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Art. 1-4 
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Artikel 1. De adviezen uitgebracht door de adviescomités van notarissen met het oog op een 
benoeming tot kandidaat-notaris of tot notaris titularis moeten aan volgende standaarden 
voldoen : 
  a) inzake bekwaamheid : 
  1. organisatorische vaardigheden; 
  2. communicatievaardigheden en spreken in het openbaar; 
  3. besluitvaardigheid; 
  4. zelfbeheersing en stressbestendigheid. 
  b) inzake geschiktheid : 
  1. integriteit en onpartijdigheid; 
  2. respect voor de deontologie en confraterniteit; 
  3. luisterbereidheid en zin voor evenwichtige oplossingen. 
 
  Art. 2. De adviezen moeten gemotiveerd worden en met één van de drie volgende 
beoordelingen afgesloten worden : 
  zeer gunstig; 
  gunstig; 
  ongunstig. 
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  Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt 
bekendgemaakt. 
 
  Art. 4. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 
  Gegeven te Brussel, 7 mei 2001. 
  ALBERT 
  Van Koningswege : 
  De Minister van Justitie, 
  M. VERWILGHEN 
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   ALBERT II, Koning der Belgen, 
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
   Gelet op de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, inzonderheid op artikel 38bis, 
ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het 
notarisambt; 
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid 
op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 
1996; 
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid; 
   Overwegende dat op 17 maart 2001 de oproep tot de kandidaten met het oog op het 
vergelijkend examen tot selectie en rangschikking van de kandidaten met het oog op een 
benoeming tot kandidaat-notaris in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt; 
   Overwegende dat het schriftelijk gedeelte doorgegaan is op 28 april 2001 en het mondeling 
gedeelte voorzien is vanaf mei 2001; 
   Overwegende dat overeenkomstig artikel 39, § 3, van de wet van 25 ventôse jaar XI op het 
notarisambt, de Minister van Justitie overgaat tot het inwinnen van advies over de kandidaten 
die toegelaten worden tot het mondeling examengedeelte op het ogenblik dat deze kandidaten 
voor dit examengedeelte worden uitgenodigd; 
   Overwegende dat het noodzakelijk is dat men op dat ogenblik beschikt over de uniforme 
standaarden waaraan de adviezen moeten voldoen, ten einde de afronding van het 
vergelijkend examen niet in het gedrang te brengen; 
   Overwegende dat zonder de benoeming van kandidaat-notarissen niet kan worden 
overgegaan tot de invulling van de openstaande plaatsen van notaris; 
   Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, 
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :  
 

Begin Eerste woord Laatste woord  Aanhef 
  Inhoudstafel   

 


