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Wijziging van de Wet op het notarisambt in
verband met de invoering van een
informatieplicht ten aanzien van gegevens
betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in
artikel 25 van die wet (informatieplicht
derdengeldenrekening notariaat)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het met het oog op een
correcte heffing en effectieve inning van belastingen en ter bestrijding van
financieel-economische criminaliteit wenselijk is in de Wet op het
notarisambt een informatieplicht in te voeren ten aanzien van bepaalde
gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die
wet;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goed gevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
In artikel 25 van de Wet op het notarisambt worden, onder vernummering van het achtste lid tot het tiende lid, twee leden ingevoegd,
luidende:
8. De notaris verstrekt, in uitzondering op zijn geheimhoudingsplicht,
bedoeld in artikel 22, aan de inspecteur of de ontvanger, bedoeld in artikel
2 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 2 van de Invorderingswet 1990 dan wel artikel 1:3 van de Algemene douanewet, indien
deze dit, daartoe gemachtigd door Onze Minister van Financiën, verzoekt
uit hoofde van de uitoefening van een bevoegdheid op grond van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990 onderscheidenlijk de Algemene douanewet:
a. de namen, adressen en woonplaatsen van de personen die betrokken
zijn bij betalingen naar of vanaf de bijzondere rekening in verband met
een in het verzoek specifiek aangeduide transactie of handeling waaraan
de notaris zijn medewerking heeft verleend, alsmede de omvang van die
betalingen en de nummers van de bankrekeningen waarvan door die
personen gebruik is gemaakt;
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b. de aard van de transactie of handeling waarop een in het verzoek
specifiek aangeduide betaling naar of vanaf de bijzondere rekening
betrekking heeft, alsmede de namen, adressen en woonplaatsen van de
personen die daarbij betrokken zijn, de omvang van de betalingen en de
nummers van de bankrekeningen waarvan door die personen gebruik is
gemaakt.
Bij het verstrekken van de hiervoor genoemde gegevens wordt hun
onderling verband door de notaris aangeduid.
9. De notaris verstrekt, in uitzondering op zijn geheimhoudingsplicht,
bedoeld in artikel 22, aan de opsporingsambtenaar, de officier van justitie
of de rechter-commissaris, de gegevens met betrekking tot de bijzondere
rekening die deze vordert uit hoofde van de uitoefening van een
bevoegdheid op grond van het Wetboek van Strafvordering.

ARTIKEL II
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan
verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
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