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STARTEN ALS NOTARIS 
 
De notaris wordt benoemd door de Koning en legt vervolgens de eed af ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg. De 
notaris verwerft een deel van de openbare macht (zoals rechters) en kan daardoor authentieke akten opmaken, die de kracht 
hebben van een vonnis of een arrest.   
 
 

1. VOORWAARDEN  
 
1. Diplomavereiste:   
Belgisch diploma van licentiaat/master in het notariaat  
 
2. Nationaliteit  
Belg zijn  
 
 

2. TE VERVULLEN FORMALITEITEN 
 
De te vervullen formaliteiten worden zo goed als mogelijk in chronologische volgorde weergegeven.  
 
1. Professionele rekening: 
Een notaris opent best een afzonderlijke bankrekening voor zijn professionele activiteiten. 
 
2. Vestigingsplaats:   
Elke onderneming, ook een notaris, heeft een vestigingseenheid nodig. 
De kandidaat-notaris heeft het kantooradres van de notaris-titularis als vestigingseenheidsadres. 
 
3. Ondernemingsloket: 

• Inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) als niet-commerciële onderneming  
• Aansluiten sociaal verzekeringsfonds, binnen de 90 dagen na aanvang van de stage (indien zelfstandige)  
• Aansluiten mutualiteit (tenzij men reeds aangesloten is) 
•  

4. De stage                                                                                                                                                                                  
Om opgenomen te worden op het stagetableau stuur je een brief naar de Nationale Kamer, met jouw gegevens en met verzoek 
om de nodige documenten te bekomen. De Nationale Kamer stuurt jou vervolgens het stagereglement en een invulformulier. 
In elk geval dien je het invulformulier terug te sturen met volgende documenten: 

• kopie recto/verso van de identiteitskaart;  
• een door een bevoegde instantie eensluidend verklaard afschrift van je diploma van licentiaat in het notariaat (dit 

kan een door je notaris – stagemeester eensluidend verklaarde kopie van je diploma zijn);  
• een attest van aanvang van de stage (door de stagemeester te ondertekenen) of de stageattesten afgeleverd 

door de vorige en huidige stagemeester (ingeval je al eerder stage hebt gelopen op andere plaatsen). Dit attest 
dient volgende punten te vermelden:  

o plaats en datum van aanvang van de stage;  
o naam van de stagemeester;  
o handtekeningen van stagemeester en stagiair. 

 
5. Het stagecertificaat. 
Na verloop van de driejarige stage, moet bij de Nationale Kamer het stagecertificaat met een modelformulier worden 
aangevraagd en bij die aanvraag moeten volgende documenten gevoegd worden:                                                                                                   

• kopie recto/verso identiteitskaart;  
• stage-attesten afgeleverd door de stagemeester(s);                                                                                              
• (eventueel) eensluidend verklaart afschrift diploma; 

Na ontvangst van de stageattesten en de controle ervan, reikt de Nationale Kamer van notarissen aan de stagiair een 
stagecertificaat uit.  
 
6. Benoeming van de kandidaat-notarissen 
Om tot kandidaat-notaris benoemd te worden zal een licentiaat/master in het notariaat (5 jaar rechten + 1 jaar notariaat) na zijn 
stage eerst moeten slagen voor een (vergelijkende) schriftelijke en mondelinge proef, die elk jaar georganiseerd worden voor 
het klasseren van de kandidaat-notarissen. Daarna wordt de examinant in nuttige orde geklasseerd op basis van zijn uitslagen 
op deze proeven en op basis van twee adviezen, één van de procureur des Konings, het andere van het provinciale 
adviescomité van notarissen (of van het Gewest voor Brussel-Hoofdstad), uit de provincie waar hij werkzaam is in het notariaat 
of waar hij het laatst gewerkt heeft.                                                                                                                                                                         
De Benoemingscommissies voor het notariaat organiseren de vergelijkende proeven jaarlijks. Deze vergelijkende proef 
betekent 'selectie' van de besten. Slechts het beperkte aantal, dat in nuttige orde gerangschikt werd door de 
Benoemingscommissies, wordt vervolgens zonder meer door de Koning benoemd tot kandidaat-notaris.      
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Vergelijkend examen - kandidaatstelling                                                                                                                                                           
Per post aangetekend schrijven binnen één maand na de bekendmaking van de oproep in het Belgisch Staatsblad gericht aan 
de Minister van Justitie. De poststempel geldt als bewijs. 
Betreffende de bij te voegen stukken  dient men te letten op volgende punten: 

• het uittreksel uit de geboorteakte, het voor eensluidend verklaard afschrift van het diploma en stagecertificaat mogen 
dateren van voor de bekendmaking van de oproep. Indien echter een geboorteakte later werd aangevuld is uiteraard 
de recentste versie vereist;  

• voor het bewijs van nationaliteit (men moet Belg zijn) en het getuigschrift van goed zedelijk gedrag geldt dat deze 
stukken moeten dateren van na de bekendmaking van de oproep;  

• het (juiste) stagecertificaat bijvoegen afgeleverd door de Voorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen;  
• het diploma van licentiaat/master in het notariaat (niet het diploma van licentiaat in de rechten);  
• een volledige verklaring op erewoord betreffende de tewerkstelling ondertekend door de kandidaat toevoegen;  
• een gedetailleerd curriculum vitae houdende voor de uitoefening van het notarisambt relevante informatie, opgesteld 

volgens het model bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2004 – Editie 3 – pagina 58491 t.e.m. 58500. 
 
7. Benoeming van de notarissen-titularis 
De kandidaat-notarissen kunnen vervolgens notaris worden door zich te associëren met een notaris-titularis of door te 
postuleren voor een benoeming tot notaris-titularis op een vacante standplaats, of nog, ten voorlopige titel, als 
plaatsvervangende notaris. 
In het eerste en het laatste geval treden de benoemingscommissies niet op. In het tweede (benoeming van notarissen-titularis) 
selecteren de benoemingscommissies (voor Brussel, de verenigde commissies) de drie meest geschikte kandidaten voor de op 
te vullen plaats. Als een commissie bij eenparigheid beslist, moet zij dit vermelden in het proces-verbaal. 
De minister van Justitie draagt één van deze drie kandidaten voor tot de benoeming door de Koning. De benoeming wordt in 
een gemotiveerd K.B. gepubliceerd in het Staatsblad. 
 
8. De genootschappen 
In de hoofdplaats van elke provincie wordt een genootschap van notarissen opgericht, bestaande uit de volgende leden : 
1° de notarissen die hun standplaats in de provinci e hebben, geassocieerd zijn met of aangewezen zijn tot plaatsvervanger van 
een notaris met standplaats in de provincie; 
2° de kandidaat-notarissen die op het tableau van h et genootschap zijn opgenomen. 
Het genootschap van notarissen is een openbare instelling. 
 
9. Derdenrekening openen  
De notaris moet een afzonderlijke rekening (derdenrekening) openen bij een bank. Deze rekening wordt uitsluitend gebruikt om 
voor cliënten of derden financiële verrichtingen te doen.  
 
10. Permanente vorming  
Elke notaris heeft de deontologische plicht zich op regelmatige basis bij te scholen.  
 
 

3.  SOCIALE ZEKERHEID  
 
De notaris moet in principe sociale bijdragen betalen. Deze bijdragen hangen af van: 

• de categorie waartoe men behoort: hoofdberoep – bijberoep - gelijkstelling bijberoep – actief gepensioneerde; 
• het netto bedrijfsinkomen als zelfstandige. 

De bijdragen bedragen:   
• voor hoofdberoepen ongeveer 23 % op netto bedrijfsinkomen met een minimum van ongeveer € 630  per  kwartaal;  
• voor met bijberoep gelijkgestelden 23 % op het netto bedrijfsinkomen met een vrijstelling indien dit inkomen lager ligt dan 

ongeveer 1200 euro op jaarbasis;  
• voor actief gepensioneerden ongeveer 15 % op het netto bedrijfsinkomen met een vrijstelling indien dit inkomen lager ligt dan 

ongeveer 2400 euro op jaarbasis.  
Rechten als zelfstandige in hoofdberoep: pensioen, medische kosten, arbeidsongeschiktheid, gezinsbijslagen, 
moederschapshulp, faillissementsuitkering. 
 
 

4.  VERZEKERINGEN  
 
1. Verzekeringen van het notariaat   
De Verzekeringen van het Notariaat, opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap, hebben als hoofddoel om 
de notarissen een beroepsverzekering aan te bieden. 
Deze instelling verzekert de burgerlijke aansprakelijkheid van de notaris bij fouten verbonden aan de uitoefening van het 
notarisambt. De verzekering dekt ook de verantwoordelijkheid van de notaris of de schade die hij lijdt als gevolg van 
verduistering opgezet door medewerkers. 
De Verzekeringen van het Notariaat staan ook garant voor de uitbetaling van schadevergoeding aan de notaris bij een 
gedeeltelijke of volledige vernieling van zijn archieven. 
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De Verzekeringen dekken ook het risico van overlijden door een ongeval van de koper van een onroerend goed in de periode 
tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst in een notariskantoor en de ondertekening van de 
authentieke akte. De tussenkomst wordt geboden wanneer de rechthebbenden van de koper de authentieke aankoopakte 
hebben getekend. 
2. persoonlijke verzekeringen 

• het (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen, premie aftrekbaar als beroepskost . Bij vennootschapsvorming een 
groepsverzekering of en Individuele pensioentoezegging . 

• verzekering gewaarborgd inkomen, geeft een aanvullend inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Voor 
starters jonger dan 45 jaar, is er de Jonge Carrière-polis met 15 % goedkopere premie. 

3. aansprakelijkheidsverzekeringen 
• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
• BA motorvoertuigen 
• Arbeidsongevallen indien personeel in dienst 
• brandverzekering als huurder van een pand 
• verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing 

4. eigendomsverzekeringen 
5. rechtsbijstand  
 
 

5.  BOEKHOUDING EN FISCALITEIT  
 
Een notaris is niet onderworpen aan de BTW (art. 44). Wel moet hij uiteraard een aangifte doen in de personenbelasting. Dit 
gebeurt via deel II, vak baten (of bedrijfsleider) van de belastingsaangifte. 
Hij moet zijn ontvangsten en uitgaven optekenen in een fiscaal dagboek.  
De notaris moet voor alle beroepsontvangsten (honoraria, voorschotten, bezoldigingen en terugbetalingen van kosten) een 
ontvangstbewijs (origineel en kopie) afleveren.  
 
 

6. VENNOOTSCHAPPEN 
 

• Indien men wil starten onder vennootschapsvorm kan men kiezen uit verschillende vennootschapsvormen 
BVBA, CV, VOF, NV...... 

• bijkomende formaliteiten 
o financieel plan opmaken  
o via notaris: opmaak authentieke akte, registratie, neerlegging (onderhands bij VOF, GCV, CVOHA) 
o werkt men via een vennootschap, dan dient de vennootschap zelf ook aan te sluiten bij een sociaal 

verzekeringsfonds en een jaarlijkse forfaitaire solidariteitsbijdrage te betalen 
• Behalve bij VOF, GCV, CVOHA....is een dubbele boekhouding verplicht.  
• De vennootschap dient een belastingsaangifte als rechtspersoon in. De zaakvoerders en werkende vennoten 

geven hun inkomsten aan als bedrijfsleider (deel II belastingsaangifte).  
• De vennootschap moet voor mandatarissen en werkende vennoten bedrijfsvoorheffing afhouden indien er een 

bezoldiging als bedrijfsleider wordt uitbetaald.  Hiervoor neem je best contact op met een sociaal secretariaat. 
 
 

7. STEUNMAATREGELEN  
 
1. Fiscaal: 

• de investeringsaftrek, de belastbare winst wordt verminderd met een bepaald percentage van het bedrag dat 
aan een nieuwe investering werd besteed.  

• vrijstelling van voorafbetaling (eerste 3 jaren) 
• notionele intrest voor vennootschappen  “de belastingaftrek voor risicokapitaal”. 

2. Sociaal: 
• proefperiode  
• vermindering patronale RSZ bijdragen bij indienstname van personeel 

3. Bij investeringen: 
• participatiefonds kent achtergestelde leningen toe aan starters of aan zij die hun zaak willen uitbreiden.  
• waarborgfonds kan onder bepaalde voorwaarden een aanvullende waarborg verstrekken bij kredietaanvragen 

bij een financiële instelling. Het fonds waarborgt dan ten opzichte van de financiële instelling de terugbetaling in 
hoofdsom en intresten. 

4 De KMO portefeuille: Zelfstandigen en kmo's kunnen voor opleiding en advies elektronisch subsidies aanvragen. 
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5. De Notariële Zekerheid 
Is een solidariteitsfonds opgericht in de vorm van een VZW. 
Zij heeft tot doel een vrijwillige tussenkomst te verlenen op basis van vastliggende 
criteria aan slachtoffers ter goede trouw van notarissen die in de uitoefening van 
hun ambt geldelijk in gebreke gebleven zijn.  
 
De Notariële Zekerheid verleent ook hulp aan notarissen in moeilijkheden, mits voorlegging van bepaalde garanties. 
 
Daarnaast biedt zij bijstand aan notariële instellingen, voor zover deze conform 
is aan haar sociaal doel, en ondersteunt zij de gevolgde strategie binnen het 
notariaat, in het kader van de preventie van schadegevallen. 
 
 

8. VARIA 
 

• De deontologische regels bepalen onverenigbaarheden met het beroep als notaris. Raadpleeg de Nationale Kamer.    
• Een notaris met een vennootschap en associaties onder de vorm van een handelsvennootschap zijn (quasi) steeds 

verplicht de jaarrekening van de vennootschap te laten controleren door een revisor, accountant of erkend 
boekhouder.  

- Sociaal Secretariaat van Belgische notarissen  
- Gezinsvergoedingskas voor notarissen, politieke mandatarissen en vrije beroepen  
- Nationale Kas voor aanvullend pensioen voor klerken en notarisbedienden  
- Sociaal Fonds voor Notarisbedienden  
- Notarieel Vormingsinitiatief (NOTAVI)  

- Financieringsfonds voor de Tewerkstelling in het notariaat 
• Permanente vorming: elke notaris heeft de deontologische plicht zich op regelmatige basis bij te scholen.  

 
 
 

9. NUTTIGE ADRESSEN 
 
Nationale Kamer van notarissen Bergstraat 30-34, 1000 Brussel Tel.: 02/506.46.30 – Fax: 02/506.46.39 – E-mail:  
deleye@cnknot.be 
Koninklijke Federatie van het Belgisch  Notariaat vzw Bergstraat 30-34, 1000 Brussel Tel.: 02/505.08.11 – Fax: 02/505.08.58 – E-mail: 
fednot@fednot.be 
KMO Direct vzw       www.kmodirect.be en www.mijnvrijberoep.be – tel.  050 474 494 

SVMB, Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen vzw www.svmb.be, tel. 02/238 06 88 – fax. 02/230 57 58 –  vrijberoep@svmb.be 

OVMB cvba , het vrij aanvullend pensioen voor vrije  beroepen en riziv-voordeel www.ovmb.org , tel 02/238 04 78 – fax. 02/238 04 79 

info@ovmb.org - riziv@ovmb.org 

Participatiefonds      de Lignestraat 1 1000 Brussel tel: 02/210.87.87 - fax: 02/210.87.79 E-mail: info@fonds.org 

Waarborgfonds   1060 Brussel Waterloolaan 16  tel. 02/ 289 85 13 - fax: 02/289 89 95  

WWW.KMO-portefeuille.be   

Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVI B)  Spastraat 8 1000 Brussel www.fvib.be  

Starterservice UNIZO  Spastraat 8 1000 Brussel www.unizo.be  

NARIC (National Academic Recognition Information Center), Hendrik Consciencegebouw, Toren A7 Koning Albert II laan, 15 1210 
BRUSSEL Tél. :    Academische erkenning van universitaire diploma's + 32-2-553.98.18 www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/naric 
 
 
 
Wenst u te starten als notaris? Maak een afspraak e n kom dan langs in een KMO Direct-agentschap 
in uw buurt, of contacteer ons op info@kmodirect.be  of 050/ 474 494 voor meer info of een afspraak 
bij u thuis   -  www.kmodirect.be  -  
 
 

Wij geven u deze informatie op vrijwillige basis. Daarbij streven we er steeds naar om dit op een zeer zorgvuldige manier te doen.  
Gelet op deze middelenverbintenis, kan op basis van deze informatie nooit de aansprakelijkheid van KMO Direct vzw of een andere 
vermelde partner ingeroepen worden. Heeft u vragen of aanvullingen op deze fiche, contacteer dan info@kmodirect.be  
 
 


