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Besluit van 24 januari 2020 tot vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, 
onderdeel R, van de Wet positie en toezicht 
advocatuur en de Wet wijziging van de 
Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de 
Wet op het notarisambt en de Wet positie en 
toezicht advocatuur in verband met het 
opnemen van een grondslag voor de verwerking 
van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve 
van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij 
advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen 
en diverse aanpassingen van overwegend 
wetstechnische aard 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 
21 januari 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2793533; 

Gelet op artikel VII van de Wet positie en toezicht advocatuur en artikel 
V van de Wet wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaar-
derswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht 
advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de 
verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de 
uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en 
notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische 
aard; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

1. Met ingang van 1 maart 2020 treden achtereenvolgens in werking:
a. Artikel I, onderdeel R, van de Wet positie en toezicht advocatuur.
b. De Wet wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaar-

derswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht 
advocatuur in verband met hwet opnemen van een grondslag voor de 
verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de 
uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en 
notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische 
aard, met uitzondering van artikel I, onderdeel K. 
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2. Artikel I, onderdeel K, van de Wet wijziging van de Advocatenwet, de 
Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie 
en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag 
voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de 
uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en 
notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische 
aard, treedt in werking met ingang van de dag waarop het Besluit 
vestigingsplaatsen kamers voor het notariaat in werking treedt. 

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van 
dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 24 januari 2020 
Willem-Alexander 

De Minister voor Rechtsbescherming,
S. Dekker 

Uitgegeven de eenendertigste januari 2020 

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus
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