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BBeennooeemmiinnggssccoommmmiissssiieess  vvoooorr  hheett  nnoottaarriiaaaatt  ––  HHeerrnniieeuuwwiinngg  vvaann  ddee  mmaannddaatteenn  
 
 
 
 
 
Het mandaat van de huidige leden van de Nederlandstalige en de Franstalige 
benoemingscommissies voor het notariaat verstrijkt op 22 december 2012.  
 
Ingevolge artikel 4 van het koninklijk besluit van 9 maart 2001 tot bepaling van de werking van 
de benoemingscommissies voor het notariaat en de benoeming van hun leden dienen de 
vacatures voor een mandaat van werkend en plaatsvervangend lid van een 
benoemingscommissie ten laatste zes maanden voor het verstrijken van het mandaat van de 
leden in het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.  
 
Bij brief van 20 april 2012 verzoekt de heer James Dupont, voorzitter van de Nationale Kamer 
van notarissen, de Kamer om reeds eind april of begin mei een oproep te publiceren 
aangezien in het verleden is gebleken dat verscheidene oproepen noodzakelijk waren om de 
benoemingscommissies volledig samen te stellen. Hij wijst erop dat de nieuwe 
benoemingscommissies over voldoende tijd moeten beschikken voor de organisatie van het 
vergelijkend examen voor de benoeming van de kandidaat-notarissen.  
 
De Nederlandstalige en de Franstalige benoemingscommissies voor het notariaat bestaan elk 
uit acht werkende en acht plaatsvervangende leden, telkens vier notarissen en vier niet-
notarissen. De notarissen worden aangewezen door de Nationale Kamer van notarissen. De 
niet-notarissen worden afwisselend door de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat 
aangewezen met een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
 
Aangezien de huidige leden niet-notarissen door de Senaat werden benoemd, is het thans aan 
de Kamer om over te gaan tot een oproep tot kandidaten voor de benoeming van de nieuwe 
leden niet-notarissen.  
 
Aangezien de Nationale Kamer van notarissen een gelijkaardige oproep dient te publiceren 
voor de leden notarissen is het aangewezen beide oproepen gelijktijdig in het Belgisch 
Staatsblad te publiceren.  
 
Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 26 april 2012 zal een 
oproep tot de kandidaten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.  
 


