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Gedragscode Doorverwijzing IT-Notaris 
 
De IT-notarissen, aangesloten bij Stichting IT-notaris verklaren zich te verbinden 
aan de volgende handelwijze ten aanzien van doorverwijzing door notarissen, die 
niet aangesloten zijn bij genoemde samenwerkingsverbanden. Daarbij geldt als 
algemeen kader de Verordening beroeps- en gedragsregels 2011 van de KNB, 
waarbij onderhavige gedragscode aanvullende bepalingen vaststelt met 
betrekking tot de genoemde samenwerkingsverbanden. 
 
Artikel 1  Algemeen 
Lid 1 
Een niet bij Stichting IT-notaris aangesloten notaris kan, hetzij vanwege het niet 
kunnen bieden van het gevraagde specialisme, dan wel het niet aangesloten zijn 
bij het genoemde samenwerkingsverband, doorverwijzen naar een bij Stichting 
IT-notaris aangesloten IT-Notaris. 
 
Lid 2  
Zowel de doorverwijzende notaris, als de aangesloten IT-Notaris zijn verplicht 
hun diensten te weigeren indien hun medewerking wordt gevraagd aan 
opdrachten waarvan zij de regie, de zeggenschap en het toezicht niet volledig 
kunnen behouden. 
 
Lid 3 
Indien de IT-Notaris niet meer aangesloten is bij Stichting IT-notaris of het 
gevraagde specialisme niet meer kan bieden, is de IT-Notaris gehouden hiervan 
melding te maken aan de doorverwijzende notaris en verplicht zich, voor zover 
nodig, medewerking te verlenen aan overdracht van het dossier. 
 
Artikel 2  Procedures 
Lid 1  
De doorverwijzende notaris is met betrekking tot de doorverwijzing gehouden tot 
naleving van procedurele aanwijzingen die binnen de Verordening beroeps- en 
gedragsregels 2011 van de KNB gelden. 
 
Lid 2  
De IT-Notaris is met betrekking tot de doorverwijzing gehouden tot naleving van 
voorschriften, die binnen de Stichting IT-notaris en binnen de Verordening 
beroeps- en gedragsregels 2011 van de KNB gelden ten aanzien van goede 
dienstverlening aan de cliënt en de geheimhoudingsplicht, waartoe tevens 
behoort een adequate verhouding tussen kosten en resultaten.  
 
Lid 3 
De IT-Notaris zal, bij een aan hem doorverwezen opdracht, geen andere 
werkzaamheden die niet onder de doorverwezen opdracht vallen, voor de 
betreffende cliënt uitvoeren voor een periode van 1 jaar, zonder toestemming 
van de doorverwijzende notaris.  
 
Lid 4 
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Op verzoek van de doorverwijzende notaris zal de IT-Notaris de doorverwijzende 
notaris op de hoogte houden met betrekking tot verrichte werkzaamheden in het 
kader van de doorverwezen opdracht, voor zover toegestaan is binnen de 
Verordening beroeps- en gedragsregels 2011 van de KNB. 
 
Lid 5 
Voor zover nuttig en nodig voor de doorverwezen opdracht, zullen de IT-Notaris 
en de doorverwijzende notaris wederzijds hun medewerking verlenen aan een 
goede onderlinge samenwerking. 
 
Lid 6 
Indien cliënt van doorverwijzende notaris zijn voorkeur heeft uitgesproken voor 
een andere IT-Notaris dan de doorverwezen IT-Notaris, verplicht 
laatstgenoemde, voor zover nodig, zijn medewerking te verlenen aan overdracht 
van het dossier. 
 
 
Artikel 3  Andere beroepsgroepen 
Lid 1  
De IT-Notaris kan met betrekking tot de doorverwijzing gebruik maken van het 
netwerk van Stichting IT-notaris met betrekking tot andere beroepsgroepen. 
 
Lid 2 
De IT-Notaris kan, bij een aan hem doorverwezen opdracht, onder zijn 
verantwoordelijkheid werkzaamheden uitbesteden aan een andere beroepsgroep, 
mits hij de regie, de zeggenschap en het toezicht daarop volledig behoudt. 
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