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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 
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Vragen van de leden Knops (CDA), Ellian (VVD) en Van Nispen (SP) aan de 
Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Adviescommissie stapt op 
omdat Minister ongeschikte notarissen benoemt» (ingezonden 9 december 
2022). 

Mededeling van Minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 
30 december 2022). 

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Adviescommissie stapt op omdat Minister 
ongeschikte notarissen benoemt»?1 

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat de voltallige Adviescommissie toegang notariaat (CTN) 
uit protest is opgestapt omdat u tegen het advies van de commissie in 
meermaals ongeschikt geachte kandidaat-notarissen heeft benoemd? 

Vraag 3
Zo ja, wat is de achterliggende reden dat u tegen het advies van de CTN in 
kandidaat-notarissen heeft benoemd en dat de Kamer hierover niet is 
geïnformeerd? 

Vraag 4
In hoeveel gevallen is deze situatie aan de orde geweest, waarbij de CTN 
negatief adviseerde over een benoeming van een kandidaat-notaris wegens 
persoonlijke ongeschiktheid of vrees voor de integriteit van de notaris, maar 
de kandidaat wel is benoemd? 

Vraag 5
Hoe vaak is in de afgelopen vijf jaren een kandidaat-notaris geweigerd op 
basis van een advies van de CTN en hoe vaak is na een weigering bezwaar 
en vervolgens beroep bij de bestuursrechter aangetekend? 

1 Nrc.nl, 7 december 2022, «Adviescommissie stapt op omdat Minister ongeschikte notarissen 
benoemt».
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Vraag 6
Bij hoeveel kandidaat-notarissen is vertraging ontstaan in de benoeming als 
gevolg van het opstappen van de CTN? Kunt u garanderen dat bij alle 
kandidaat-notarissen de wettelijke termijn van vijf maanden niet wordt 
overschreden? 

Vraag 7
Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat benoemingsprocedu-
res nog verdere vertraging oplopen? 

Vraag 8
Kunt u de bevindingen van de tijdelijke commissie over de manier waarop de 
advisering over kandidaat-notarissen is georganiseerd tijdig delen met de 
Kamer? 

Mededeling 

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Knops (CDA), 
Ellian (VVD) en Van Nispen (SP), van uw Kamer aan de Minister voor 
Rechtsbescherming over het bericht «Adviescommissie stapt op omdat 
Minister ongeschikte notarissen benoemt» (ingezonden 9 december 2022) niet 
binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog 
niet alle benodigde informatie is ontvangen. 
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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