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NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN 

 

Reglement voor de werking van de adviescomités 
 

 
Tekst aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen 

van 24 april 2001, gewijzigd door de algemene vergadering van 27 januari 2004 en 13 juni 

2013 

 
Nota : De teksten hierna in vet gedrukt, werden letterlijk overgenomen uit de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt. 

 

Art. 1 - Opdracht van de adviescomités 
(Art. 38bis, eerste lid) 

 

Er bestaat één adviescomité van notarissen per provincie, dat belast is met het 

uitbrengen van adviezen ten behoeve van de benoemingscommissies.  

 
De adviescomités werden opgericht om adviezen uit te brengen over kandidaten voor een 

benoeming tot kandidaat-notaris of tot notaris-titularis.  

 

Art. 2 - Samenstelling  
(Art. 38bis, derde en achtste lid) 

 

Elk adviescomité is als volgt samengesteld: 

 

1° vier notarissen waarbij, indien het genootschap meerdere gerechtelijke 

arrondissementen omvat, uit één arrondissement hoogstens twee leden kunnen 

afkomstig zijn; (...) Minstens één van hen moet lid zijn van de kamer. 

 

Onder het woord “notarissen” worden verstaan zowel notarissen-titularis als geassocieerde 

notarissen en notarissen-plaatsvervangers die geen titularis zijn. Voor een notaris-

plaatsvervanger moet rekening worden gehouden met de termijn voor dewelke hij 

aangewezen werd. 

 

2° één kandidaat-notaris ingeschreven op het tableau. 

 

Voor elk lid wordt (…) een plaatsvervanger aangewezen. 

 

De plaatsvervanger van een lid van de kamer moet eveneens lid zijn van de kamer.  

 

Voor de plaatsvervangers geldt hetzelfde vereiste inzake het maximumaantal per 

arrondissement. 

 

Art. 3 - Aanwijzing van de leden  
(Art. 38bis, vierde en zesde lid) 

 

De leden notarissen worden aangewezen door de betrokken kamers van notarissen.  

 

Het aanvaarden van een mandaat in een adviescomité is een deontologische plicht.  

 

De leden kandidaat-notarissen worden aangewezen door de minister van Justitie op 

voordracht van een representatieve vereniging van licentiaten in het notariaat.  

 
(Overgangsbepaling weggelaten) 

(Zie K.B. 9 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning van representativiteit van 
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verenigingen van licentiaten in het notariaat met het oog op de voordracht van kandidaat-notarissen als 

lid van de adviescomités van notarissen, B.S., 17 maart 2001) 

 

Art. 4 - Onverenigbaarheden 

 

Een mandaat in een adviescomité is onverenigbaar met: 

- een mandaat in een benoemingscommissie voor het notariaat (zie art. 38 § 6); 
- een mandaat in een evaluatiecommissie. 

 

Het mandaat houdt van rechtswege op indien: 

- een onverenigbaarheid ontstaat bedoeld in het eerste lid;  

- een lid de hoedanigheid waarin hij aangewezen werd in het adviescomité, verliest; 

- een lid zich kandidaat stelt voor een benoeming tot kandidaat-notaris of tot notaris-

titularis. 

 

Art. 5 - Duur en hernieuwbaarheid van het mandaat  
(Art. 38bis, negende lid) 

 

De leden van een adviescomité hebben zitting voor een termijn van één jaar en hun 

mandaat is maximaal drie maal hernieuwbaar. 

 

Art. 6 - Tussentijdse vervanging 

 

Wanneer een effectief of plaatsvervangend lid tijdens de duur van zijn mandaat moet 

vervangen worden, verzoekt de voorzitter van het adviescomité om de aanwijzing van een 

nieuw lid dat het mandaat uitdient van het lid dat moet vervangen worden. 

 

Art. 7 - Bureau  

 

Elk adviescomité wijst uit de werkende leden een voorzitter en een secretaris aan, die samen 

het bureau van het adviescomité vormen. Ingeval van verhindering van één van hen, wijst het 

adviescomité een vervanger aan. 

 

Het bureau is bevoegd voor de voorbereiding van de taken van het adviescomité en voor de 

uitvoering van de beslissingen van gezegd comité. 

 

De voorzitter en de secretaris mogen niet beiden lid van de kamer zijn. 

 

De voorzitter leidt de zittingen van het adviescomité. Hij bepaalt de verdeling van de taken 

tussen de andere leden en plant de vergaderingen in functie van de gevraagde adviezen. 

 

De briefwisseling wordt getekend door de voorzitter of de secretaris. De adviezen worden 

steeds door beiden ondertekend.  

 

Art. 8 - Vergaderingen  

 

De vergaderingen van het adviescomité wor-den gehouden in een daartoe geschikt lokaal in 

het rechtsgebied van het genootschap. 

 

De werkende leden worden voor de vergaderingen bijeengeroepen bij gewone brief of elk 

ander communicatiemiddel, ondertekend door de voorzitter of de secretaris van het 

adviescomité, die ten minste drie dagen vóór de vergadering moet worden verzonden en die 

de agenda bevat. In geval van hoogdringendheid kan de voorzitter het adviescomité 

bijeenroepen zonder die formaliteiten te vervullen.  
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Een kopie van de uitnodiging wordt tegelijkertijd verzonden aan de plaatsvervangers. 

 

De werkende leden die de vergadering niet kunnen bijwonen, verwittigen hiervan de 

voorzitter en hun plaatsvervanger. Indien ook deze laatste niet in de plaats van het werkend 

lid kan komen, verwittigt hij de voorzitter hiervan.  

 

Van elke zitting wordt een verslag opgesteld. Dit verslag wordt getekend door de voorzitter 

en een lid dat aanwezig was op de zitting.  

 

Art. 9 - Aanwezigheids- en stemquorum 

 

Om geldig te kunnen beraadslagen en beslissen, moeten minstens drie stemgerechtigde leden 

aanwezig zijn.  

 

In geval van afwezigheid of verhindering van een werkend lid, treedt zijn plaatsvervanger op.  

 

Zijn stemgerechtigd, de aanwezige werkende leden en de plaatsvervangers die een werkend 

lid dat afwezig of verhinderd is, vervangen. 

 

Het is de leden van een adviescomité verboden deel te nemen aan een beraadslaging of een 

beslissing waarbij zij een persoonlijk of rechtstreeks belang hebben of indien: 

 

1° een lid zich ten opzichte van de kandidaat in een graad van verwantschap bedoeld in 

artikel 8 van de wet van 25 ventôse jaar XI, bevindt; 

 

2° een lid werkgever is of is geweest van de kandidaat of gezag over hem uitoefent of heeft 

uitgeoefend op professioneel vlak. 

 

In deze gevallen verlaat het betrokken lid de zitting en kan zich voor die zitting laten 

vervangen door zijn plaatsvervanger. 

De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Voor de berekening 

van de meerderheid wordt er geen rekening gehouden met de onthoudingen. 

 

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van het adviescomité, of van degene die 

hem vervangt overeenkomstig artikel 7, doorslaggevend. 

 

Art. 10 - Secretariaat en werkingskosten 

 

Elk genootschap verzorgt het secretariaat van het adviescomité, bewaart het archief 

gedurende 10 jaar en zorgt voor de vertrouwelijkheid van de adviezen. 

 

De werkingskosten van het adviescomité, worden door het genootschap ten laste genomen.  

 

Art. 11 - Evaluatieverslagen en andere inlichtingen 
(Art. 37, § 5 en § 6) 

 

Een exemplaar van het evaluatieverslag wordt, in voorkomend geval samen met de 

opmerkingen, door de evaluatiecommissie overgezonden aan de kamer van notarissen 

die het ter beschikking houdt van het adviescomité.  

 

Wanneer de betrokkene een notariskantoor of een notariële instelling gelegen in een 

andere provincie vervoegt, wordt zijn evaluatiedossier aan de kamer van notarissen van 

die provincie overgezonden.  
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Het adviescomité kan om het even welke inlichtingen inwinnen die het nuttig acht voor de 

uitvoering van zijn taken.  

 

Art. 12 - Adviezen over de kandidaten die toegelaten worden tot het mondeling gedeelte 

van het vergelijkend examen 
(Art. 39, § 3 en § 4) 

 

Binnen vijfenzeventig dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het 

koninklijk besluit bedoeld in artikel 35, § 2, tweede lid van de wet van 25 ventôse jaar XI 

(…), verzoekt de benoemingscommissie de minister van Justitie om schriftelijke en 

gemotiveerde adviezen over deze kandidaten in te winnen bij: 

1° (…) 

2° het adviescomité van notarissen van de provincie waar de kandidaat zijn 

beroepsactiviteit in het notariaat uitoefent of het laatst heeft uitgeoefend. 

 

Deze adviezen dienen binnen vijfenveertig dagen na het verzoek door de 

adviesverlenende instanties in tweevoud te worden overgezonden aan de minister van 

Justitie.  

 

De adviezen worden gevoegd bij het dossier van de kandidaat dat bijgehouden wordt door 

het genootschap en waarin tevens de evaluatieverslagen worden geklasseerd. 

 

Het adviescomité zendt gelijktijdig een afschrift van zijn advies bij een ter post 

aangetekende brief aan de betrokken kandidaat. 

 

De kandidaat kan binnen twintig dagen na de verzending van het afschrift, zijn 

opmerkingen over dat advies bij een ter post aangetekende brief gelijktijdig aan de 

adviesverlenende instantie en aan de minister van Justitie overzenden. 

 

Art. 13 – Adviezen over kandidaten voor een benoeming tot notaris-titularis 
(Art. 43, § 2) 

 

Alvorens tot benoeming wordt overgegaan, dient binnen vijfenveertig dagen na de 

bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het bericht bedoeld in artikel 32, derde 

lid, van de wet van 25 ventôse jaar XI, door de minister van Justitie het gemotiveerd 

schriftelijk advies over de kandidaten te worden gevraagd aan: 

1° … 

2° het adviescomité van notarissen van de provincie waar de kandidaat zijn 

beroepsactiviteit in het notariaat uitoefent of het laatst heeft uitgeoefend. 

 

Deze adviezen dienen binnen negentig dagen na voornoemde bekendmaking in het 

Belgisch Staatsblad, door de adviesverlenende instanties in tweevoud te worden 

overgezonden aan de minister van Justitie en in afschrift bij een ter post aangetekende 

brief te worden gestuurd aan de kandidaten waarop ze betrekking hebben. Aan de 

minister van Justitie wordt een afschrift gestuurd van het bewijs van deze aangetekende 

zending. 

 

Binnen een termijn van honderd dagen na voornoemde bekendmaking in het Belgisch 

Staatsblad of uiterlijk binnen een termijn van vijftien dagen na de kennisgeving van het 

advies, kunnen de kandidaten, bij een ter post aangetekende brief, hun opmerkingen 

aan de adviesverlenende instantie en aan de minister van Justitie overzenden. 
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Art. 14 - Algemene bepalingen 
(Art. 38bis, twaalfde lid) 

 

De Koning bepaalt uniforme standaarden waaraan de adviezen die betrekking moeten 

hebben op de bekwaamheid en geschiktheid van de kandidaat, moeten voldoen. 

 
(Zie K.B. 7 mei 2001 tot vaststelling van de uniforme standaarden waaraan de adviezen die betrekking 

hebben op de bekwaamheid en de geschiktheid van de kandidaten voor de benoeming tot kandidaat-

notaris en notaris titularis moeten voldoen, B.S., 12 mei 2001) 

 

Vooraleer een adviescomité een advies over een kandidaat opstelt, nodigt het deze laatste uit 

voor een gesprek. 

 

De adviezen worden opgesteld in overeenstemming met de uniforme standaarden door de 

Koning bepaald.  

 

De adviezen bevatten de verantwoording en indien het adviescomité besluit een “zeer 

gunstig” of “ongunstig” advies te verlenen vermeldt het advies in zijn motivering 

uitdrukkelijk de redenen voor de bijzondere kwalificering. Een zeer gunstig of ongunstig 

advies kan niet verleend worden indien meer dan één lid van het comité zich niet aansluit bij 

dit advies. 

 

Onverminderd de weergave van het verloop van de besluitvorming in het proces-verbaal van 

de vergadering van het adviescomité, vermeldt het advies uitdrukkelijk dat de bijzondere 

meerderheid werd behaald zonder melding te maken van de unanimiteiten. Adviezen die niet 

voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden kunnen enkel als “gunstig” advies gelden. 

 

De eventuele opmerkingen van de kandidaat worden gevoegd bij het advies waarop zij 

betrekking hebben. Het adviescomité onderzoekt de opmerkingen en kan de kandidaat 

opnieuw uitnodigen voor een gesprek. 

 

In voorkomend geval past het adviescomité de inhoud of de motivering van het advies aan.  

 

In geval van een objectieve – materiële - vergissing in het advies over de betrokken 

kandidaat, maakt het adviescomité binnen de kortst mogelijke tijd een rechtzetting op.  

 

In geval van aanpassing of rechtzetting van een advies, stuurt het adviescomité deze 

aanpassing of rechtzetting in tweevoud aan de minister van Justitie met verzoek deze te 

willen overzenden aan de bevoegde benoemingscommissie, en zendt gelijktijdig een afschrift 

aan de betrokken kandidaat.  

 

Art. 15 - Territoriaal bevoegd adviescomité 

 

Indien een kandidaat werkzaam is in meerdere notariskantoren, gelegen in het rechtsgebied 

van verschillende genootschappen, wordt het advies opgesteld door het adviescomité van het 

genootschap in wier rechtsgebied het kantoor gelegen is waar de betrokken kandidaat zijn 

voornaamste beroepsactiviteit heeft. In ieder geval pleegt het adviescomité overleg met het 

adviescomité van het andere genootschap. 

 

Zo de activiteit gelijkelijk verdeeld is over de kantoren, stellen de adviescomités samen een 

advies op. 

 

Art. 16 - Taal van het advies 

 

Het adviescomité stelt de adviezen op in de taal van het gewest waarin de provincie is 
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gelegen. 

 

Het adviescomité van het genootschap van Brussel-Hoofdstad, stelt de adviezen op in de taal 

van het diploma van licentiaat in het notariaat van de betrokken kandidaat. Voor een 

benoeming tot notaris-titularis in het Vlaamse of het Waalse Gewest, stelt het adviescomité 

van het genootschap van Brussel-Hoofdstad het advies op in de taal van het gewest waarin de 

te begeven plaats is gelegen. 

 

 


