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Reglement Kwaliteitseisen IT-Notaris 

Artikel 1. Definities  
 
In dit reglement moet worden verstaan onder:  

De Stichting: Stichting IT-notaris; 

Deelnemer: deelnemer van Stichting IT-notaris; 

Bestuur: het bestuur van de Stichting IT-notaris;  

Secretariaat: het secretariaat van de Stichting IT-Notaris; 

Notaris: een persoon als bedoeld in artikel 1 sub a en b van de Wet op het Notarisambt  
(hierna Wna).  
 
Artikel 2. Kwalificatie IT-notaris  
 

1. Een notaris wordt aspirant deelnemer, nadat hij door het Bestuur is toegelaten als 
deelnemer van de Stichting en de deelnemersovereenkomst heeft gesloten. 

2. Nadat de aspirant IT-notaris binnen twee jaar 4 opleidingsdagen heeft bijgewoond 
of op een andere manier 20 IT-PE punten heeft gehaald, wordt aspirant 
deelnemer, volwaardig IT-notaris. 

3. Bij uitzondering kan het Bestuur (in individuele gevallen) dispensatie verlenen 
voor het deelnemen van de opleidingsdagen.  

4. In de aspirant periode gelden dezelfde reglementen en kwaliteitscriteria voor 
aspirant deelnemers als voor deelnemers. 

5. Mocht een aspirant deelnemer niet binnen twee jaar alle opleidingsdagen hebben 
bijgewoond of op een andere manier 20 IT-PE punten hebben gehaald, dan eindigt 
het aspirant-deelnemerschap van rechtswege. 

Artikel 3. Mogelijkheid tot dispensatie  
 

1. Het Bestuur heeft de mogelijkheid om in voorkomende situaties van bovenstaande 
regeling dispensatie te verlenen voor de voorwaarden voor het aspirant-
deelnemerschap of deelnemerschap. Dispensatie kan bijvoorbeeld worden 
verleend indien de notaris aan kan tonen over meer dan voldoende specialistische 
kennis en ervaring te beschikken.  

 
Artikel 4. Vereisten deelnemerschap   
 

1. Alle deelnemers dienen elk jaar minimaal 10 IT-PE punten te halen. 
 
Artikel 5. Voorwaarden deelnemerschap na opzegging/ontzetting 
  

1. Indien van een deelnemer het deelnemerschap is opgezegd dan wel deze uit het 
deelnemerschap is ontzet, kan de deelnemer niet binnen een periode van twee 
jaar na de opzegging dan wel ontzetting worden toegelaten als deelnemer.  



 

Pagina 2 van 2 

2. De deelnemer zal na het opnieuw bijwonen van alle opleidingsdagen of het op een 
andere manier halen van 20 IT-PE punten binnen twee jaar weer deelnemer 
kunnen worden. 

3. Het Bestuur kan nadere voorwaarden stellen.  
 
Artikel 6. Overgangsregelingen  
 

1. Een notaris, die vóór 2013 aantoonbare kennis op het gebied van ICT en 
Intellectuele Eigendom, heeft, kan opteren voor het afleggen van het 
toelatingsgesprek dat toegang geeft tot het deelnemerschap of opteren voor het 
aspirant-deelnemerschap.  

2. Mocht de notaris die heeft gekozen voor het toelatingsgesprek naar de mening 
van het Bestuur over onvoldoende kennis en ervaring te beschikken, dan staat 
uitsluitend het aspirant-deelnemerschap open.  

 
Artikel 7. Nadere uitwerking in aparte reglementen  
 

1. De specifieke kwaliteitscriteria op het gebied van verschillende diensten en 
producten, die de IT-notaris kan aanbieden, kunnen nader worden uitgewerkt in 
afzonderlijke reglementen.  


