffing van het numerus clausus 

beginsel zou de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de notaris in gedrang brengen 

omdat zijn grote zorg winst maken en cliënteel behouden wordt.25  

 
2.2.2. Monopolie en de vrije markt 
 
12.  Het monopolie van de notaris, omvat drie monopolies: het domeinmonopolie, het 

functioneel monopolie en het feitelijk monopolie.26  

Voor het sluiten van een aantal contracten is het verplicht langs de notaris te passeren. Andere 

personen zijn niet bevoegd om diezelfde contracten te sluiten. Dit is het domeinmonopolie van 

de notaris. Dit monopolie vangt het meeste kritiek. 

Daarnaast  moeten alle plechtige akten, alle akten waarvan een in- of overschrijving vereist is 

op het hypotheekkantoor, akten waarbij de wet een authentieke akte vereist om de 

rechtszekerheid te dienen of enkele akten die louter een verklaring bevatten, verplicht notarieel 

worden opgesteld.27 Er geldt een uitzondering voor bepaalde administratieve akten die wel bij 

de overheid kunnen gesloten worden.28 Dit is de veruitwendiging van het functioneel 

monopolie.  

De notariële tussenkomst is niet bij het sluiten van ieder contract vereist. Toch passeert de 

burger ook vaak vrijwillig langs de notaris omwille van diens vakbekwaamheid. Dit zorgt 

ervoor dat de notaris in die zaken geen wettelijk, maar wel een feitelijk monopolie bezit. 

 

De vraag die men zich echter dient te stellen is of het domeinmonopolie en het functioneel 

monopolie heden ten dage nog vereist is. Wat zou er gebeuren wanneer ook andere 

beroepsbeoefenaars deze akten kunnen opstellen?  

Wie voorstander is van de afschaffing van het notariaat, moet zich realiseren dat dan ook het 

functioneel monopolie van de notaris om bepaalde akten op te stellen verdwijnt. Een 

gemeentelijk ambtenaar zou deze taak dan kunnen overnemen, maar een onafhankelijke en 

                                                
24 V. CALLENS, “De nieuwe wet op het notariaat. Een interview met prof. Dr. L. Weyts”, Jura Falc. 1997-98, 
afl. 4 549-560. 
25 V. LESSELIERS, “Het notariaat in een ultra geliberaliseerde wereld: een worst case scenario” in CINEY 22-
23/09/20011 (ed.), Tussen vrijheid en regelgeving: De uitdaging voor de notaris, Brussel, Larcier, 2011, 45. 
26 V. LESSELIERS, “Het notariaat in een ultra geliberaliseerde wereld: een worst case scenario” in CINEY 22-
23/09/20011 (ed.), Tussen vrijheid en regelgeving: De uitdaging voor de notaris, Brussel, Larcier, 2011, 41.  
27 L. WEYTS, De notariswet, Mechelen, Kluwer, 2018, 39-41.  
28 L. WEYTS, De notariswet, Mechelen, Kluwer, 2018, 33.	  



	  

onpartijdige specialist verdient de voorkeur. Zoniet zou dit de rechtszekerheid kunnen 

ondermijnen.  

 

De domeinmonopolie ligt echter meer onder vuur.29 De Raad van Bestuur van de Koninklijke 

Federatie van het Belgische notariaat heeft in 2004 een denktank aangesteld die zich moest 

buigen over de liberalisering van het notariaat. Men moest zich inleven in de situatie dat het 

notariaat niet meer van overheidswege georganiseerd werd. Dit naar aanleiding van de 

toenemende druk die de Europese Unie uitoefent op de lidstaten om een vrije marktwerking te 

garanderen. Het verslag van 2004 werd niet gepubliceerd, maar notaris Lesseliers die 

meewerkte aan het verslag, deelde mee dat men besloot dat het domeinmonopolie van notaris 

noodzakelijk is, niet persé voor de burger, maar voor redenen van openbaar belang.30 

 

13.  Men dient genuanceerd te antwoorden op de vraag of het monopolie zo noodzakelijk is. 

Enerzijds zorgt het monopolie ervoor dat de concurrentie beperkt blijft. Moest dit monopolie 

niet bestaan, zou men een verloedering van het notariaat riskeren. De collegialiteit en de 

kwaliteit van het notariaat zou in het gedrang kunnen komen omdat het behouden van cliënteel 

de voornaamste zorg wordt.31 De vrijemarktwerking kan de klassieke toegewijdde notaris doen 

verdwijnen. De vraag die men zich dient te stellen is of ‘de vrije markt’ alle aspecten van het 

leven moet beheersen. Gaat het niet te ver dat men het rechtsvindingsproces als een zoektocht 

op ‘de juridische markt’ zou bekijken? Wordt de rechtszoekende dan plots een consument?32  

  

Echter, sommigen twijfelen eraan of deze marktbescherming nog in verhouding staat tot de 

weinig dynamische en efficiënte gang van zaken die ze veroorzaakt.33 De Europese Commissie 

constateerde al eerder dat minder reglementering leidt tot meer marktdynamiek, concurrentie 

en efficiëntere bedrijven.34 Daarenboven kunnen notarissen natuurlijk hoge winstmarges 

                                                
29 V. LESSELIERS, “Het notariaat in een ultra geliberaliseerde wereld: een worst case scenario” in CINEY 22-
23/09/20011 (ed.), Tussen vrijheid en regelgeving: De uitdaging voor de notaris, Brussel, Larcier, 2011, 42. 
30 V. LESSELIERS, “Het notariaat in een ultra geliberaliseerde wereld: een worst case scenario” in CINEY 22-
23/09/20011 (ed.), Tussen vrijheid en regelgeving: De uitdaging voor de notaris, Brussel, Larcier, 2011, 42. 
31 M. VAN MOURIK, “Marktwerking maakt de notaris onbetrouwbaar”, De Volkskrant 2009, 
www.volkskrant.nl. 
32 P. NICAISE, T. VAN SINAY ter attentie van Minister K. GEENS, Verslag over juridische beroepen voor de 
toekomst – Een toekomst voor juridische beroepen, 30 juni 2018, 11. 
33 X., “Vrije beroepen zijn te veel beschermd: “Er is te weinig concurrentie””, Het laatste nieuws, 19 april 2018, 
https://www.hln.be/geld/economie/vrije-beroepen-zijn-te-veel-beschermd-er-is-te-weinig-
concurrentie~aad05214/.  
34 X., “Federale overheidsdienst Economie: Te veel bescherming voor vrije beroepen”, Knack, 19 april 2018, 
https://trends.knack.be/economie/federale-overheidsdienst-economie-te-veel-bescherming-voor-vrije-
beroepen/article-normal-1135085.html.	  	  



	  

realiseren omwille van het feit dat ze een monopolie hebben op het leveren van bepaalde 

diensten.35 In hoofdstuk 3 wordt hier verder op ingegaan. 

 
2.2.3. Onpartijdigheid 
 
14.  Een notaris moet steeds onpartijdig zijn.36 Dit is één van de voornaamste aspecten van 

de notariële deontologie. Uit het gegeven dat een notaris een openbaar ambtenaar is, vloeit voort 

dat deze erop moet toezien dat hij alle partijen op een gelijke manier behandelt.  

Deze onpartijdigheidsplicht is ook in de wet vastgelegd. Uit artikel 9, §1 van de organieke wet 

op het notariaat volgt dat hij er eveneens op toeziet dat er evenwichtige contracten tot stand 

komen. Wanneer de notaris onevenwichtige bedingen in een contract vaststelt, moet hij de 

partijen daarvan op de hoogte stellen en de gevolgen hiervan meedelen.37 Ook in de gevallen 

waar twee notarissen optreden, dient men de onpartijdigheid te bewaren. Ze zorgen samen voor 

een billijke transactie.  

 

15.  Het belang van deze onpartijdigheid komt sterk aan bod in de procedures van beslag of 

van gerechtelijke verdeling. Zo mag de notaris niet gehoorzaam en zonder meer de instructies 

van de beslaglegger volgen, maar moet hij ook oog hebben voor de belangen van de beslagene 

en streven naar een balans tussen beide. Bij de gerechtelijke verdeling doet de notaris er alles 

aan om de procedure in goede banen te leiden om tot een verdeling te komen. Omdat in deze 

procedure de onpartijdigheid van de notaris van uiterst belang is, wordt het in de wet afgeraden 

een tweede notaris aan te stellen.38 Dit zou namelijk partijdigheid in de hand kunnen werken. 

 
2.2.4. Onafhankelijkheid 
 
2.2.4.1. Onafhankelijk qua statuut  
 
16.  De notaris oefent zijn taak uit vrij van alle druk, in het bijzonder vrij van de druk van 

eigen belangen of van beïnvloeding van buitenaf. De onafhankelijkheid is bij alle 

                                                
35 X, “Te veel bescherming voor vrije beroepen”, De Tijd, 19 april 2018, https://www.tijd.be/politiek-
economie/belgie/algemeen/te-veel-bescherming-voor-vrije-beroepen/10003127.html 
36 Art. 9, tweede lid, wet 16 maart 1803 van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, BS 16 maart 1803.; Art. 12, 
Deont.Code. vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen, aangenomen door de algemene vergadering 
van de Nationale Kamer van notarissen op 22 juni 2004, BS 3 november 2005. ; L. WEYTS, De notariswet, 
Mechelen, Kluwer, 2018, 33. 
37 NOTARIS.BE, “De notaris: Wie wat en waarom”, https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/de-notaris-wie-
wat-waarom (consultatie op 19 maart 2019). 
38 Art. 1210, §1, wet van 13 augustus 2011 houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke 
vereffening-verdeling, BS 14 september 2011.	  



	  

werkzaamheden noodzakelijk. De notaris heeft geen hiërarchische oversten en moet dus enkel 

verantwoording afleggen aan zijn cliënten en aan zijn tuchtoverheden.39 De overheid bepaalt 

dat de notaris een advies- en raadgevingsplicht heeft, maar bepaalt niet hoe dit concreet moet 

ingevuld worden. Men waarborgt dit door de notaris een juridisch onafhankelijk en 

onpartijdig statuut te geven. 

 

2.2.4.2. Economisch onafhankelijk  
 

17.  De onpartijdigheid die in punt 2.2.3. besproken werd moet gegarandeerd worden. 

Enerzijds doet men dit door de tarieven grotendeels vast te leggen.40 Op die manier gaat hij niet 

op een bepaalde manier handelen om bepaalde cliënten wel of net niet voor zich te winnen. 

Anderzijds geldt deze economische onafhankelijkheid ook tegenover de overheid aangezien de 

notaris door de cliënt wordt betaald, niet door de overheid. Deze economische 

onafhankelijkheid is heel belangrijk voor een goede werking van het notariaat.  

 
2.2.5. Ambtsverplichting 
 
18.  Doordat de notaris een openbaar ambtenaar is, is hij verplicht zijn ambt te verlenen 

wanneer hij daarom verzocht wordt.41 Wel kunnen zij weigeren om de redenen die in artikel 3 

van de organieke wet op het notarisambt uiteengezet zijn, namelijk:  

 

•   1°  wanneer de akte die hem gevraagd wordt te verlijden bepalingen bevat die 

strijdig zijn met een wet van openbare orde of derden kunnen misleiden;  

•   2°  wanneer de partijen in de akte handelen met miskenning van de rechten van 

een derde of van de overheid;   

•   3° wanneer hij onbevoegd is om één van de redenen opgesomd in de organieke 

wet van het notariaat;  

•   4° wanneer partijen hem verzoeken hetzij een overeenkomst te authentificeren 

in een materie die buiten de juridische bekwaamheid valt die kan verwacht 

worden van elke notaris, hetzij authentiek verklaringen of vaststellingen te 

                                                
39 NICAISE, P. en VAN SINAY, T. ter attentie van Minister K. GEENS, Verslag over juridische beroepen voor 
de toekomst – Een toekomst voor juridische beroepen, 30 juni 2018, 67.; J. VERSTAPPEN, De fiscale rol van 
de notaris. Agent van de fiscus versus raadsman van zijn cliënten, Gent, Larcier, 2007, 64. 
40 T. VANDROMME, Recht voor beginners, Antwerpen, 2010, Standaard Uitgeverij, 233. 
41 Art. 3 wet 16 maart 1803 van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, BS 16 maart 1803.; Art. 3 Deont.Code. 
vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen, aangenomen door de algemene vergadering van de 
Nationale Kamer van notarissen op 22 juni 2004, BS 3 november 2005.	  



	  

akteren die niet onder de notariële ambtsplichten vallen.  

Zij kunnen, in tegenstelling tot advocaten, niet weigeren hun ambt te verlenen om persoonlijke 

redenen of om de reden dat de vertrouwensrelatie niet volstaat.42 Die ambtsverplichting als 

gevolg van het feit dat de notaris een openbaar ambtenaar is, creëert een grote rechtszekerheid 

bij de burger. Het selecteren van cliënteel op basis van willekeurige redenen wordt vermeden. 

 
 
2.2.6. Vaste tarieven 
 

19.  Op economisch gebied is de notaris gebonden door vaste tarieven. Dit in combinatie 

met het numerus clausus beginsel leidt ertoe dat de notaris over een -door de overheid- 

gewaarborgd marktaandeel beschikt. Hij bevindt zich in een geprivilegieerde positie.43  

Vaste tarieven behoren nochtans niet tot de kern van het Latijns notariaat. Het is pas in de 19de 

eeuw dat men vaste tarieven vastlegde voor notariële diensten.44 Men heeft het ingevoerd omdat 

het de goede kwaliteit van de diensten waarborgt.45 Wat er gebeurt wanneer men de vaste 

tarifering afschaft, wordt onder punt 7.1. Rechtsvergelijking met Nederland besproken. 

Nederland schrapte reeds de vaste tarifering en is dus een geschikt land om naar te kijken 

wanneer men de gevolgen voor België wil kennen.  

 

2.3. De notaris als vrije beroeper  
 
2.3.1. Situering  
 
20.  De notaris is naast een openbaar ambtenaar ook de beoefenaar van een vrij beroep. In 

die hoedanigheid ziet men hem als een ondernemer. Hij organiseert zelf zijn dienstverlening, 

hij int gelden voor eigen rekening en draagt verantwoordelijkheid voor zijn personeel.46 

 

In de gevallen waarin de notaris zich niet bezighoudt met opdrachten die in artikel 1 van de 

Ventôsewet zijn opgenomen, kan men hem beschouwen als een vrije beroeper.47  In die 

                                                
42 NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN, Toelichting Deontologische Code, 24 oktober 2016, 3.  
43 V. LESSELIERS, “Het notariaat in een ultra geliberaliseerde wereld: een worst case scenario” in CINEY 22-
23/09/20011 (ed.), Tussen vrijheid en regelgeving: De uitdaging voor de notaris, Brussel, Larcier, 2011, 29. 
44 K. CAPPON, “Wat er is, was er al lang: wat zal komen, is eerder al geweest”, Amsterdam, 2010, UvA, 17. 
45 R. VAN DEN BERGH en Y. MONTANGIE, “Competition on professional services markets: are 
Latinnotaries different?”, Journal of competition law and economics 2006, 189-214. 
46 NICAISE, P. en VAN SINAY, T. ter attentie van Minister K. GEENS, Verslag over juridische beroepen voor 
de toekomst – Een toekomst voor juridische beroepen, 30 juni 2018, 69. 
47 Art. 1 wet van 16 maart 1803 van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, BS 16 maart 1803.	  



	  

hoedanigheid stelt hij zich flexibel op naar de burger toe, zoals het een ondernemer betaamt. 

Hij levert kwaliteitsvolle dienstverlening, staat dicht bij de burger en is gemakkelijk 

toegankelijk.48 Hij gedraagt zich als een raadsman en zakenman. 

 

In deze hoedanigheid levert de notaris voornamelijk voorbereidend en adviserend werk. Hij 

helpt bij het opstellen van een huurcontract, hij adviseert over de zogenaamde estateplanning, 

hij tracht fiscaal voordelige constructies uit te denken,…49  

 

2.3.2. Wederzijdse beïnvloeding openbaar ambtenaar v. vrije beroeper  
 

21.  Net doordat de notaris tevens een vrije beroeper is, is hij in staat de nodige 

onafhankelijkheid aan de dag te leggen.50 Wanneer hij enkel de hoedanigheid van openbaar 

ambtenaar zou bezitten, zou men hem al sneller als ten dienste van de overheid beschouwen. In 

punt 6.2. komt aan bod dat dit niet steeds positief zou zijn.   

Echter, ook het omgekeerde is voordelig: net doordat de notaris tevens een openbaar ambtenaar 

is, is hij een kwalitatieve beoefenaar van een vrij beroep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48 NICAISE, P. en VAN SINAY, T. ter attentie van Minister K. GEENS, Verslag over juridische beroepen voor 
de toekomst – Een toekomst voor juridische beroepen, 30 juni 2018, 70. 
49 B. BAARSMA, K. JANSSEN, “Een blik op de toekomst van het notariaat na tien jaar marktwerking”, SEO 
Economisch Onderzoek, 18 februari 2009, 
http://www.seo.nl/uploads/media/dp57_een_blik_op_de_toekomst_van_het_notariaat.pdf. 
50 A. VAN DEN BOSSCHE, “Het notariaat, nog onontbeerlijk?”, Not.Fisc.M. 2012, afl. 6, (199) 202. 



	  

3. NOTARIAAT ONDER DRUK DOOR ‘VRIJE 
MARKTWERKING’ 
 
 
22.  In welke mate moet de strikte reglementering op het beroep van notaris wijken voor de 

Europese gedachtes, namelijk die van mededinging en vrijheid? De toenemende liberalisering 

die de Europese Commissie nastreeft, stelt een uitdaging voor de instelling van het notariaat.51  

 

23.  In 2011 heeft ook het Europees Hof van Justitie een arrest geveld waarin het Latijns 

notariaat openlijk in vraag wordt gesteld. 52 De vraag die men zich stelde was of de notaris aan 

de werkingssfeer van het vastgelegde recht op vrijheid van vestiging kan worden onttrokken. 

De vraag die men daarvoor moest beantwoorden was of de notaris deel uitmaakt van het 

openbaar gezag. In België wordt dit in ieder geval niet in vraag gesteld, aangezien de notaris 

een openbaar ambtenaar is die authenticiteit aan akten verleent.  De akten van de notaris zijn 

uitvoerbaar en hebben een speciale bewijswaarde, vergelijkbaar met die van rechterlijke 

beslissingen.53 Net daarom maakt de notaris volgens Belgische rechtsleer en wetgeving, net 

zoals de rechter, deel uit van het openbaar gezag.  

 

Het Hof en de Europese Commissie daarentegen zijn van mening dat de notaris geen deel 

uitmaakt van het openbaar gezag omdat hij de burger, in tegenstelling tot een rechter, niet kan 

verplichten bepaalde handelingen uit te voeren.54 Het verlijden van een authentieke akte kan 

ook pas plaatsvinden na een akkoord van de partijen.55  

Echter, het Hof stelt dat de notaris taken van algemeen belang uitoefent. Om die reden mag een 

lidstaat wel verdere voorwaarden stellen in de wet betreffende de werking en de uitoefening 

van het ambt. Het is bijgevolg aanvaard dat België een vaste tarifering oplegt of een numerus 

clausus oplegt. Beperkingen zijn te verantwoorden in het kader van het algemeen belang.56 Met 

uitzondering van het feit dat dit arrest betekent dat nationaliteitsclausules verboden zijn onder 

                                                
51 V. LESSELIERS, “Het notariaat in een ultra geliberaliseerde wereld: een worst case scenario” in CINEY 22-
23/09/20011 (ed.), Tussen vrijheid en regelgeving: De uitdaging voor de notaris, Brussel, Larcier, 2011, 29. 
52 HvJ 24 mei 2011, nr. C-47/08, commissie v. België, Pb.C. 9 juli 2011, Afl. 204.	  
53	  A.	  VAN	  DEN	  BOSSCHE,	  “Het	  notariaat,	  nog	  onontbeerlijk?”,	  Not	  Fisc	  M.	  2012/6,	  201.	  
54	  A.	  MICHIELSEN	  en	  P.-‐J.	  DE	  DECKER,	  “De	  notaris	  in	  Europa,	  vrijgevochten,	  maar	  ook	  vrij	  gevestigd?”,	  Not.	  Fisc.	  
M.	  2011/7,	  213.	  
55	  P.	  VAN	  ELSUWEGE,	  “Nationaliteitsvereiste	  notaris	  is	  in	  strijd	  met	  EU-‐recht”,	  Juristenkrant	  2011,	  nr	  231,	  1.	  	  
56	  P.	  VAN	  ELSUWEGE,	  “Nationaliteitsvereiste	  notaris	  is	  in	  strijd	  met	  EU-‐recht”,	  Juristenkrant	  2011,	  nr.	  231,	  1.	  



	  

het recht van de Unie, heeft dit arrest geen impact op andere kenmerken eigen aan de Belgische 

notariële praktijk.57  

 

23.  Als Europa nog een stap verder gaat in haar dereguleringsbeleid, dan zullen het 

monopolie, de vaste tarieven en de opgelegde staanplaatsen op termijn misschien aan 

bestaansreden verliezen. Dit zijn zaken men in gedachten moet houden wanneer men debatteert 

over de toekomst van het notariaat. Voorstanders voor de afschaffing van het notariaat dienen 

mogelijks gewoon maar te wachten op de Europese invloed die verder binnen sijpelt in het 

Belgische systeem.  
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4. ARGUMENTEN BEHOUD NOTARIAAT 
 
4.1. Preventieve rol  
 
24.  De notaris treedt in de meeste gevallen op alvorens dat er zich problemen 

gemanifesteerd hebben. Dit in tegenstelling met een advocaat die net optreedt wanneer er 

problemen zijn. De notaris heeft bijgevolg een sleutelrol in de ‘preventieve’ justitie. Doordat 

hij duidelijke en juiste overeenkomsten opstelt, zorgt hij ervoor dat eventuele latere conflicten 

vermeden worden.58 De advocaat daarentegen werkt reactief. Echter, gerechtelijke 

geschillenbeslechting weegt zwaar zowel op de mens, als op de maatschappij.  

Buitengerechtelijke conflictafhandeling zoals bijvoorbeeld bemiddeling, dient om die reden 

aangemoedigd te worden. Ieder conflict dat vermeden kan worden door de notaris die 

nauwkeurig te werk gaat bij het opmaken van overeenkomsten, kan men enkel nog meer 

toejuichen.59 Een goede notaris kan als filter dienen voor de weg naar het gerecht.  

Inzetten op preventieve justitie verhoogt de sociale vrede en leidt zodoende tot een hogere 

levenskwaliteit.60  

 
4.2. Rechtszekerheid en vertrouwen 
 
25.  In essentie is de belangrijkste beweegreden van cliënten het verkrijgen van zekerheid. 

De akte die de notaris voor één of meerder partijen opmaakt, biedt hen een houvast.61 Het bieden 

van rechtszekerheid is de kern van de ambt van notaris. Burgers moeten erop kunnen 

vertrouwen dat wanneer ze bij de notaris iets tekenen, dit in orde is.62   

 

25.  Ook heeft onderzoek aangetoond dat de notaris na de huisarts het meest vertrouwen van 

de burger geniet. De notaris kent de familiale context namelijk meestal vrij goed en doet dienst 

                                                
58 KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCHE NOTARIAAT, Jaarverslag 2014, Brussel, 
Koninklijke Federatie van het Belgische notariaat, 2014, 3. 
59 NICAISE, P. en VAN SINAY, T. ter attentie van Minister K. GEENS, Verslag over juridische beroepen voor 
de toekomst – Een toekomst voor juridische beroepen, 30 juni 2018, 12. 
60 KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCHE NOTARIAAT, Jaarverslag 2006, Brussel, 
Koninklijke Federatie van het Belgische notariaat, 2006, 10. 
61 KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCHE NOTARIAAT, Jaarverslag 2014, Brussel, 
Koninklijke Federatie van het Belgische notariaat, 2014, 3. 
62 M. BOURGEOIS; F. DEREME; P-Y. ERNEUX; S. NUDELHOLC; T. JANSEN; D. MICHIELS, X. NELIS; 
A. VAN GEEL; A. VAN ZANTBEEK, Estate planning: Actuele topics – Thèmes actuels: Fiscale 
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als vertrouwenspersoon.63 Uit het onderzoek blijkt dat de burgers de competentie van de notaris 

niet in vraag stellen. Waar zou de burger bij de afschaffing van het notariaat terecht kunnen? 

 
 
4.3. Belang geven aan zwaarwichtige beslissingen 
 
26.  Een huis aankopen, huwen, een schenking doen, het uit de echt scheiden, een 

nalatenschap verdelen, een vennootschap oprichten of overdragen, … Het zijn allemaal 

voorbeelden van  zowel aangename, als onaangename gebeurtenissen die van fundamenteel 

belang zijn in een mensenleven.64 Zo is voor het merendeel van de burgers het aankopen van 

een huis één van de belangrijkste (financiële) beslissingen die ze moeten maken. De burger 

wendt zich tot de notaris op grote kruispunten van zijn leven.65 Soms doet hij dat omdat een 

bepaalde akte verplicht notarieel moet verleden worden, in andere gevallen doet hij dat 

vrijwillig met de vraag naar advies en oplossingen. 

 

Echter, men moet ook eens stilstaan bij het morele argument van het langsgaan bij de notaris. 

Is het op een zekere manier niet nodig een bepaald gewicht toe te kennen aan deze belangrijke 

beslissingen? Zorgt het bezoek bij de notaris niet voor een bepaald ‘ritueel’ dat de 

zwaarwichtige gebeurtenis verdient? Zou men hier niet allemaal te licht overgaan zonder de 

tussenkomst van de notaris? Mijns inziens is het niet verkeerd om een paar maanden te moeten 

wachten alvorens de aankoop van een huis rond is. Naast de uitgebreide bespreking bij de 

notaris, kan ook de duurtijd dat het hele proces in beslag neemt een bepaalde waarde geven aan 

de beslissing.  

Aan de andere kant kan men vaststellen dat dit lange duurproces misschien niet meer past in de 

wereld van vandaag. Alles gaat het laatste decennium in een stroomversnelling. Beslissingen 

worden sneller gemaakt, mensen stellen zich flexibeler op. Men kiest resoluut voor efficiënte 

en tijdbesparende processen. Dan dringt de zoektocht, naar de verhouding tussen efficiëntie 

enerzijds en ‘het willen belang geven’ aan bepaalde gebeurtenissen anderzijds, zich op.  
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4.4. Notaris als bemiddelaar en adviseur  
 
4.4.1. Bemiddelaar 
 
27.  In artikel 10 van de organieke wet op het notarisambt staat dat de notaris de partijen 

steeds probeert te verzoenen, zelfs wanneer hij belast is met een gerechtelijke opdracht. Te 

denken valt bijvoorbeeld aan de rol van de notaris in een gerechtelijke vereffening-verdeling. 

Hier treedt de notaris op wanneer er al een conflict bestaat (in tegenstelling tot zijn 

conflictpreventietaak) en is zijn voornaamste doelstelling conflictbeheersing en –beperking.66 

In deze procedure wordt bijgevolg aan de notaris een cruciale rol toebedeeld. De notaris zal een 

actieve, verzoenende rol hebben in de vereffening-verdeling. Hij is de leider van de procedure 

en zal des te meer in volle onpartijdigheid en onafhankelijkheid moeten optreden.67 

 

De notaris-bemiddelaar streeft naar een oplossing die zo dicht mogelijk aanleunt bij de wensen 

van alle partijen. De notaris toont een engagement voor eenieder.68 Dit is een groot argument 

voor het behoud van het notariaat. Op zowel maatschappelijk niveau, als op het niveau van het 

individu bekeken kan men namelijk met zekerheid stellen dat men meer gebaat is met een 

oplossing waar alle partijen achter staan. Daarenboven kent de notaris vaak de familiale 

geschiedenis, de vermogenstoestand en de persoonlijke gevoeligheden van de persoon die voor 

hem zit. De notaris is als het ware ‘de juridische huisarts’ van zijn cliënt.69 De notaris brengt 

mensen dichter bij elkaar. De vertrouwensrelatie tussen notaris en cliënt is cruciaal. Elke dag 

wordt de notaris geconfronteerd met menselijke en emotionele vragen en wensen.70 Door zijn 

bemiddelingsrol kan hij hier op een correcte wijze mee omgaan. 

 

27.  Ondanks vele de indruk hebben dat het notariaat verouderd is, is het qua inhoud een van 

de modernste beroepen. Als er problemen ontstaan, zit het in de genen van de notaris om te 

bemiddelen. Er wordt geen beslissing aan de mensen opgelegd zoals bij een rechter. De 

beslissing wordt eigen gemaakt aan partijen. De partijen komen als het ware zelf tot een 

                                                
66	  NICAISE,	  P.	  en	  VAN	  SINAY,	  T.	  ter	  attentie	  van	  Minister	  K.	  GEENS,	  Verslag	  over	  juridische	  beroepen	  voor	  de	  
toekomst	  –	  Een	  toekomst	  voor	  juridische	  beroepen,	  30	  juni	  2018,	  12.	  
67	  NICAISE,	  P.	  en	  VAN	  SINAY,	  T.	  ter	  attentie	  van	  Minister	  K.	  GEENS,	  Verslag	  over	  juridische	  beroepen	  voor	  de	  
toekomst	  –	  Een	  toekomst	  voor	  juridische	  beroepen,	  30	  juni	  2018,	  12-‐13.	  
68	  NICAISE,	  P.	  en	  VAN	  SINAY,	  T.	  ter	  attentie	  van	  Minister	  K.	  GEENS,	  Verslag	  over	  juridische	  beroepen	  voor	  de	  
toekomst	  –	  Een	  toekomst	  voor	  juridische	  beroepen,	  30	  juni	  2018,	  50.	  
69	  NICAISE,	  P.	  en	  VAN	  SINAY,	  T.	  ter	  attentie	  van	  Minister	  K.	  GEENS,	  Verslag	  over	  juridische	  beroepen	  voor	  de	  
toekomst	  –	  Een	  toekomst	  voor	  juridische	  beroepen,	  30	  juni	  2018,	  16.	  
70	  KONINKLIJKE	  FEDERATIE	  VAN	  HET	  BELGISCHE	  NOTARIAAT,	  Jaarverslag	  2006,	  Brussel,	  Koninklijke	  Federatie	  
van	  het	  Belgische	  notariaat,	  2006,	  9.	  	  



	  

oplossing voor hun probleem. Dit is voornamelijk heel interessant bij familiale dossiers. 

Bemiddeling is een nieuwe manier om met recht om te gaan. Het geschil laten oplossen door 

een rechter zou men eerder in sommige contexten als een verouderde manier van 

conflictoplossing moeten zien. Men moet durven de tijd nemen voor bemiddeling, daar waar 

het haalbaar is natuurlijk. Dit komt de algemene tevredenheid van de burger ten goede.71  

 

4.4.2. Adviesgever 
 

28.  De notaris is voornamelijk actief in het vennootschapsrecht, het vastgoedrecht en het 

familierecht. Hij is de specialist ter zake in deze rechtstakken. 

 

Echter, voor professionelen is de notaris misschien niet meer altijd even noodzakelijk. Voor 

particulieren, des te meer wanneer de andere contracterende partij een professioneel is, kan de 

aanwezigheid van de notaris een grote meerwaarde zijn. Doordat er een groot onevenwicht is 

tussen de expertise die beide contractpartijen hebben, is de notaris van groot belang. Deze kan 

de (onwetende) particulier adviseren over wat hij het best doet.  

 

29.  Zijn adviesrol wordt alsmaar belangrijker. Standaardadviezen bestaan namelijk amper 

nog in onze ingewikkelde samenleving met complexe regelgeving, tal van nieuwe gezins-en 

woonvormen en veranderingen in wetgeving met betrekking tot het erfrecht, schenkrecht, 

vennootschapsrecht, ...72  Maatwerk is de regel geworden. 

 

4.5. Sterkte van duaal karakter 
 
30.  Lange tijd zag men de hybride structuur van het notariaat als een noodzaak. Men kon 

geen onderscheid in bevoegdheden voorzien, omdat men gewoonweg niet over voldoende 

bevoegde personen beschikte. Wanneer dit in 1980 niet langer het geval was, diende men een 

wetsvoorstel in om de Ventôsewet te wijzigen zodat er geen hybride structuur meer zou zijn.73 

Dit voorstel werd niet aanvaard. 

                                                
71	  R.	  BAITAR	  i.s.m.	  Prof	  P.	  ROBER	  en	  Prof.	  A.	  BUYSSE,	  “Kwaliteitsvollere	  scheidingsregelingen	  &	  facilatief	  werken	  
in	  bemiddeling”,	  IPOS,	  8,	  www.scheidingsonderzoek.ugent.be;	  BEMIDDELINGSCENTER,	  
https://bemiddelingscenter.be	  (consultatie	  op	  3	  april	  2019).	  
72	  KONINKLIJKE	  FEDERATIE	  VAN	  HET	  BELGISCHE	  NOTARIAAT,	  Adviesrol	  notaris	  wint	  spectaculair	  aan	  belang,	  3	  
juni	  2016,	  2.	  
73	  Wetsvoorstel	  (SMETS	  et	  al)	  tot	  wijziging	  van	  de	  Wet	  van	  25	  ventôse	  van	  het	  Jaar	  XI	  op	  het	  notarisambt,	  Parl.	  
St.	  Kamer	  1979-‐1980,	  nr.	  1,	  562.;	  A.	  VAN	  DEN	  BOSSCHE,	  “Het	  notariaat	  in	  blik	  of	  in	  mootjes	  of	  ‘de	  
afgevaardigde	  plaatsvervangende	  notaris-‐zaakvoerder-‐substitiuut,	  rijkambtenaar”,	  T.	  Not.	  1981,	  324.	  



	  

 
31.  Echter, dat de notaris een openbaar ambtenaar en een vrije beroeper tegelijk is, betekent 

een grote meerwaarde.  In de hoedanigheid van openbaar ambtenaar krijgt hij het vertrouwen 

van de overheid omdat hij de uitvoering van enkele overheidstaken op zich neemt. Echter, in 

die hoedanigheid krijgt hij eveneens het vertrouwen van de burger omdat de zekerheid en 

objectiviteit, eigen aan het openbare ambt, ermee gepaard gaat. Daarnaast kan de burger ook 

op klantgerichtheid en flexibiliteit rekenen aangezien de notaris tevens een ondernemer is. Ook 

handelt hij daarom op een manier waardoor hij niet in een ambtelijk keurslijf terechtkomt. 

Waarom dit positief is, wordt in punt 6.2.2. besproken.  

 

 Doordat de notaris een openbaar ambtenaar is, handelt hij niet op een wijze uitsluitend om de 

klant te behouden of niet te behouden, zoals een vrij beroeper dat zou doen. Toch wordt hem 

zowel economisch als qua statuut een stukje onafhankelijkheid gegeven, wat noodzakelijk is 

voor de goede werking van het notariaat. De notaris heeft een belangrijke maatschappelijke 

functie. Om die reden gaat het beter uit van een overheid die mensen aanduidt waar de burger 

bij terecht kan. Toch heeft de burger tussen de -door de overheid- aangeduide notarissen de 

vrije keuze. Het notariaat is een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking.74 
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5. ARGUMENTEN AFSCHAFFING NOTARIAAT 
 
5.1. Overmatig ereloon 
 
32.  Bij de bevolking heerst de opvatting dat de notaris te veel kost in verhouding met het 

werk dat hij levert. Deze kritiek wordt voornamelijk vaak gegeven in het werk dat de notaris 

levert in het kader van vastgoedtransacties. Veel mensen komen voor het eerst in contact met 

de notaris bij de aankoop van een onroerend goed. Ze staan ervan versteld dat er bovenop de 

prijs die ze betalen voor de aankoop van hun huis nog heel wat andere kosten zijn. Er wordt 

vanuit gegaan dat al die extra kosten rechtstreeks in de portefeuille van de notaris 

terechtkomen. In wat volgt wordt aangetoond dat men dit standpunt toch sterk moet 

nuanceren.  

 
5.1.1. Ereloon in het kader van vastgoedtransacties 
 

5.1.1.1. Simulatie-oefening 

33.  Op de site van de Fednet kan men een simulatie doen waarbij men de aankoopprijs 

van een onroerend goed kan invoeren. Op automatische wijze berekent het programma de 

kosten die men bovenop de aankoopprijs zal moeten betalen. Hieronder worden twee 

kostensimulaties weergegeven van wanneer men een huis van 300000 aankoopt als eerste en 

enige woning (1.) en van wanneer het niet de eerste en enige woning betreft (2.).  

 

1) Eerste en enige woning. Aankoopprijs: 300000 euro 75 

 

                                                
75 NOTARIS.BE, “Berekening van de aankoopkosten”, https://www.notaris.be/rekenmodules (consultatie op 14 
maart 2019).  

Registratierechten: 83,3 % 
Ereloon: 9,8 % 
Administratieve kosten: 3,2 % 
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Kosten overschrijving: 0,9 % 



	  

 
 
2) Niet eerste of enige woning. Aankoopprijs: 300000 euro 76 
 

 
 
Zoals beide rekenmodules duidelijk weergeven bedraagt het ereloon van de notaris maar een 

fractie (9,8 % voor eerste en enige huis, 7,2% voor niet eerste of enige huis) van de totale extra 

kosten.  Het veroorzaakt veel verwarring dat men vaak de overkoepelende term ‘notariskosten’ 

of ‘aktekosten’ gebruikt voor alle extra kosten. Het argument dat de notaris veel te veel verdient 

aan vb. vastgoedtransacties moet genuanceerd worden.  Het klopt dat de notaris de totaliteit van 

de extra kosten int, maar hij stort de belastingbijdragen onmiddellijk door naar de 
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belastingontvanger.77 Ongeveer 90 % van die extra kosten komt uiteindelijk bij de overheid 

terecht. Het is dus eerder de belasting die gepaard gaat met de registratie van een overdracht 

van onroerend goed dan het ereloon van de notaris die de koper op de kosten jaagt.78 Bij een 

eerste en enige woning bedraagt dit 7 % van de aankoopprijs, wanneer dit niet het geval is 

bedragen de registratierechten 10 % van de aankoopprijs.79 De afschaffing van het notariaat 

omwille van die reden zal het probleem bijgevolg niet volledig verhelpen. 

 

5.1.1.2. Adviesverlening notaris bij vastgoedtransactie 

 

33.  Hoe dan ook zouden er veel burgers zich niet comfortabel voelen bij het aankopen van 

een huis zonder de tussenkomst van de notaris. Burgers hebben nood aan een 

vertrouwenspersoon die hen advies geeft op maat. Wanneer men bijvoorbeeld zelfstandig is en 

failliet gaat, kan het zijn dat de schuldeisers beslag zullen leggen op de gezinswoning van de 

gefailleerde. In dat geval is de notaris van groot belang om uitleg te geven hoe men ervoor kan 

zorgen dat de gezinswoning toch beschermd zal blijven in geval van faillissement.80 Ook in het 

geval dat men kinderen heeft en de toekomstige successierechten wil drukken, kan de notaris 

een zinvol advies geven. Zo kan hij bijvoorbeeld adviseren dat de kinderen het huis aankopen 

(met geschonken gelden van de ouders), waarop levenslang vruchtgebruik gevestigd is voor de 

ouders. Dit noemt men ‘een gesplitste aankoop’.  

 

In voorgaande gevallen is de passage bij de notaris zeker niet nutteloos. Voor de 

adviesverlening die met de vastgoedtransacties gepaard gaat, meer dan voor het opmaken van 

de verkoopakte zelf, voelt het ereloon rechtvaardig aan.  

Een mogelijke oplossing voor de kritiek in verband met het ereloon kan zijn de tussenkomst 

van de notaris bij vastgoedtransacties niet meer verplicht te stellen. De gemeentelijke ambtenaar 

of eventueel de toekomstige blockchain kan het administratieve werk van de notaris overnemen. 

De burger kan dan op vrijwillige basis nog beslissen bij de notaris te gaan voor extra informatie 

of advies. Op die manier komt er wel een gedeeltelijke ontkoppeling van het dubbele statuut 

                                                
77 NOTARIS.BE, “5 misverstanden over het kopen van een woning”, https://www.notaris.be/nieuws-
pers/detail/5-misverstanden-over-het-kopen-van-een-woning (consultatie op 2 maart 2019). 
78 X, “Niet ereloon notaris maar belastingen jagen vastgoedkopers op kosten”, De Tijd, 11 augustus 2018, 
https://www.tijd.be/netto/vastgoed/niet-ereloon-notaris-maar-belastingen-jagen-vastgoedkopers-op-
kosten/10039132.html.  
79 Art. 2.9.4.4.1. VCF. 
80 R. VAN ESPEN, “Digitalisering leidt tot beter advies”, notabene, https://notabene-
magazine.be/2018/05/23/digitalisering-leidt-tot-beter-advies/.	  



	  

van de notaris. De notaris wordt dan meer dan ooit een vrije beroeper. Of dit efficiënt is, valt te 

betwijfelen. 

 
5.1.1.3. Kosten herverdelen tussen koper-verkoper 

 
34.  In plaats van de drastische route te bewandelen, namelijk overwegen om de notaris af 

te schaffen of buitenspel te zetten bij vastgoedtransacties, kan men ook de kosten herverdelen. 

Nu vallen alle notariskosten bij een vastgoedtransactie ten laste van de koper. Uiteindelijk zijn 

zowel koper als verkoper evenveel betrokken bij het contract, bijgevolg is een verdeling van de 

kosten van het ereloon van de notaris tussen hun billijk. Het oude systeem is nog afkomstig van 

een tijd waar er bijzonder weinig formaliteiten aan de verkoper werden opgelegd. Dit leidde 

ertoe dat de verkoper niets moest bijdragen aan het ereloon van de notaris, omdat deze amper 

werk moest uitvoeren voor de verkoper.81 Tijden zijn veranderd want nu rusten er ook op de 

verkoper verplichtingen. Een evenredige verdeling van de kosten tussen koper en verkoper, kan 

de gemoederen van de koper bedaren.  

 
 
5.1.2. Ereloon in het algemeen 
 
5.1.2.1. Schatting hoogte ereloon 

35.  Het klopt dat notarissen goed verdienen. Uit een onderzoek van het weekblad Knack 

bleek dat maandlonen van 100000 euro bruto geen uitzondering zijn voor notarissen.82 De 

federatie van notarissen Fednot spreekt de resultaten van dit onderzoek echter tegen. Een 

onderzoek van de Fednot, daterend van enkele jaren geleden, wees namelijk uit dat het 

gemiddelde maandinkomen op 16000 euro bruto per maand lag.83 Natuurlijk zijn er ook 

excessen in het ereloon, maar dat volstaat nog niet als argument om het notariaat af te 

schaffen.84  

 

                                                
81 A. LAMBRECHT, “Administratie notariskosten zal ingewikkelder en duurder worden”, De Tijd, 9 augustus 
2018, 3. 
82 X, “Maandloon van 100000 euro geen uitzondering voor notaris”, De Standaard, 6 maart 2018, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180306_03394408. 
83 X, “Maandloon van 100000 euro geen uitzondering voor notaris”, De Standaard, 6 maart 2018, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180306_03394408.  
84 A.L. VERBEKE, “Het notariaat is geen maffia”, De Tijd, 22 mei 2018, 
https://www.tijd.be/opinie/algemeen/het-notariaat-is-geen-maffia/10013946.html. 	  



	  

36.  In 2018 diende men een wetsvoorstel in om het honorarium van notarissen drastisch te 

verlagen zodat het ‘meer in overeenstemming zou zijn met het verrichte werk’.85 Hiermee 

wouden ze het ereloon van de notaris voor deze transacties verlagen tot ongeveer 1/20ste van 

wat het nu is.  

 

5.1.2.1. Relativering hoogte ereloon 

37.   Om de ereloondiscussie volledig in beeld te brengen, dient men enkele zaken aan te 

stippen waar de burger misschien niet meteen aan denkt bij de beoordeling van het ereloon van 

de notaris. Ten eerste hebben notarissen hebben zes jaar gestudeerd86, vervolgens 3 jaar stage 

achter de rug en zijn dan geslaagd voor het examen dat toegang verleent tot het beroep van 

notaris.  Ze hebben bijgevolg een lange studieloopbaan achter de rug.  

Vervolgens dient men erop te wijzen dat de notaris-kandidaat een grote som geld zal moeten 

neerleggen om zich in te kopen in de notarisvennootschap.  

Ten derde komt zijn ereloon eerst in de vennootschap terecht. Daarmee moet hij eerst zijn 

personeel en infrastructuur betalen, alvorens hij zichzelf een loon zal kunnen uitkeren. Niet 

alles wat men aan de notaris betaalt, komt rechtstreeks in zijn portefeuille terecht.  

 

Ten vierde moet men er in de ereloondiscussie op wijzen dat notarissen veel meer dan louter 

een administratieve taak hebben. Stellen dat ze dure kopieermachines zijn, is onzin.87 In die 

veronderstelling zou het ereloon dat ze krijgen inderdaad te hoog zijn.  

Deze ondoordachte stelling wordt voornamelijk geponeerd in het kader van 

vastgoedtransacties. Het is nog maar de vraag of een kopieermachine allerlei opzoekingen kan 

doen inzake RSZ, belastingen en boetes; de erfdienstbaarheden en de vereiste attesten kan 

nakijken, de hoedanigheid van de verkoper kan checken, de registratierechten tijdig kan 

betalen,… 

Daarnaast zijn ze ook adviesverleners en bemiddelaars, zoals in punt 2.3. uiteengezet. Ten slotte 

dragen ze verantwoordelijkheid en notariële aansprakelijkheid voor de correcte uitoefening van 

hun beroep.  

 

	  	  
                                                
85 A.L. VERBEKE, “Het notariaat is geen maffia”, De Tijd, 22 mei 2018.; Wetsvoorstel tot aanpassing van het 
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aangerekend bovenop het honorarium voor verkoop uit de hand van onroerende goederen, Parl.St. Kamer 2018, 
nr. 54-3060/001. 
86 5 jaar rechtenopleiding + 1 jaar notariaat  
87 A.L. VERBEKE, “Het notariaat is geen maffia”, De Tijd, 22 mei 2018.	  



	  

5.2. Notaris vervangen door blockchain  
 
38.  ‘Nog bedreigender voor het notariaat dan de salarisdiscussie, is de technologie van 

blockchain’, luidt het.88 De blockchain zou namelijk in staat zijn het ‘makkelijke werk’ dat 

notarissen uitvoeren, te vervangen. Is de blockchain werkelijk een doodsteek voor het 

notariaat?89 

 

5.2.1. Wat is blockchain? 
 
39.  Blockchain is een technologisch systeem dat gebruikt wordt om gegevens vast te leggen. 

Het is de datastructuur die achter het welgekende bitcoin-netwerk schuilgaat.90 Iedereen die wil 

participeren met de blockchain krijgt een exacte kopie van de sheet te zien en kan aanpassingen 

aanbrengen, die dan direct overgenomen wordt op alle andere kopieën die bestaan.91   

Daar waar we nu al bijna vier decennia lang het internet van informatie kennen, is blockchain 

het internet van waarde.92 Het internet is ontworpen om informatie van de ene persoon op de 

andere over te dragen. Echter, die informatie kan bewerkt worden en vervolgens naar iemand 

anders doorgestuurd worden. Ze is dus niet steeds volledig betrouwbaar. Om die reden kan men 

ook geld niet zomaar doormailen, maar moet men gebruik maken van gezaghebbende 

tussenschakels zoals banken en overheidsbedrijven. Blockchain verhelpt dit probleem: door de 

technologie kan men nu waarde overdragen aan een ander zonder tussenkomst van een derde.93 

Op deze wijze kan men heel gemakkelijk aandelen of bepaalde activa overdragen aan een 

derde.94 

 

Om te vermijden dat bijvoorbeeld een eigendom overgaat alvorens ervoor betaald is, maakt 

men gebruik van de zogenaamde ‘smart contracts’. Deze zorgen ervoor dat er pas een 

eigendomsoverdracht kan plaatsvinden indien voldaan is aan enkele voorwaarden. De smart 

                                                
88 S. GROMMEN, “Een huis kopen via blockchain: kan deze technologie de notaris vervangen?”, Vrt Nws, 10 
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89 M. VANDEBERGH, “Blockchain, block aan het been van de notaris?”, De Juristen, 26 juli 2018, 
https://ictrecht.be/featured-2/blockchain-block-aan-het-been-van-de-notaris/. 
90 BC, “Wat is blockchain?”, http://www.watisblockchain.nl/wat_is_blockchain.php (geconsulteerd  op 3 april 
2019).  
91 N. VAN OOSTROM-STREEP, “ ‘A wounded deer leaps highest’ “, NJB 2016, 2115. 
92 D. TAPSCOTT, A. TAPSCOTT, Blockchainrevolutie, Amsterdam, Xander, 2018, 5. 
93 ENOTARIUS, “Notarissen en digitalisering: bibberen of niet voor de toekomst van blockchain”, 
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contracts zorgen ervoor dat bij vervulling van alle voorwaarden, de gevolgen automatisch 

zullen intreden zonder enige menselijke tussenkomst.95 Zo kan men bijvoorbeeld als 

voorwaarde stellen dat de koopsom betaald moet zijn. Bij vervulling van die voorwaarde zal de 

eigendomsoverdracht automatisch plaatsvinden. 

 

5.2.2. Blockchain in het notariaat 
 
40.  Deze technologische evolutie heeft ook invloed op het notariaat. Vandaag moet men 

bijvoorbeeld enkele maanden wachten op de aankoopakte van een onroerend goed omdat de 

notaris nog een hele reeks opzoekingen moet doen alvorens hij de akte kan verlijden.96 Met de 

blockchain zou de duur van dit proces kunnen gereduceerd worden tot slechts enkele uren of 

dagen. Burgers zouden de verkoopakte zelf in de blockchain kunnen invoegen. Anders dan bij 

het internet waar men zaken kan kopiëren, knippen en plakken; kan men, vanaf de akte is 

ingevoerd in het blockchain-mechanisme, niets nog veranderen aan de inhoud van de akte, de 

identiteit van de partijen of aan de datum van de overeenkomst.97 

 

41.  In Zweden, Georgië, Brazilië en Oekraïne lopen reeds projecten om de registratie van 

eigendommen volledig via blockchain te laten verlopen.98 Ook in België moet men zich ervan 

bewust zijn dat de blockchain de notaris, in het kader van zijn werkzaamheden in de 

vastgoedsector, bedreigt.  

 

5.2.3. Tekortkomingen van blockchain in het notariaat  
 
42.  Ten eerste is het voorbarig te stellen dat de blockchain eender welke tussenpersoon 

overbodig zou maken. Meneer Danneels, chief transformation officer bij de Federatie van het 

Notariaat, stelde terecht vast dat een zekere vorm van toezicht steeds noodzakelijk zal blijven. 

Ervan uitgaand dat de blockchain het notariaat zou afschaffen, dient de burger namelijk zelf de 

gegevens in de blockchain in te voeren. Hoe kan men dan controleren dat de koper of verkoper 

is wie hij beweert te zijn? Een persoon die toeziet op de kwaliteit en de juistheid van de 

                                                
95 ENOTARIUS, “Notarissen en digitalisering: bibberen of niet voor de komst van blockchain?”, 
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ingevoerde gegevens blijft noodzakelijk.99 Daarenboven is het ook van belang dat de verkoop 

van bijvoorbeeld een onroerend goed gebeurt door een persoon die bekwaam is. Wie zal er met 

de blockchaintechnologie op toezien dat het geen wilsonbekwaam persoon is die een contract 

sluit? Het moge duidelijk zijn dat het alvast niet correct is te stellen dat de blockchain een 

intermediair geheel buitenspel zet.  

 

Ten tweede klopt het dat de blockchain een enorme tijdbesparing zou kunnen betekenen voor 

de notaris doordat de technologie het bestaan van bepaalde documenten snel kan aantonen. 

Notarissen zouden dit moeten toejuichen, want de administratieve rompslomp waar ze door 

moeten wordt hiermee sterk gereduceerd.  Echter, hiermee kan men geen akten met 

gepersonaliseerde bedingen opstellen, noch kan het een persoon in een specifiek geval 

adviseren.100 Stel dat de blockchain de notaris zou vervangen, wie zou dan de burger wijzen op 

eventuele risico’s, moeilijkheden of kansen? 

 

Een derde tekortkoming aan het systeem is dat men, voor een perfecte werking, ervan moet 

uitgaan dat alle gegevens geïncorporeerd zijn in de blockchain. Kadastergegevens, 

energiecertificaten, bodemattesten, stedenbouwkundige gegevens, rangregelingen en mogelijke 

hypothecaire of andere schulden moeten geregistreerd worden.101 Vooraleer dit voltrokken is, 

kunnen er weer enkele decennia verstreken zijn. Daarenboven komt er altijd nieuwe informatie 

bij: de databank wordt dus niet enkel geconsulteerd, maar dient ook regelmatig geüpdatet 

worden. Dit zal ook weer door een persoon moeten gebeuren.  

 

5.2.4. Conclusie: Verhouding blockchain en notariaat 
 

43.  Blockchain zal het notariaat nooit overnemen, maar het zet het notariaat er wel toe aan 

zichzelf heruit te vinden. Het is logisch dat de burger in een hoogtechnologische maatschappij 

niet meer wil betalen voor bepaalde dienstverlening die perfect automatisch kan gebeuren.102  

Een logisch gevolg is dat een grotere focus zal gaan naar datgene wat de technologie nooit zal 
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kunnen overnemen, namelijk de adviesverlening. Hierin schuilt de échte meerwaarde van het 

notariaat in vergelijking met de blockchain.  

 

Toch zal die automatisering nooit volmaakt zijn. Er is nog altijd iemand nodig die 

transactiegegevens aan de blockchain moet toevoegen. De blockchain garandeert dat alle kopies 

in omloop identiek zijn, maar de notariële aansprakelijkheid zal blijven bestaan voor het 

updaten en invoeren van de registers en akten die in de blockchain zitten.103 

 

Ten slotte mag men natuurlijk niet uit het oog verliezen dat het invoeren van deze -snel 

wijzigende- technologie ook een kost met zich brengt. De blockchain lijkt een perfect geschenk, 

maar men moet zich er enerzijds van bewust zijn dat er aan de implementatie in het huidige 

Belgische notariaat ook een prijskaartje hangt.104 Anderzijds moet men stilstaan bij de 

tekortkomingen in se aan het blockchain-mechanisme. Weegt het dan wel nog allemaal op?  

 

5.3. Lange procedures/ Onbetrouwbare notaris 
 
44.  Een panoramareportage van de vrt daterend van 1 augustus 2018 zette de notaris in 

een negatief daglicht.105 De reportage vertelt onder andere het verhaal van een triestig ouder 

koppel. Heel hun familie viel uit elkaar door een boedelverdeling die veel te lang duurde. De 

boedelnotaris liet na tijdig te handelen wat desastreuze gevolgen had voor de familierelaties. 

Het gaat zelfs zover dat het koppel zelf op onderzoek gaat en zelf de geschiedenis van de 

gelden begint te reconstrueren. Advocaat Elfri De Neve haalt in de reportage als mogelijke 

verklaring voor het wanbeheer van de notaris aan “dat familiale - en meer bepaald 

erfeniskwesties erg complex en te weinig winstgevend zijn”. Ook zegt hij dat “het grootste 

deel van de verdiensten van de notaris het verlijden van aankoopakten, verkoopakten, 

opstellen van eenvoudige testamenten, opstellen van huwelijkscontracten en dergelijke meer 

zijn. Als zij die brok van hun werk gedaan hebben, dan is hun boterham verdiend. Dan zijn er 

nog ongeveer 15 % van die dossiers waarin er zoveel partijen zijn of die zo complex te zijn. 

Dit zijn dossiers die niet vooruit gaan.” Jean-Luc Sneyers van de Federatie der Notarissen 

wijst erop dat een vereffening-verdeling zeer tijdintensief is. Men verdient geen geld met 
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bepaalde akten die men opstelt. Er staat natuurlijk wel een zeker ereloon tegenover, maar als 

men dat vergelijkt met het aantal uren werk dat daartegenover staat, wordt de notaris maar 

zeer matig betaald.  

 

Uit de reportage blijkt dat bij sommige burgers de opvatting bestaat dat de notaris moet 

afgeschaft worden omdat hij toch enkel maar voor meer ellende zorgt door het lang doen 

aanslepen van zaken. De oplossing van dit probleem schuilt echter niet in de afschaffing van 

het notariaat. Wel moet men nadenken over de herverdeling van de verdiensten van de notaris 

over de verschillende rechtstakken. Notarissen die zich met een complexe familiale zaak 

bezighouden moet naar evenredigheid met tijd en intellectuele arbeid evenveel verdienen als 

een notaris die zich ontfermt over een vastgoedtransactie of het opstellen van een eenvoudig 

huwelijkscontract. Op die manier voorkomt men deze problematiek. 

6. ALTERNATIEVEN  
 
6.1. Vervanging door gespecialiseerde advocaten?  
 
45.  Advocaten met kennis van het notarieel recht kunnen een deel van het werk van de 

notaris overnemen. Ook zij kunnen cliënten adviseren en informeren, net zoals de huidige 

notaris dat nu doet. Dit geldt natuurlijk enkel voor de taken van de notaris in zijn hoedanigheid 

van ondernemer. Nochtans wringt daar ook een deontologisch schoentje, namelijk wat betreft 

de het verschil in aanpak tussen beiden. Dit zal in punt 6.1.1.2. behandeld worden. 

 Zijn taken die hij uitvoert als openbaar ambtenaar, kunnen omwille van de fundamenteel 

andere deontologie van de notaris enerzijds en de advocaat anderzijds nooit worden 

overgenomen.  

 
6.1.1. Deontologie van de advocaat  
 
 
46.  De deontologie van de advocaat verschilt op verschillende punten sterk van die van de 

notaris.  

De deontologische plicht van onpartijdigheid staat recht tegenover de partijdigheid eigen aan 

de hoedanigheid van een advocaat.106 Voor rechtshandelingen waar de onpartijdigheid van de 
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notaris een must is, is het dus absoluut niet aangewezen gespecialiseerde advocaten de taak te 

laten overnemen.  

Ook de conflictbenadering van beide is helemaal anders. Het zit in de genen van de notaris om 

te bemiddelen. Daartegenover staat de agressievere aanpak van de advocaat die enkel de 

belangen van zijn/haar cliënt behartigt. Om die reden is het niet (in iedere situatie) aangewezen 

de notaris te laten vervangen door een advocaat. Wanneer de notaris geen oplossing biedt, kan 

men alsnog beroep doen op een advocaat. Echter, bemiddeling leidt tot duurzamere oplossingen 

die voor iedere partij rechtvaardig aanvoelen.107 

 
6.2. Vervanging door gemeentelijke ambtenaren? 
 
47. Tegenstanders van het notariaat pleiten ervoor dat gemeentelijke ambtenaren de 

notaris vervangen. Dit zou betekenen dat we het idee van ‘een staatsnotariaat’ volgen. 

Ambtenaren volledig ten dienste van de overheid nemen de taken van de notaris over. Zij 

kunnen dan akten opstellen met uitvoerbare kracht.  

 

6.2.1. Goedkoper, maar ten koste van de kwaliteit 
 
48.  De grootste kritiek op het huidige notariaat is dat het ereloon dat een notaris opstrijkt te 

hoog is. Echter, wanneer deze taken volledig door de overheid georganiseerd zouden worden, 

zullen ook deze ambtenaren betaald moeten worden. De burger zal dan misschien wel minder 

moeten betalen dan bij een notaris, maar zal er waarschijnlijk ook minder voor terugkrijgen. 

Wanneer een notaris een akte opmaakt, zal hij de burger uitgebreid informeren. Zoals reeds 

eerder gesteld, komt deze informatie tegemoet aan de noden van de burger. Wanneer hij niet 

bevredigd is door de hoeveelheid informatie die hij gekregen heeft, zal hij alsnog een 

deskundige raadplegen. Op die manier evenaart het totale kostenplaatje stilaan dat van de 

huidige notaris.108 Ongenuanceerd poneren dat een gemeentelijk ambtenaar een veel 

goedkopere oplossing zou zijn, is misleidend. 
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49.  De huidige notaris werkt zeer efficiënt. Hij werkt vaak in associatieverband waardoor 

de taken zeer vlot verlopen. De soepelheid van de dienstverlening zou bij vervanging door 

openbare ambtenaren verloren gaan.109  

 

 
6.2.2. Nadelen inherent aan staatsorgaan 
 

50.  Doordat men niet zelf kan kiezen tot welke ambtenaar men zich wendt, ontstaat er 

wantrouwen bij de burger. Het contact met een ambtenaar die niet zelf gekozen is, is 

logischerwijs onpersoonlijk. Men zal geen ‘persoonlijke gemeentelijke ambtenaar’ hebben die 

de voorafgaande vermogens- en familiale geschiedenis kent. Welke gemeentelijke ambtenaar 

wordt toegewezen, hangt af van de regionale spreiding of functionele specialisatie.110  Met die 

premisses zal men niet tot de best mogelijke oplossing komen. Nochtans is vertrouwen in 

casu net essentieel zodat de oplossing die voorgelegd wordt, aanvaard kan worden.111 De 

onafhankelijkheid tot op zekere hoogte van de staat is vrij cruciaal. Om die reden is het 

behoud van het Latijnse notariaat aangewezen.  

 

6.2.3. Zelfstandige v. ambtenaar  
 

51.  De huidige notaris is een beoefenaar van een vrij beroep. Hij is een zelfstandige. Een 

gemeentelijke ambtenaar daarentegen werkt in dienst van de overheid. Wat de ambtenaar op 

het einde van de maand ontvangt, ligt vast. Wat de zelfstandige verdient, hangt af van de 

hoeveelheid dat hij gewerkt heeft. Dit heeft tot gevolg dat een gemeentelijk ambtenaar zich 

minder dan de zelfstandige notaris genoodzaakt zal voelen om meer te werken dan zijn 

uurrooster aangeeft. Zonder oneervol te zijn naar de ambtenaar toe, zal de zelfstandige meer 

werken. Dit is logisch te verklaren doordat er meer incentives zijn. Dat de notaris een vrije 

beroeper is, genereert werklust.112 Daar heeft zowel overheid als burger baat bij. 

 

52.  Een onderzoek van de Ugent dat het ‘Geluk van België’ in kaart bracht, toonde in 

2018 aan dat het professionele leven bij de zelfstandigen een derde van het geluk bepaalt. Bij 
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ambtenaren is dat slechts 9 %.113 Wanneer het slecht loopt, zal dit bij de zelfstandige extra 

zwaar doorwegen omdat ze een gevoel van persoonlijk falen zullen ervaren. Dat het werk bij 

een zelfstandige zo zwaar doorweegt op het (on)geluk dat de zelfstandige ervaart, heeft ook 

tot gevolg dat ze er meer aan zullen doen dat geluk in het werk vast te houden. Bijgevolg zal 

klanttevredenheid een belangrijke doestelling zijn van de zelfstandige. 

 

6.2.4. Deontologisch passend 
 
53.  Een gemeentelijke ambtenaar daarentegen kan de notaris deontologisch gezien wel 

vervangen.  Hij is eveneens gehouden tot onpartijdigheid. Iedere Gemeenteraad in Vlaanderen 

is namelijk verplicht een deontologische code op te stellen voor haar personeel die de 

bepalingen over deontologische rechten en plichten in het decreet over het lokaal bestuur 

concretiseert en eventueel aanvult.114 In die deontologische codes zal de vereiste van 

onpartijdigheid steeds neergeschreven zijn.  

 
6.3. Behoud notariaat, maar moderniseren 
 
54.  Minister-president Geert Bourgeois tweette eens over de toekomst van het notariaat 

‘behouden maar moderniseren’. Naar de toekomst toe lijkt dit de enige realistische en juiste 

weg om in te slaan. 

 
6.3.1. Nuancering verouderd imago notariaat 
 
55.  Het notariaat heeft een nogal ‘stoffig’ imago.115 Sommigen menen dat het een verouderd 

gegeven is.116 Echter, de inhoud van het beroep is, zoals reeds aangestipt in punt 4.4.1. eigenlijk 

zeer modern en vooruitstrevend. De essentie van het notariaat is dat de notaris als juridisch 

geschoolde en onpartijdige tussen burgers komt om problemen proactief te vermijden door het 

opstellen van goede contracten. Wanneer er toch problemen ontstaan, lost de notaris het via 

bemiddeling op. Die bemiddelende werkwijze is een zeer moderne manier van 

geschillenoplossing.  
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Ook is het notariaat in de uitoefening een heel sociaal en jong beroep. Jonge mensen komen 

hun huwelijkscontract bespreken of komen de aankoop van hun huis finaliseren. De misvatting 

leeft soms nog dat enkel oudere mensen bij de notaris langsgaan om zaken te bespreken.117 

Ten slotte is ook de persoon van de notaris zelf moderner geworden. Men ziet een evolutie van 

de individuele oudere man als notaris, naar teams van notarissen die hun krachten bundelen. 

Men ziet de laatste jaren ook een grote instroom van nieuwe notarissen, wat tot een verjonging 

van het beroep leidt. Daarnaast is er een opvallende groei van het aantal vrouwen.118 Deze mix 

is allesbehalve verouderd. 

 
6.3.2. Herdenken ereloonreglementering 
 
56.  Wat de vorm van het beroep betreft, meer bepaald qua verloning of qua status van het 

beroep, zijn aanpassingen wel aangewezen. De hoogte van het ereloon en voornamelijk het 

verschil in het ereloon dat een notaris verdient met bijvoorbeeld vastgoedtransacties enerzijds 

en familiezaken anderzijds, zetten aan tot nadenken over verandering. Het valt niet te 

verantwoorden waarom een notaris meer zou verdienen met taken die minder intellectuele 

arbeid en tijd vragen. Onder punt 5.3. is beschreven dat dit grote verschil ertoe kan leiden dat 

notarissen complexe vereffeningen-verdelingen gedurende lange tijd links laten liggen.  

 

6.3.3. Het notariaat en de technologische evolutie  
 

57.  Het notariaat moet ook de technologische evolutie blijven bijbenen. Dit doet ze relatief 

beter dan vele andere beroepsgroepen. De toenemende digitalisering leidde ertoe dat het 

notariaat reeds een grondige facelift heeft ondergaan.119 Zo is in 2013 het wetsontwerp met 

betrekking tot het E-notariaat goedgekeurd. Dit project maakte het mogelijk om gegevens en 

documenten tussen de FOD Financiën en het notariaat via de computer te versturen.120 Dit 

vereenvoudigde bepaalde procedures aanzienlijk.  

 
Ook realiseerde ze een ‘notarisbarometer’ die elk trimester peilt naar de activiteiten in ons land 

op vlak van gezinnen, ondernemingen en vastgoed. Hiervoor waren intensieve ICT-
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inspanningen nodig. Ook tools zoals Mybox, waarin data verzameld worden over 

samenlevings- en huwelijksovereenkomsten, het Centraal Erfrechtregister en StartMybusiness 

werden geïmplementeerd in 2017.121 Deze tools zorgen voor een grote tijdswinst voor de 

notaris. 

 

Ten slotte werd ook Biddit in 2018 gelanceerd. Dit is een online platform waar men vastgoed 

op kan kopen. De notaris doet de nodige opzoekingen alvorens het onroerend goed op het 

platform aangeboden wordt. Dit verkort de duur van het verkoopproces aanzienlijk.  

 

Voorgaande toont aan dat het notariaat zich snel aanpast aan de technologische vernieuwingen. 

Niets wijst erop dat het notariaat zich tegen een eventuele blockchainrevolutie zou verzetten. 

Integendeel, Christian Luyten van de Federatie van het notariaat spreekt over ‘een 

opportuniteit’. 122 Het zou de administratieve werklast aanzienlijk verminderen. De notaris zou 

zich meer kunnen focussen op zijn kerntaak, namelijk het adviseren en bemiddelen.  

 

58.  In de toekomst is het zeker een meerwaarde dat het notariaat blijft bestaan. Verdere 

aanpassingen aan de technologische evolutie en de huidige realiteit zullen noodzakelijk blijven. 

De taken binnen het notariaat waar nu het meest geld mee te verdienen is, namelijk taken met 

betrekking tot vastgoed, voelen de grootste dreiging van ‘the big data’. Notaris Christof 

Gheeraert meent zelf dat men zodanig diverse contractmodellen kan maken aan de hand van 

bijvoorbeeld een boomstructuur met ‘ja’ en ‘neen’-vragen. Daarmee zou men eigenlijk al 90 

tot 95 % van de contracten kunnen ondervangen.123  

Wanneer men de notaris volledig wil bannen bij deze transacties, moet men er zich wel bewust 

van zijn dat daarmee ook de uitgebreide informatie en het waardevolle advies van de notaris 

verdwijnt. Echter, tegenstanders kunnen ook terugkomen op hun mening en inzien dat de 

notaris nog steeds zinvol kan zijn, ook al neemt de technologie bepaalde taken over. Nogmaals, 

de kerntaak van de notaris, namelijk het bemiddelen, bijstaan en adviseren zal enkel meer 

vervuld kunnen worden. 

 
 

                                                
121	  KOEN	  GEENS.	  MINISTER	  VAN	  JUSTITIE,	  “E-‐notariaat”,	  24	  oktober	  2013,	  
https://www.koengeens.be/news/2013/10/24/e-‐notariaat	  
122	  R.	  VAN	  ESPEN,	  “Digitalisering	  leidt	  tot	  beter	  advies”,	  notabene,	  https://notabene-‐
magazine.be/2018/05/23/digitalisering-‐leidt-‐tot-‐beter-‐advies/.	  
123	  Interview	  met	  notaris	  C.	  Gheeraert	  d.d.	  29	  april	  2019.	  	  



	  

6.3.4. Moderniseren tuchtprocedures 
 
59.  Het notariaat heeft een eigen plichtenleer die wordt gehandhaafd door het tuchtrecht.124 

Het zijn de Provinciale Kamers van notarissen die toezien op de naleving van het tuchtrecht en 

eventueel sanctioneren.125 De Provinciale Kamers zijn bevoegd om de klachten te behandelen 

en te bemiddelen.126  

De Provinciale Kamers bestaan uit notarissen.127 De beoordeling in de tuchtprocedures gebeurt 

dus door ‘gelijken’. De beoordelende ‘rechter’ moet de nodige onpartijdigheid aan de dag 

leggen.128 

Echter, ze zijn rechter en partij tegelijk, want wanneer ze beslissen dat er een fout gemaakt is, 

dienen de beoordelende notarissen onrechtstreeks mee op te draaien voor de kosten. Er speelt 

namelijk een notariële solidariteit.129 Heel de genootschap betaalt mee voor de fout van één lid. 

Alle notarissen leggen namelijk enerzijds bij voor de verzekeringspolis die hun burgerlijke 

aansprakelijkheid dekt en anderzijds voor het solidariteitsfonds ‘Notariële Zekerheid’.130 Dit 

systeem moet herzien worden. 

 

Ook kan iedere consument een klacht tegen een Belgische notaris of een in België gevestigd 

notariskantoor indienen bij de ombudsdienst voor de notarissen. Zij zullen een niet bindend 

advies formuleren met moreel gezag.131 De keuze om bij de ombudsdienst of bij de Provinciale 

Kamer een klacht in te dienen, ligt volledig bij de consument.  

Ten slotte kan men terecht bij de Benoemingscommissie voor het Notariaat bij stilzitten van de 

Provinciale Kamer. Zij handhaaft niet de tucht, maar kan wel bemiddelen tussen de klager en 

de notaris.132  

 
 

                                                
124	  B.	  VAN	  DEN	  BERGH,”Notarieel	  tuchtprocesrecht	  in	  kort	  bestek”,	  D&T	  2017,	  193.	  
125	  J.	  SNYERS,	  “De	  Nieuwe	  wet	  op	  het	  notarisambt:	  een	  grondige	  modernisering	  van	  het	  ambt?”,	  Limb.	  Rechtsl.	  
2005,	  261.	  
126	  NOTARIS.BE,	  De	  Provinciale	  Kamers,	  https://www.notaris.be/notaris/het-‐notariaat-‐in-‐belgie/notariele-‐
instellingen/provinciale-‐kamers	  (consultatie	  op	  3	  maart	  2019).	  
127	  OMBUDSNOTARIS.BE,	  Klachten,	  https://www.ombudsnotaris.be/klachten/	  (consultatie	  op	  5	  april	  2019).	  
128	  P.	  TAELMAN,	  “Een	  nieuw	  formeel	  tuchtrecht	  voor	  notarissen”	  in	  J.	  VAN	  COMPERNOLLE,	  Mélanges	  Jacques	  
van	  Compernolle,	  Brussel,	  Bruylant,	  2004,	  669.	  
129	  M.	  TORFS,	  “Notarissen	  moeten	  2,7	  miljoen	  in	  noodfonds	  storten”,	  vrt	  nws,	  15	  januari	  2015,	  
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2015/01/15/notarissen_moeten27miljoeninnoodfondsstorten-‐1-‐2208976/.	  
130	  Art.	  50,	  §4	  wet	  16	  maart	  1803	  van	  25	  ventôse	  jaar	  XI	  op	  het	  notarisambt,	  BS	  16	  maart	  1803.	  
131	  OMBUDSNOTARIS.BE,	  Klachten,	  https://www.ombudsnotaris.be/klachten/	  (consultatie	  op	  5	  april	  2019).	  
132	  OMBUDSNOTARIS.BE,	  Klachten,	  https://www.ombudsnotaris.be/klachten/	  (consultatie	  op	  5	  april	  2019).	  



	  

7. (KORTE) RECHTSVERGELIJKING 
 
7.1. Nederland 
 
60.  In Nederland is het notariaat al sterk geliberaliseerd. Ze besloten in 1999 het notariaat 

volledig te onderhevig te stellen aan de vrije markt door de vaste tarifering op te heffen.133 De 

Europese invloed heeft bijgevolg sterk gespeeld. Echter, dit heeft ook negatieve gevolgen. Zo 

is er is een duidelijke vermindering van kwaliteit zichtbaar doordat de prijzen eveneens sterk 

omlaag gegaan zijn. Op zijn beurt heeft die kwaliteitsvermindering dan weer een invloed op 

de rechtszekerheid.134 Ook komen beginselen zoals onpartijdigheid en onafhankelijkheid in 

het gedrang. 

 Om die reden staan de Belgische notarissen niet te popelen de vaste tarieven aan de vrije 

marktwerking te onderwerpen.  Zolang de Belgische regering het niet nodig acht hier 

verandering aan te brengen én zolang Europa geen verdere liberalisering en deregulering 

oplegt, kan de huidige regelgeving hieromtrent in België standhouden. Een vergelijking met 

Nederland doet inzien dat té snel liberaliseren binnen het notariaat niet aangewezen is. 

 

Daarenboven trekt niet alleen België het samengaan van de werking van de vrije markt en het 

notarisambt in twijfel. Ook in Nederland zelf blijkt niet iedereen er helemaal tevreden over. In 

een open brief van enkele notarissen van 1 oktober 2009 stelden enkel Nederlandse notarissen 

vast dat de marktwerking geleid heeft tot enkele uiterst onwenselijke effecten.135 De notariële 

dienstverlening is daardoor in het gevaar gekomen en de sociale functie van de notaris loopt 

daardoor gevaar. De vraag naar minimumtarieven voor transacties met betrekking tot 

onroerend goed dringt zich op.  

 

7.2. Common Law landen 
 
61.  De grote verschillen tussen het continentale notariaat en het (quasi onbestaande) 

notariaat in de common law landen kan men gemakkelijk verklaren door het verschil in 

bewijswaardering. Daar waar het Romeinse recht voornamelijk schriftelijke bewijsmiddelen 

                                                
133 B.C.M. WAAIJER, “Verleiden om te verlijden: Het onmogelijke tweespan van notarieel ambtenaar en vrij 
ondernemer”, WPNR 2013, 805.  
134 Verslag van hoorzitting met betrekking tot de wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging 
van de Wet van 9 juli 1842, STb.20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maar 1847, Stb. 12, houdende 
vaststelling van het tarief betreffende het honorarium der notarissen en verschotten, Parl.St. Tweede Kamer der 
Staten-Generaal 1996-97, nr; 23706/10, 1-14. 
135 C.A. KRAAN, “Notariële tarieven en notariële moeilijkheden”, FTV 2009, 6.	  



	  

voorschrijft, zoals notariële akten, daar werkte men in het Germaanse procesrecht voornamelijk 

met bewijzen met een mondeling karakter.136 Dit is doorheen de geschiedenis ook nooit 

veranderd. Aangezien notariële akten in de common law landen dus geen bijzondere waardering 

krijgen, is er voor het publieke notariaat ook nooit een speciale rol weggelegd in die landen. 

Waarom zou men zich de moeite nemen een akte notarieel te laten verlijden wanneer deze toch 

geen bijzondere waarde wordt toegekend? Zolang het civil law stelsel vasthoudt aan haar 

gebruikelijke bewijsmiddelen, zolang zal het publieke notariaat onontbeerlijk zijn.137  

 
In common law landen bestaat de notaris niet. Deze landen zetten minder in op preventieve 

justitie. Ze houden zich voornamelijk bezig met repressieve justitie. De totale afschaffing van 

het notariaat, zonder in vervanging te voorzien door gemeentelijke ambtenaren, komt 

eigenlijk neer op een groot deel van het preventieve justitiesysteem te schrappen. Dan zal er 

automatisch veel meer op een rechter beroep worden gedaan. Dan bekomt men een duurdere 

en strijdlustigere justitie.138 Dit staat in schril contrast met de verzoenende en bemiddelende 

invloed die de notaris nu de wereld inzendt.  

Daarenboven zou de afschaffing van het notariaat tot gevolg hebben dat het gerechtelijk 

systeem nog meer belast zou worden. Wetende dat de hoven en rechtbanken nu al een grote 

achterstand hebben, voorspelt dit niet veel goeds.139 

 

Wat de vastgoedtransacties betreft, worden deze in het Verenigd Koninkrijk voornamelijk 

begeleid door gespecialiseerde advocaten. Er zijn hier dus ook geen vaste tarieven van 

toepassing, maar het ereloon is afhankelijk van het uurloon van de advocaat.140 De 

concurrentie speelt hier dus des te meer. 

 

62.  Van de common law landen, en meer specifiek van het Verenigd Koninkrijk, kan 

België niet veel leren, aangezien we dan heel onze zienswijze zouden moeten aanpassen op 

                                                
136 C.M. CAPPON, “Het Latijnse notariaat in Nederland: reden tot wanhoop? een actuele crisis in historisch 
perspectief”, Not.Fisc.M. 2010, 146. 
137 C.M. CAPPON, “Het Latijnse notariaat in Nederland: reden tot wanhoop? een actuele crisis in historisch 
perspectief”, Not.Fisc.M. 2010, 146. 
138 E. DECKERS, Het notariaat: de veer-kracht van Justitie, Gent, Mys & Breesch, 1997, 58. 
139 E. DECKERS, Het notariaat: de veer-kracht van Justitie, Gent, Mys & Breesch, 1997, 24. 
140 M. VANDERSMISSEN, “Moet het Belgische notariaat veranderen?” In Engeland verkoop je een kasteel op 
een bierkaartje als je wil”, Knack 14 augustus 2018, https://www.knack.be/nieuws/belgie/moet-het-belgische-
notariaat-veranderen-in-engeland-verkoop-je-een-kasteel-op-een-bierkaartje-als-je-wil/article-normal-
1184779.html.	  	  



	  

zowel conflictafhandeling (preventief v. reactieve justitie) als op het burgerlijk procesrecht 

(schriftelijk v. mondelinge bewijsmiddelen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

8. CONCLUSIE 
 

63.  Op de vraag ‘Waarom moet het notariaat niet afgeschaft worden?’ kan men meerdere 

overtuigende antwoorden geven. Het voornaamste argument voor het behoud is de 

bemiddelende rol die de notaris heeft. Dit in tegenstelling tot de advocaten die het belang van 

één partij behartigen.  Notarissen hebben het bemiddelen in de genen. Gemeentelijke 

ambtenaren zouden die taak nooit zo zorgvuldig kunnen doen. Ten eerste heeft men geen vrije 

keuze in welke gemeentelijke ambtenaar men voor zich heeft. Het gebrek aan vrije keuze kan 

de noodzakelijke vertrouwensband in de weg staan. Ten tweede is een notaris vertrouwt met de 

familiale en financiële voorgeschiedenis van een persoon, wat de kwaliteit van zijn advies ten 

goede komt.  

64.  Een tweede grote argument is dat de notaris een actor is van de preventieve justitie. Hij 

treedt op alvorens er een conflict zich manifesteert. Het notariaat afschaffen, zonder in 

vervanging te voorzien door een andere actor, komt neer op een wijziging in visie op 

samenleving en justitie. De situatie is dan gelijkaardig aan die van de common law landen 

waarbij ze voornamelijk inzetten op reactieve justitie. Dit zou enerzijds de dood van een mooie 

filosofie van België betekenen, namelijk inzetten op het voorkomen van conflicten. Anderzijds 

zou men een nieuw probleem creëren, namelijk verdere overbelasting van het gerechtelijk 

apparaat.  

65. Dat de toenemende digitalisering en technologisering een invloed heeft op de werking 

van het notariaat kan niemand ontkennen. Echter, dat daardoor het notariaat overbodig zou 

worden, is onzin. De mogelijke intrede van het gebruik van blockchain zou menig notaris 

verlossen van de administratieve taken waarmee ze nu belast worden. De focus kan dan 

bovendien des te meer gelegd worden op dat wat hen onderscheidt: informeren, adviseren en 

bemiddelen.  

De kritiek dat een notaris een te hoog ereloon opstrijkt, zou dan meer tot het verleden behoren. 

Ook hier komt het vrije keuze argument terug naar boven, maar op een andere manier. Wanneer 

men er zelf voor kiest een notaris te consulteren omwille van het uitgebreide en gespecialiseerde 

advies dat hij verleent, zal men bereid zijn een hoger bedrag te betalen dan in de gevallen 

waarbij de notariële tussenkomst verplicht is.  



	  

66.  Naar mijn mening is de notaris binnen het vastgoedcontentieux het meest vervangbaar. 

Men zou ervoor kunnen kiezen de verplichte notariële tussenkomst te schrappen. In dit geval 

zouden gemeentelijke ambtenaren het administratieve werk kunnen overnemen. In het geval 

dat de cliënt de notaris als meerwaarde ervaart, kan hij er nog steeds vrijwillig beroep op doen. 

Wel moet men erop wijzen dat het verkeerd is te veronderstellen dan men dan hetgeen wat men 

nu aan de notaris betaalt, volledig zou uitsparen. Van de 10 % die men aan de notaris betaalt 

op de aankoopprijs van het goed, is slechts 10 % ereloon van de notaris. De rest gaat 

voornamelijk naar de overheid. De notaris vervangen binnen dit domein, zal de hoge prijs 

bovenop de aankoopprijs dus niet doen verdwijnen.  

67.  Steeds wordt de notaris aangewezen als schuldige van de gebreken van de beroepsgroep. 

Echter, hiervoor men moet de politici aanspreken. Het is aan hun om verandering en 

modernisering door te voeren. Politici moeten de overheidsprocessen durven te herdenken.141 

Zo valt het de overheid bijvoorbeeld aan te bevelen de verdeling van het ereloon over de 

verschillende bezigheden van de notaris te herdenken. Het voelt billijker aan voor de burger 

een hoog ereloon te betalen aan de notaris voor het begeleiden en het oplossen van een 

complexe familiale kwestie, dan voor het opmaken van een akte in het kader van een 

vastgoedtransactie.  

68.  De Europese Commissie en het Europees Hof van Justitie willen de werking van de vrije 

markt zoveel mogelijk garanderen, ook binnen het notariaat. In een arrest van 2011 oordeelde 

het Hof van Justitie dat de notaris geen deel uitmaakt van het overheidsgezag. Dit zou tot gevolg 

hebben dat men dan ook geen beperkingen mag leggen op de werking van de vrije markt. 

Echter, dit arrest is (tot nog toe) geen bedreiging voor het notariaat in haar huidige vorm. Omdat 

de notaris taken van algemeen belang uitvoert, mogen er toch proportionele beperkingen 

opgelegd worden die noodzakelijk zijn voor een goede werking van het notariaat. Zolang 

Europa haar deregulerings- en liberaliseringsbeleid niet tot een hoger niveau tilt, zolang kan 

België het notariaat in haar huidige vorm aanhouden. 

                                                
141	  M.	  VANDE	  REYDE,	  “‘Schiet	  niet	  op	  de	  notaris,	  maar	  stem	  onmondige	  politici	  weg’”,	  Knack,	  10	  maart	  2018,	  
https://www.knack.be/nieuws/belgie/schiet-‐niet-‐op-‐de-‐notaris-‐maar-‐stem-‐onmondige-‐politici-‐weg/article-‐
opinion-‐974957.html.	  	  



	  

69. Het notariaat zal zich natuurlijk voortdurend moeten blijven moderniseren. Indien ze dit 

doet en tegelijkertijd trouw blijft aan haar fundamentele waarden, zal ze het hoofd kunnen 

bieden aan de uitdagingen van de toekomst.  
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