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Hierbij doe ik u toekomen een nota van wijziging inzake bovenvermeld
ontwerp, welke nota aan de Raad van Advies ter advisering werd voorgelegd. Een reactie mijnerzijds op het advies van de Raad treft u aan in de
toelichting van deze nota.
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Landsverordening tot wijziging
van de Landsverordening op het
notarisambt (AB 1990 no. GT 69)
(wijziging maximum aantal notarissen)

NOTA VAN WIJZIGING

ert,v.

Artikel

I

van het ontwerp komt als volgt te luiden:

A. artikel

3

wordt als volgt gewijzigd:

I°. in het eerste lid wordt "vier" vervangen door: zes;
2°. in het

tweede lid wordt "zestig jaren" vervangen door:

vijfenzestig jaar;
3°. er

worden twee leden toegevoegd, luidende:
3. Bij landsbesluit, houdende algemene maat-

regelen, kan het getal, bedoeld in het eerste lid,

worden gewijzigd.
4. De voordracht voor een landsbesluit als be-

doeld in het derde lid, wordt niet gedaan, dan nadat

het ontwerp, vergezeld van zowel de toelichting als
het advies dat de Raad van Advies over het ontwerp heeft uitgebracht, aan de Staten is overgelegd
en de Staten gedurende twee weken de gelegenheid
is geboden hun wensen en bezwaren ter kennis te

brengen van minister, belast met justitiele aangele-

genheden.
B. in de artikelen 4, tweede en vierde lid, 46, vierde lid, 53,

tweede lid, 56, tweede lid, 57, derde lid, 58, tweede lid, en 60,
eerste en tweede lid, wordt "de minister van Justitie en Publieke

Werken" telkens vervangen door: de minister, belast met justitiele aangelegenheden.

TOELICHTING
Op grond van het huidige artikel 3, tweede lid, van de Landsverordening op het no-

tarisambt wordt aan een notaris bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd van rechtswege ontslag verleend. Met de wijziging in onderdeel A, ten 2°, wordt voorgesteld
om de leeftijdsgrens voor het defungeren van een notaris te verhogen van 60 naar 65

jaar.
Aanleiding hiertoe is de binnen de beroepsgroep gebleken behoefte om na het bereiken van de leeftijd van 60 jaar als notaris door te kunnen blijven werken.

Verder wordt door middel van het in onderdeel A, ten 3°, voorgestelde derde lid voor
artikel 3, de regering de mogelijkheid geboden om, zo daartoe noodzaak bestaat, het

aantal notarissen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te wijzigen. In
het vierde lid wordt voorgesteld om daarbij een voorhangprocedure te hanteren. De

voorhangprocedure is bedoeld om de Staten inspraak te geven op de voorgenomen
beslissing van de regering om het aantal notarissen te wijzigen.
Artikel

I,

onderdeel B, betreft een wijziging van technische aard.

Tot besluit zij opgemerkt dat deze nota van wijziging, vanwege zijn ingrijpende aard,
is voorgelegd aan de Raad van Advies. Dit college heeft ter zake op 30 januari 2013

een advies heeft uitgebracht. De in het advies gemaakte opmerking heeft niet geleid

tot aanpassing van de nota.
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Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op het notarisambt
(AB 1990 no. 69)

Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden nota van wijziging op
de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening notarisambt (AB 1990
no.69), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.
Naar aanleiding van onderdeel A, ten tweede, van de voorgestelde nota van wijziging
merkt de Raad nog op dat naast de ontvangen signalen uit de beroepsgroep ter zake de
ontslagleeftijd het hanteren van een ontslagleeftijd van zestig jaren niet meer van deze tijd

De Raad kan zich derhalve zowel met de doelstelling als de inhoud van de nota van
wijziging verenigen.
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