
Deontologie & Tucht  
Wat brengt het nieuwe tuchtrecht voor notarissen? 

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers 

De notaris is een openbare ambtenaar. Niet alleen dit bijzondere statuut maar ook zijn essentiële 
vertrouwensopdracht verklaart waarom de notaris onderworpen is aan een specifieke deontologie.  

Waar de deontologie de spontane naleving beoogt van professionele gedragsregels, is de tucht het 
sanctionerende luik van deze plichtenleer. De wetgever heeft dit tuchtrecht voor notarissen aan een grondige 
hervorming onderworpen. De procedure is grotendeels onttrokken aan de Organieke Wet Notariaat en voortaan 
vastgelegd in het Gerechtelijk Wetboek.  

Op 17 november 2022 werd door de Kamer het wetsontwerp gestemd tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 
op het notarisambt, tot invoering van een tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders in het 
Gerechtelijk Wetboek en diverse bepalingen.  

In deze opleiding worden alle facetten besproken van de door voormelde wet vernieuwde tuchtprocedure, waarin 
de berechting - in eerste aanleg - voortaan integraal wordt uitbesteed aan een extern rechtscollege: de 
tuchtkamer. De provinciale kamer van notarissen is immers niet langer bevoegd als tuchtrechter. Dat de syndicus 
en de kamer niettemin een rol blijven spelen in de context van de deontologie en de tucht komt ook uitvoerig aan 
bod.     

Data en locatie: Parkeren: 

• Wo 18 januari 2023, interactief webinar, van 13u tot 17u

• Wo 8 februari 2023, Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9 bij het gebouw 

Spreker: 

• Bart Van den Bergh, Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, magistraat met opdracht bij het Hof van
Cassatie, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt

Onder het voorzitterschap van: 

• Kristiaan Triau, notaris te Rotselaar (webinar)

• Jean-Luc Snyers, notaris te Alken (sessie Houthalen)

Programma: 

O.a. volgende vragen worden praktijkgericht beantwoord: 

• Wat is de rol van de Kamer in het nieuwe tuchtrecht?

• Wie is onderworpen aan de notariële deontologie en het tuchtrecht?

• Kan een deontologische fout ook een geldelijke aansprakelijkheid teweegbrengen?

• Wat is de verhouding tussen de syndicus en het auditoraat?

• Kan de Kamer schadevergoeding eisen van een notaris?

• Wat zijn voortaan de nieuwe mogelijkheden op het vlak van tuchtsancties?

• Wat is de concrete rechtspositie van de voor de tuchtkamer vervolgde notaris?

• In welk opzicht verschilt de bewarende maatregel van de tuchtsanctie?

• Wat is het verband tussen een tuchtrechtelijke vervolging en een strafrechtelijke vervolging?

• Wat is (nog) de rol van het notariaat in de nieuw opgerichte tuchtkamer?

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 493858 voor 3,5 uren.



 

 

ANTWOORDKAART KnopsEdu 
 

Facturatiegegevens: 

Kantoor:  ...............................................................................................................................................  

Adres:  ..................................................................................................................................................  

Telefoon:  .............................................................................................................................................  

E-mailadres:  ........................................................................................................................................  

Btw-nummer:  .......................................................................................................................................  

Gegevens deelnemer(s) : 

Naam deelnemer 1: ………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres deelnemer 1: …………………………………………………………………………………. 

Postadres deelnemer 1: …………………………………………………………………………………… 

Naam deelnemer 2: ……………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres deelnemer 2: ………………………………………………………………………………… 

Postadres deelnemer 2: …………………………………………………………………………………… 

 
❑ Ik schrijf me in voor het interactief webinar van wo 18 januari 2023: € 432 excl. btw. 

❑ Ik schrijf me in voor de studienamiddag van wo 8 februari 2023 (Houthalen): € 432 excl. btw. 

  
 
❑ Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 397 excl. btw per deelnemer.  
      Wij ontvangen één gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving. 

❑ Interactief webinar wo 18 januari 2023:  ……(aantal) personen 

❑ Studienamiddag wo 8 februari 2023 (Houthalen):  ……(aantal) personen 

                 
 
Inschrijvingsprijs inclusief congresboek ter waarde van € 75.  

KnopsPublishing is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille. Het accreditatie-
nummer van KnopsPublishing is DV.O245662. 

Het is toegestaan in te schrijven voor een opleiding en - indien u verhinderd bent - een collega of medewerker de 
sessie(s) te laten volgen. Annulatie is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de betreffende sessie.  
 

Studienamiddag 

Deontologie & Tucht 

Hoe inschrijven? 

◼  www.knopspublishing.be 

◼ Deze antwoordkaart  

faxen naar 014/73 89 50  

◼ Een e-mail sturen naar 

info@knopspublishing.be met  

uw inschrijvingsgegevens 

 

Deelname webinar:  
Om te kunnen deelnemen aan het 
webinar, ontvangt u 2 maal dezelfde 
toegangslink tot de webinaromgeving:  
- de eerste keer uiterlijk 2 dagen 
vooraf,  
- de tweede keer op de dag van de 
uiteenzetting zelf, één uur voor 
aanvang. 
 
Mocht u de mail niet hebben 
ontvangen, gelieve uw ‘spam’  
te controleren op afzender 
‘KnopsPublishing’.  
 
De documentatie wordt u per post 
bezorgd en is eveneens te 
downloaden via de link in de 
uitnodiging en in de opvolgingsmail 
met kort evaluatieformulier.  

                                                        

 

 

 

Dagschema live opleiding 

12u45-13u30       Ontvangst met lichte lunch 

13u30-13u40       Inleiding door de voorzitter 

13u40-15u15       Deel 1  

15u15-15u35       Pauze 

15u35-17u30       Deel 2  

17u30-18u00       Vragen en overleg 

18u00                  Discussie en netwerking - drink 

 

 

Dagschema interactief webinar 

13u00-13u10      Inleiding door de voorzitter  

13u10-14u10      Deel 1  

14u10-14u20      Vragen en antwoorden  

14u20-14u30      Pauze  

14u30-15u30      Deel 2  

15u30-15u40      Vragen en antwoorden  

15u40-15u50      Pauze  

15u50-16u50      Deel 3  

16u50-17u00      Vragen en antwoorden 

http://www.knopspublishing.be/

