
NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN 
 

Reglement kwaliteitscontrole 
(Aangenomen door de algemene vergadering van 22 januari 2008) 

*********** 
 
Rekening houdend met de doelstelling van de wetgever dat de werking van de 
notariskantoren aan het criterium van “integrale kwaliteit” zou voldoen (art. 49bis, § 
1, tweede lid, Ventôsewet); 
 
beslist de algemene vergadering: 
 

1. Om de drie jaar maakt elke notaris of notarissenassociatie het voorwerp uit 
van een controle over de kwaliteit van de werking van zijn kantoor. 
 

2. De (provinciale) kamer van notarissen is gelast met de organisatie van de 
kwaliteitscontrole in de kantoren van haar ambtsgebied. Ieder jaar, in de maand 
januari,  stelt zij een beurtrol vast zodanig dat ongeveer een derde van alle kantoren 
elk jaar gecontroleerd wordt.  
 

3. De controle wordt uitgevoerd door een notaris in functie  (al dan niet 
geassocieerd notaris) of door een erenotaris. De controleurs worden aangewezen door 
de (provinciale) kamer en gekozen tussen de leden of oud-leden van gezegde kamer 
of van de controlecommissie voor de boekhouding. Voor de notarissen van het 
genootschap is de aanvaarding van een controleopdracht verplicht; voor de 
erenotarissen is zij het niet. 
 

4. De notaris of erenotaris die aangewezen werd voor een kwaliteitscontrole, 
kan door de betrokken notaris gewraakt worden. De (provinciale) kamer zorgt voor de 
vervanging van de gewraakte controleur; de nieuw aangewezen controleur kan niet 
gewraakt worden. De controleurs zijn tot het beroepsgeheim gehouden.   
 

5. De kwaliteitscontrole staat los van de driejaarlijkse controle van de 
boekhouding bepaald bij art. 21 van het K.B. van 10 januari 2002. Doch niets belet 
dat de kwaliteitscontrole dezelfde dag plaatsgrijpt als die voorzien voor de 
driejaarlijkse controle van de boekhouding. 

 
6. Indien uit de controle blijkt dat de werking van een notariskantoor niet 

beantwoordt aan het criterium van totale kwaliteit, kan de (provinciale) kamer 
bijkomende controles beslissen.  
 

7. De eventuele kosten van de kwaliteitscontroles komen voor rekening van 
het genootschap van notarissen. De controleurs hebben enkel recht op de 
terugbetaling van hun kosten. 
 

8. De controle gebeurt aan de hand van een formulier, waarvan het model aan 
dit Reglement gehecht wordt. Het directiecomité van de Nationale Kamer kan, in het 
geval van noodzakelijkheid, wijzigingen aanbrengen aan dit modelformulier. 

 



Het formulier moet in tweevoud ingevuld worden: een exemplaar wordt tegen 
ontvangstbewijs aan de gecontroleerde notaris(sen) afgegeven; het tweede wordt 
binnen acht dagen na de controle aan de voorzitter van de (provinciale) kamer 
overgezonden. 
 

9. Binnen de eerste drie maanden van elk jaar stelt de (provinciale) kamer, aan 
de hand van de controles, een syntheseverslag op. Dit verslag wordt aan de Nationale 
Kamer bezorgd. 

 
De Nationale Kamer kan steeds aan de (provinciale) kamer kopie vragen van 

de controleverslagen betreffende een of meer kantoren. 
 

10. Dit Reglement treedt in voege op 1 januari 2008.  
 
 
Bijlage : Model controleformulier blz 4 t/m 9 
 


