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33 419 Wijziging van de Wet op het notarisambt in 
verband met de uitbreiding van de 
nationaliteitseis voor benoeming tot notaris tot 
personen met de nationaliteit van een andere 
lidstaat van de Europese Unie, van een overige 
staat die partij is bij de Overeenkomst 
betreffende de Europese Economische Ruimte of 
de Zwitserse Bondsstaat 

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 wenselijk is dat 

personen met de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese 
Unie, van een overige staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende 
de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat kunnen 
worden benoemd tot notaris; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Wet op het notarisambt wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt: 

1. Het eerste lid komt te luiden: 
1. Tot notaris is slechts benoembaar hij die de Nederlandse nationaliteit 

bezit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van 
een overige staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat. 

2. In het tweede lid wordt in de eerste volzin na «de benoembaarheid» 
ingevoegd: tot notaris. 

3. Aan het tweede lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot 
van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, 
luidende:
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d. dat hij de Nederlandse taal in voldoende mate beheerst voor een 
goede uitoefening van het notarisambt. 

 B

Artikel 14, vierde lid, onderdeel a, komt te luiden: 
a. niet langer de Nederlandse nationaliteit bezit, of de nationaliteit van 

een andere lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die partij 
is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of 
van de Zwitserse Bondsstaat;. 

ARTIKEL II  

De Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van de Wet op het notarisambt in 
verband met het laten vervallen van het nationaliteitsvereiste voor 
benoeming tot notaris (Stb. 2012, 272) wordt ingetrokken. 

ARTIKEL III  

Artikel IX van de Wet van 29 december 2011 tot wijziging van de Wet op 
het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede 
regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de 
Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming 
van witwassen en financieren van terrorisme (Stb. 2011, 470) vervalt.
  

ARTIKEL IV  

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

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

Gegeven

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
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