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DE BIJPLUSSENDE NOTARIS 
 

 

 
Mr. Ernst Loendersloot 
Sr. kandidaat notaris te 
Maastricht 
Foto: Harry Heuts 

 
 
Beste lezer, 
 
In een vorige column heb ik geschreven over de bijKlussende notaris. 
 
Ik heb toen aangegeven dat ook de bijPlussende notaris bestaat. Dit is de notaris die 
een lage offerte afgeeft voor het te verrichten werk, maar achteraf allerlei extra's op 
de nota zet.  
 
Eind juni 2010 heeft de hoogste tuchtrechter een notaris hiervoor op de vingers 
getikt. De stelling van de notaris was dat in de algemene voorwaarden stond dat hij 
bevoegd was om al deze extra kosten te rekenen en dat dit extra werk toch echt 
nodig was om het door de klant gewenste resultaat te bereiken. 
 
De tuchtrechter heeft daar korte metten mee gemaakt. Vooral belangrijk is dat de 
rechter vond dat het aan de notaris is om een zodanige opgaaf te doen dat daarmee 
alle normaal te verwachten werkzaamheden betaald worden. Het is niet aan de klant 
om te weten wat de notaris wel en niet moet doen om het gewenste resultaat te 
behalen. Dat houdt wel nog de mogelijkheid open dat de notaris in 
uitzonderingsgevallen extra kosten mag rekenen.  
 
Daarom is van belang dat de notaris duidelijk in de offerte aangeeft welke 
(bijzondere) werkzaamheden niet in het tarief zijn inbegrepen. Ik neem aan dat de 
notaris dan ook bijbehorende extra kosten moet vermelden.  

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&collection=rnl&querypage=../zoeken/zoeken.asp&searchtype=ljn&ljn=bm9741
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Voor u als consument is deze uitspraak heel prettig. Als de notaris meer-kosten wil 
rekenen, dan kunt u nu de notaris duidelijk maken dat dit niet zomaar kan. Ook de 
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is verheugd over deze uitspraak. 
Er is aan alle (kandidaat-)notarissen een brief gestuurd waarin ondermeer vermeld 
is dat ook u als consument over deze uitspraak zult worden voorgelicht. Niet via een 
grote advertentie-campagne in kranten of op internet, maar wel via de site. 
 
Graag draag ik een steentje bij aan deze voorlichting door u in deze column te 
wijzen op het belang van de uitspraak. Ook wijs ik u graag op de niet-verplichte 
code van de KNB inzake het uitbrengen van offertes. 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 

 

http://www.notaris.nl/page.asp?id=318
http://www.notaris.nl/page.asp?id=565

