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Wet van 5 oktober 2016, houdende wijziging 
van de Wet op het notarisambt en enkele andere 
wetten in verband met de mogelijkheid tot 
herziening van pensioenfondsen voor het 
notariaat 

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

Prins 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 onder 

meer de Wet op het notarisambt te wijzigen in verband met de 
mogelijkheid tot herziening van pensioenfondsen voor het notariaat; 

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 1, onderdeel m, vervalt, onder vervanging van de puntkomma 
aan het slot van onderdeel l door een punt. 

 B

Titel IXa komt te luiden: 

TITEL IXa. HET PENSIOEN  

Artikel 113a  

1. De notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen nemen 
deel in een door Onze Minister aan te wijzen pensioenfonds. 

2. De Pensioenwet is, met uitzondering van de artikelen 7 en 9, van 
overeenkomstige toepassing op de notarissen, toegevoegd notarissen en 
kandidaat-notarissen. 

3. De KNB draagt de notarissen, toegevoegd notarissen of kandidaat-
notarissen voor die in het bestuur van het pensioenfonds zitting hebben. 
De notarisleden worden aangemerkt als vertegenwoordigers van 
werkgeversverenigingen en de toegevoegd notarissen en kandidaat-
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notarissen als vertegenwoordigers van werknemersverenigingen in de zin 
van de artikelen 100 en 102 van de Pensioenwet. 

4. De artikelen 4 tot en met 8 en 17 tot en met 21 en 25 van de Wet 
verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 zijn van 
overeenkomstige toepassing op de verplichte deelneming in het 
pensioenfonds van de notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-
notarissen. 

5. Voor de toepassing van artikel 8, eerste lid, van de Wet verplichte 
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 geldt ten aanzien van 
notarissen dat onder loon mede wordt begrepen de gerealiseerde omzet, 
de gerealiseerde winst of het gerealiseerde inkomen. 

ARTIKEL II  

De Pensioenwet wordt gewijzigd als volgt: 

 A

In artikel 1 wordt in de definitie van verplichtgesteld bedrijfstakpensi-
oenfonds het woord «en» vervangen door een komma, en wordt aan het 
slot toegevoegd: en artikel 113a, eerste lid, van de Wet op het 
notarisambt. 

 B

Artikel 70 wordt gewijzigd als volgt: 

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt: 
1. Voor de toepassing van de artikelen 71 tot en met 92 wordt onder 

ontvangende pensioenuitvoerder mede verstaan een beroepspensioen-
fonds als bedoeld in artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioen-
regeling. 

2. In het vierde lid vervalt: of de Stichting Notarieel pensioenfonds, 
bedoeld in artikel 113a, eerste lid, van de Wet op het notarisambt. 

ARTIKEL III  

Artikel 81 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt 
gewijzigd als volgt: 

1.  Het eerste lid komt te luiden: 
1. Voor de toepassing van de artikelen 82 tot en met 100 wordt onder 

ontvangende pensioenuitvoerder mede verstaan een pensioenfonds als 
bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. 

2. In het vierde lid vervalt: of de Stichting Notarieel pensioenfonds, 
bedoeld in artikel 113a, eerste lid, van de Wet op het notarisambt. 

ARTIKEL IV  

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. 
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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 te Wassenaar, 5 oktober 2016 
Willem-Alexander 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. Klijnsma 

Uitgegeven de zevenentwintigste oktober 2016 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur
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