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Advies van de 

Nederlandstalige Benoemingscommissie voor het notariaat 
over het aantal in 2013 te benoemen kandidaat-notarissen, per taalrol 

 

Beslissing genomen door de Commissie tijdens de vergadering van 22 november 2012. 

 

Op grond van artikel 35 §2, van de wet van 25 Ventôse van het jaar XI op het 

Notarisambt, zoals gewijzigd door de wetten van 4 mei 1999 en gewijzigd door de wet 

van 16 november 2009 betreffende het aantal te benoemen kandidaat-notarissen, per 

taalrol voor het jaar 2013. 

 

Gelet op het artikel 35 §2 van de wet van 25 Ventôse van het jaar XI op het Notarisambt, 

zoals gewijzigd door de wet van 4 mei 1999 en door de wet van 16 november 2009, 

volgens dewelke elke benoemingscommissie verplicht is elk jaar zijn advies te geven 

over het aantal, per taalrol te benoemen-notarissen ; 

 

Gelet op de wijziging van de wet van 25 Ventôse van het jaar XI door de wet van 16 

november 2009 door dewelke het aantal te benoemen kandidaat-notarissen op 90 werd 

gebracht, ziet de Commissie niet de noodzaak zijn advies te geven wat betreft het aantal 

te benoemen kandidaat-notarissen overeenkomstig het artikel 35 §2 van de wet, door 

het feit dat dit aantal zopas werd bepaald door de wet. Het behoort niet toe aan de  

Benoemingscommissie om te beslissen over een ander aantal te benoemen kandidaat-

notarissen aangezien dit werd beslist door de wetgever die zeker en vast deze vraag 

voldoende heeft onderzocht. 

 

Gelet op de criteria vermeld in artikel 35 §2 wetende : 

 

1. het aantal te benoemen notarissen-titularis; 

2. het aantal  aangewezen plaatsvervangende notarissen; 

3. de behoefte aan geassocieerde notarissen; 

4. het aantal laureaten van vroegere sessies die nog niet geassocieerd of nog niet  

    benoemd zijn. 

 

De Commissie kan enkel zijn advies geven op de verdeling van de quota per taalrol : 
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1°   Taalverhouding van de notarissen in het Rijk 

 

Volgens de gegevens bezorgd door de Nationale Kamer van Notarissen, zijn er op dit 

ogenbik 1.231 notariële standplaatsen in het Rijk, waaronder 123 in Brussel, dus 

blijven er nog: 
 

681 NL                         123 FR/NL                             427 FR 
 

2°   Taalverhouding van de houders van een stagecertificaat 
 

Volgens de gegevens bezorgd door de Nationale Kamer van Notarissen zijn er thans 

1.243 houders van stagecertificaten die in aanmerking komen om deel te nemen aan 

het examen, waarvan: 
 

                  765 NL                                en                       478 FR  

 

Op 9 juli 2012 werd de lijst van de kandidaat-notarissen van het examen 2012 

gepubliceerd. Uit de bovenstaande momentopname kunnen we afleiden dat, in de 

periode 2001 tot en met 2012, van de 882 kandidaat-notarissen benoemd door de 

Koning, er 393 benoemd werden tot notaris-titularis, 271 thans geassocieerd zijn, er 20 

plaatsvervangend notaris zijn en 227 het statuut van kandidaat-notaris behielden en 

dus nog beschikbaar zijn voor benoeming als titularis of geassocieerd notaris. Het is 

belangrijk dat geanalyseerd wordt wat het statuut is van deze kandidaat-notarissen.  

Misschien is het zelfs aangewezen na te gaan of deze kandidaat-notarissen, die toch een 

benoeming kregen van de Koning, dit statuut wel wensen te behouden en in hoeverre 

zij nog in aanmerking kunnen genomen worden om opdrachten binnen het notariaat op 

te nemen. 
 

Hierna volgt een tabel met de benoemingen van de kandidaat-notarissen: 
 

Deze tabel geeft het aantal weer van de benoeming van de kandidaat-notarissen : 
 

 NL+FR NL FR 

Totaal 684 412 272 

Benoemd tot notaris-titularis 393 234 159 

Benoemd tot geassocieerd notaris 271 163 108 

Benoemd tot notaris-plaatsvervanger 20 15 5 

 

Op 13 november 2012 bleven er 227 kandidaat-notarissen over die niet werden 

benoemd, noch tot notaris-titularis, noch tot notaris plaatsvervanger, noch tot 

geassocieerd notaris.  

 

De taalverhouding van deze “reserve” is: 

129 NL  en  98 FR 
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Het past hierbij even de evolutie van deze reserve aan kandidaten weer te geven: 

 

2005:  131 76NL  55 FR  

2006:  140 79NL  61 FR  

2007:  143 79 NL  64 FR  

2008:   145 78 NL  67 FR  

2009: 152      88 NL  64 FR  

2010:  188 106 NL 82 FR  

2011 :  213 120 NL  93 FR  

2012 : 227 129 NL 98 FR 

 

De Commissie stelt vast dat het aantal “niet benoemde” kandidaat-notarissen 

verhoudingsgewijs afwijkt van : 

 

- het algemeen gemiddelde van de tot nu toe benoemde kandidaat-notarissen (521 

NL en 361 FR), zie hierboven en voetnoot); 

- de taalverhouding van de standplaatsen in het Rijk (681 NL, 123 FR/NL en 427 

FR), zie hierboven; 

-    de taalverhouding van de houders van stagecertificaten (765 NL en 478 FR), zie 

hierboven,  

 

en dat deze vaststelling het hierna voorgestelde percentage van de in 2013 te benoemen 

kandidaat-notarissen ten aanzien van het algemeen gemiddelde der quota voor de 

voorgaande jaren mede motiveert. 

 

 

Verdeling per taalrol 

 

De Commissie stelt voor de taalkundige verhouding van de te benoemen kandidaat- 

notarissen vast te stellen als volgt: 

Nederlandstalige kandidaten:   54 

Franstalige kandidaten:             36 

 

Dit alles in overweging genomen, verstrekt de Nederlandstalige Benoemingscommissie 

voor het notariaat volgend advies: 

 

Gelet op de hierboven vermelde cijfergegevens wat betreft het aantal te verwachten 

benoemingen van notarissen-titularis, van plaatsvervangende notarissen, van het aantal 

kandidaat-notarissen noch benoemd en noch geassocieerd en van de nood aan 

geassocieerden en rekeninghoudend met de eventuele onvoorzienbaarheid, acht de 

commissie, rekeninghoudend met de voorafgaande beschouwingen dat het 
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aangewezen en onvermijdelijk is dat voor het dertiende examen in 2013 het aantal te 

benoemen kandidaat-notarissen zou vastgelegd worden op 90 verdeeld als volgt : 

 

36 kandidaat-notarissen voor de Franstalige taalrol en 54 kandidaat-notarissen voor de 

Nederlandse taalrol. 

 

 

Dienvolgens, 

 

Adviseert de Nederlandstalige Benoemingscommissie voor het notariaat, gelet op de 

hiervoor gaande motivering, het aantal te benoemen kandidaat-notarissen voor het 

jaar 2013 vast te stellen op negentig (90), in te delen in vierenvijftig (54) voor de 

Nederlandse taalrol en zesendertig (36) voor de Franse taalrol. 

 

 

 

 

 

Aloïs VAN den BOSSCHE 

Voorzitter 

 


