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Reglement Werkgroepen 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;  

Werkgroep: een groep deelnemers van de Stichting IT-Notaris, die (eventueel regionaal) 
een bepaald onderwerp en/of thema, welke van belang is voor de doelstelling van de 
Stichting, zullen onderzoeken en verder ontwikkelen ten behoeve van het algemeen belang 
van de Stichting; 

Secretariaat: het secretariaat van de Stichting IT-Notaris.  

Artikel 2.  Werkgroepbijeenkomsten 

1. Een werkgroepbijeenkomst wordt twee keer per kalenderjaar gehouden. 

2. Elke IT-notaris heeft zitting in minimaal 1 werkgroep naar keuze.  

Artikel 3. Doelstellingen Werkgroepen 

1. Een werkgroep heeft de volgende doelstellingen:  

a. het verbeteren van de dienstverlening en het uitwisselen van kennis en 
ervaring door de deelnemers van de Stichting op een bepaald gebied, waar 
de IT-notaris opereert, ter bevordering van het algemeen belang van de IT-
notaris.  

b. de ontwikkeling van producten en diensten en codificering van normen, 
waaraan de dienstverlening door de deelnemers van de Stichting op het 
gebied van de notariële IT-dienstverlening moet voldoen en die grondslag 
vormen voor de realisatie van een systeem van visitatie door de deelnemers 
van de Stichting. 

Artikel 4. Samenstelling Werkgroepen 

1. Het bestuur stelt een aantal werkgroepen samen. Dit kan zijn op het gebied van 
inhoudelijke kennis (zoals software escrow) of ter bevordering van het algemene 
belang van de Stichting (zoals marketing). 

Artikel 5. De organisatie van een werkgroep  

1. De werkgroep stellen een voorzitter en een notulist aan.  

2. De voorzitter is verantwoordelijk voor de planning van de werkgroepbijeenkomsten 
en de notulist is verantwoordelijk voor het doorsturen van de notulen aan het 
secretariaat na elke werkgroepbijeenkomst. 
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3. Het secretariaat zal de notulen en rapportages van alle werkgroepbijeenkomsten 
archiveren en beschikbaar stellen via het beschermde gedeelte op www.it-notaris.nl 
aan de deelnemers van de Stichting. 

 
4. Op verzoek van de voorzitter, kan het secretariaat ondersteuning bieden bij de 

planning van de werkgroepbijeenkomsten. 

5. De bijeenkomsten vinden in principe plaats bij een van de deelnemers van de 
werkgroep. 

6. Deelnemers van een werkgroep verplichten zich tot actieve participatie in de 
werkgroep en verplichten zich tot aanwezigheid bij de werkgroepbijeenkomsten. 

7. Indien nodig, kunnen werkgroepen externe deskundigen uitnodigen voor het 
bijwonen van een werkgroep of het verzorgen van een presentatie voor een 
werkgroep.  

8. Er zijn geen financiële middelen beschikbaar, tenzij hiervoor schriftelijk door het 
bestuur van de Stichting toestemming is verstrekt.  

 

 

 

 


