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het beroep in 2000 was geen eindpunt, integendeel. Het beroep heeft zich sindsdien op alle
vlakken gemoderniseerd. De notaris vandaag
is niet alleen een deskundig en veelzijdig
jurist, maar ook de manager van een kmo
met alles wat daarbij komt kijken (personeelsbeleid, integrale kwaliteitszorg, ICT, …).

U twijfelt misschien een beetje, maar u heeft wel
degelijk het nieuwe jaarverslag van het notariaat
in handen. Geen klassiek activiteitenverslag
meer, maar wel een heuse krant met jonge
notarissen en notarissen in spe in de hoofdrol.

2

Het is verfrissend om de nieuwe generatie
bezig te zien en te horen. Ze is enthousiast,
gedreven en weet precies wat ze wil. De passie
voor de kleine en grote projecten van hun
cliënten is hun ultieme drijfveer. Ze is de
belichaming van het hedendaagse notariaat.

5

De samenleving, de regelgeving, ons beroep,
... ze worden steeds complexer. De nood aan
advies op mensenmaat wordt steeds groter. En
laat dat nu net zijn wat de notarissen en hun
medewerkers drijft: mensen met raad en daad
bijstaan, in volle vertrouwen.

Net als dit verslag, heeft het notariaat een ware
transformatie doorgemaakt. De hervorming van

3

4

p2

1

2

3

4

5

6

Saskia &
Priscilla
36 & 34 jaar
notaris sinds
2014 - 13

Benoît
43 jaar
kandidaatnotaris

Fanny
26 jaar
notarieel
juriste

Alain
31 jaar
notaris sinds
2014

Stéphanie
33 jaar
kandidaatnotaris

Carol
30 jaar
notaris sinds
2014

Het notariaat nu

Het parcours

De aandachtspunten

De cijfers

2000

907 579

696 760

1995

Aantal akten, evolutie
aantal notarissen,
1.000.000
werkgelegenheid, ...
650 283

Wat waren de voornaamste
projecten in het afgelopen jaar?

p22

1990

Het belang van de stage.
Hoe notaris worden?

p14

686 939

Waar staat ons beroep vandaag?

p8

500.000

0

meer akten in 2014

Aantal jaren anciennite

70 30

1 519
Notarissen

82 18

7 129
Meer op enotariusnl.be

2005

+3%
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Het notariaat nu

“Het notariaat moet een voortrekkersrol
spelen in de verdere informatisering van het
gerechtelijk landschap.
Door kennis te delen over de manier waarop
heel wat notarissen de elektronische
communicatiemedia in de armen hebben
gesloten en efficiënter gingen werken, zijn
zij de voorlopers van de cultuurverandering
die eraan komt binnen heel Justitie.”

Een prachtig voorbeeld van de digitalisering van
het notariaat, het zogenaamde ‘eNotariaat’, is het
project ‘eRegistration’. Vanaf nu worden alle akten
elektronisch naar het hypotheek- en registratiekantoor verzonden. Een grote vereenvoudiging en
modernisering voor iedereen en de eerste stap naar
het ‘eDossier’.
In de contacten met onze cliënten zien we dat ook
zij vinden dat we een dynamisch beroep zijn die
hun zorgen en wensen centraal stelt.
In het meest recente imago-onderzoek bij 2.000
Belgen gaf 58% van de respondenten aan dat het
notariaat werk heeft gemaakt van modernisering.
Niet slecht, maar toch blijven er nog hardnekkige
clichés over het notariaat bestaan.

Saai? Nee hoor!
Notarissen spelen een sleutelrol in preventieve
justitie door ervoor te zorgen dat de overeenkomsten die mensen sluiten eventuele discussies in de
toekomst kunnen vermijden. Deze rol is wellicht
minder sensationeel dan spectaculaire rechtszaken.
Maar is werken in een notariskantoor daarom saai?
Nee hoor! Zowel voor notarissen als medewerkers blijft het dag na dag boeiend om mensen te
begeleiden bij hun kleine en grote projecten, en
dat zowel op aangename als minder aangename
sleutelmomenten in hun leven. Het feit dat
notarissen zo discreet werken, maakt dat mensen
in alle vertrouwen bij hen terechtkunnen.
Justitie dichter bij de burger brengen, is voor het
notariaat al jarenlang een evidentie. Notarissen
zijn toegankelijk. Ze staan elke dag klaar om met
raad en daad een antwoord te bieden op de vragen
van hun cliënten. Daarbij steunen ze op een hecht
team van juridische en niet-juridische medewerkers
die zich op elk vlak permanent bijscholen.

Een breed werkterrein...
U kan bij uw notaris terecht om een bestaande
situatie vast te leggen of voor onpartijdig advies
op maat bij uw toekomstplannen. Op moeilijke
momenten kan u nood hebben aan iemand die
bemiddelt. Ook daarvoor is de notaris er.

Dat zei minister van Justitie Koen Geens
onlangs in Notarius, het magazine van het notariaat.
We kunnen het zelf niet beter formuleren!

In een notariskantoor werken staat in de eerste
plaats synoniem voor een heel menselijke job.
De notarissen en hun medewerkers weten als
geen ander hoe ze de persoonlijke projecten
van hun cliënten kunnen omzetten in een juridisch sluitende tekst. De juridische zekerheid
die de notariële akte biedt en het advies dat er
onlosmakelijk aan verbonden is, zorgen ervoor
dat mensen met een gerust hart engagementen
kunnen aangaan.

eNotariaat
eRegistration

eDossier

Meer op enotariusnl.be

Het notarieel werkterrein is breed en complex:
samenwonen, huwen, scheiden, huren, kopen,
ondernemen, erven, schenken, bemiddelen. De
regelgeving is continu in beweging. Daarom werkt
een notaris nooit alleen. Het talent, de kennis, de
ervaring en de passie van zijn medewerkers zijn
naadloos op elkaar afgestemd. Zo kan de notaris
tijd maken voor wat essentieel is: een afdoend
antwoord vinden op de vragen en zorgen van
zijn cliënten.

... en advies op maat
Elk dossier is anders. Elke cliënt is uniek. Hoe zit zijn
gezinssituatie in mekaar? Hoe een goed evenwicht
vinden tussen zijn privé- en professioneel leven?
Hoe dierbaren beschermen, nu en in de toekomst?
In essentie streven alle cliënten één doel na:
zekerheid. En daar is de notariële akte en het
advies op maat dat er onlosmakelijk aan verbonden
is, het perfecte instrument voor. De akte vormt een
stevige houvast voor de cliënten. Afspraken staan
er zwart op wit en hebben rechtskracht. Jaarlijks
verlijden de notarissen tussen 800.000 à 900.000
akten en vermijden zo talloze conflicten tussen
partijen.
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‘Wij zijn in de eerste
plaats zussen, dan pas
associés’
Amper vijftien maanden schelen de West-Vlaamse zussen Saskia
en Priscilla. Sinds hun studies legden zij een gelijkaardig parcours
af om in december 2013 hun droom waar te maken: hun eigen
notariskantoor in Brussel.
Saskia wist al tijdens de tweede kandidatuur rechten dat het notariaat iets
voor haar was. Priscilla heeft nog even
over de advocatuur getwijfeld, maar
uiteindelijk trok de notariële stage ook
haar over de streep.

Omdat hun Frans beter kan, besluiten de
zussen naar de hoofdstad te trekken. Ze
werken een tijdje op hetzelfde kantoor
maar realiseren zich al snel dat het in hun
belang is om zoveel mogelijk ervaring
op te doen. ‘Doordat wij geen notarisouders hebben om op terug te vallen
voor dossiers, organisatie, management,
personeelsbeleid … wisten we goed dat
het allemaal van onszelf moest komen.
En dat wilden we ook! Daarom zijn we
bewust naar verschillende kantoren

getrokken om bij te leren over aanpak en
organisatie zodat we dat konden toepassen in ons eigen kantoor’, vertelt Saskia.
Priscilla komt in 2011 op het toenmalige
kantoor van notaris Eric Neven terecht.
Een mooie opportuniteit, zou blijken. Eric
Neven ging bijna stoppen, het kantoor
ligt in het zuiden van Brussel, is makkelijk
bereikbaar, vlakbij het park, met een
internationaal cliënteel, … Het was voor
de zussen onmiddellijk duidelijk dat ze
daar zouden starten.

Priscilla &
Saskia
34 en 36 jaar
notaris sinds
2013 en 14

1

Het moet niet altijd even gemakkelijk
zijn om met je zus samen te werken?
‘Dat gaat met vallen en opstaan’,
bevestigt Priscilla. ‘Wij hebben dezelfde
werkvisie, we zijn enorm gedreven en
geboeid door ons vak. Maar daarnaast
hebben we elk onze persoonlijkheid en
ons leven naast het werk. Voor ons was
het enorm belangrijk om altijd op dezelfde golflengte te zitten. Daarom hebben
we ons van in het begin laten bijstaan
door een coach. Hoe zien wij de zaken?
Hoe staan wij tegenover elkaar? Dat was
een hele klus!’
‘Het belangrijkste is dat wij zussen zijn. En
niets op het werk mag dat ooit in gevaar
brengen. Als leiders van een minibedrijfje
moeten we samen beslissingen kunnen
nemen. We moeten aan hetzelfde zeel
trekken, dan pas kunnen we vooruit
gaan.’ vult Saskia aan.

Wat vinden jullie de positieve kanten
van het beroep?
‘De vertrouwensrol’, zegt Priscilla enthousiast. ‘Als notaris kun je het gekregen
vertrouwen vervullen door je cliënten
het juiste advies te geven. Als ze dan
met een gerust hart naar huis gaan,
dan geeft dat veel voldoening.’

Bekijk de video

‘Het is ook heel fijn dat we bij de
belangrijkste en leukste momenten
in hun leven aanwezig mogen zijn’,
vult Saskia aan.
‘Een derde punt, deels ook de reden
waarom we in Brussel notaris wilden
zijn: de internationale contacten. Wij
ontmoeten mensen van over de hele
wereld. Naast de cliënten is er ook de
samenwerking met de buitenlandse
notarissen. Deze extra dimensie maakt
het soms vermoeiend, maar wel uiterst
boeiend.’

2
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En de minder aangename kanten?
‘De overgang van werknemer naar
manager van een klein bedrijf, is niet
vanzelfsprekend’, verklaart Saskia. ‘Het
vraagt heel wat tijd en energie om als
notaris je plaats te vinden in verschillende situaties. Wij zijn nog steeds onze weg
aan het zoeken. Cliënten leggen als het
ware hun leven in jouw handen. Het is
normaal dat het je bezighoudt of je hen
op de juiste weg hebt gezet.’

Is er een verschil tussen de oude en
nieuwe generatie notarissen?
‘Wat ik een meerwaarde vind’, zegt
Priscilla,’ is dat wij recent het volledige
parcours hebben afgelegd. Wij zijn zelf
jaren medewerker geweest. Wij weten
dat het tijd en energie vraagt om mooie
dossiers aan de notaris af te leveren. Wij
weten dat ‘een simpele verkoop’, nooit
simpel is. Je moet zelf alles een keer
doen om te weten wat het inhoudt.’

Naast het feit dat het een erg tijdrovend
beroep is, weegt ook de eindverantwoordelijkheid door. ‘Als medewerker sta je
garant voor je eigen dossiers. Als notaris
zit je met velen rond de tafel die elk op
hun manier werken, maar uiteindelijk
moet de notaris wel ondertekenen.
Daarin moet je de gulden middenweg
vinden. Je kunt je eigen lat niet aan
anderen opleggen. Als het werk goed
gedaan is en de cliënten zijn tevreden,
dan moeten wij ook tevreden zijn’, legt
Priscilla uit. ‘Maar dat vraagt een hele
aanpassing.’

‘Je kantoor draait op je medewerkers.
Als notaris doe je enorm je best om alles
juist te doen, maar als je medewerkers
geen kwaliteit afleveren, dan mag je
nog zo’n goede notaris zijn… Daarom
complimenteren wij onze medewerkers
heel vaak’, vervolgt Priscilla. ‘Wij dagen
hun continu uit. We leggen de lat niet
hoger, maar anders. Mensen hebben een
uitdaging nodig in hun beroep en daar
letten wij op.’
‘Wij stellen onszelf ook veel in vraag,’ zegt
Saskia. ‘Waar kunnen we bijschaven om
het in de toekomst nog beter te doen?
Welke faciliteiten moeten we voorzien
zodat onze medewerkers goed en snel
kunnen werken. De toekomst van ons
beroep ligt ook daar: jezelf in vraag stellen en openstaan voor vernieuwingen.’

Saskia: ‘Sinds we samenwerken zien we

elkaar buiten de werkuren minder dan
vroeger. Maar we zijn wel met z’n tweeën
op reis geweest. Na het drukke jaar, met de
moeizame overname en associatie, hadden
we dat écht verdiend. En niemand die dat
beter besefte dan wijzelf!’

Priscilla: ‘Van mijn voorganger Eric Neven

“We moeten aan
hetzelfde zeel
trekken, dan
pas kunnen we
vooruit gaan.”

heb ik geleerd om op een solidaire manier
met cliënten om te gaan. Wederzijdse empathie is de basis voor vertrouwen. Je akte moet
pico bello in orde zijn, maar uiteindelijk is een
goed relatie nog belangrijker.’

3
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Bij de minste twijfel overleggen Saskia en Priscilla. ‘Meestal voelen we de dingen op dezelfde
manier aan. We zijn zeer voorzichtig. We zoeken de zaken tot op het bot uit en dan gaan we er
te goeder trouw volledig voor.’

2

In totaal zijn ze met acht op het kantoor, allemaal vrouwen. ‘Er heerst een hele goede sfeer.
Er is geen onderliggende frustatie of wrevel. Wij maken tijd om met elkaar te praten.’

3

Nu hun droom uitgekomen is, willen de zussen terug tijd maken voor een leven naast het
werk. ‘In het begin kun je niet anders dan er volledig voor gaan, maar nu moeten we terug de
draad van ons sociaal leven en hobby’s oppakken.’
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Het parcours

Het belang van de stage

Een goede opleiding van de toekomstige
notarissen ligt het notariaat nauw aan het
hart. Het belang van de notariële stage
hierin kan niet genoeg benadrukt worden.
De stage is, na de universitaire opleiding, fundamenteel voor het vervolmaken van de praktische, deontologische en theoretische kennis van een
toekomstig notaris. Enkel de onderdompeling in de dagdagelijkse praktijk
van een notariskantoor kan de echte
brede knowhow leveren die een notaris in
spe moet bezitten.

Het is dan ook belangrijk dat de stagiair
ervaring opdoet in alle aspecten van het
notariskantoor : het juridische aspect,
maar ook de werking en de organisatie.
Een succesvolle stage is de opdracht
van de stagiair zelf, maar evenzeer de
opdracht van de stagemeester. Deze
laatste zet zich op die manier in om de
toekomst van het beroep te verzekeren
door zijn ervaring te delen met toekomstige collega’s en een positieve bijdrage
te leveren tot de instroom van nieuwe
notarissen.

Hoe notaris worden?

Een jurist die notaris wil worden, moet na
vijf jaar rechten en één jaar notariaat, een
stage lopen van drie volle jaren, in één of
meer notariskantoren.
Na de stage kan hij de titel van kandidaatnotaris bekomen door deelname aan het
examen dat sinds 2001 eenmaal per jaar
georganiseerd wordt door de Benoemingscommissies voor het notariaat. De
Benoemingscommissies bestaan uit vier
notarissen en vier onafhankelijke externen.

Om zowel stagiair als stagemeester
te steunen, werd in elk provinciaal
genootschap een stagecommissie
opgericht. Stage-afgevaardigden ontmoeten de stagiair en de stagemeester
op de werkplaats, zamelen alle informatie in over het verloop van de stages,
brengen hierover verslag uit aan de
commissie en zijn in het algemeen
tussenpersoon voor de stagiairs en hun
stagemeester.

Zij rangschikken de deelnemers op grond
van de resultaten van de schriftelijke en
mondelinge proeven en op basis van
geschreven en gemotiveerde adviezen van
de procureur des Konings en het notarieel
adviescomité van de provincie waar de
best geklasseerde kandidaat actief is.

KANDIDAATNOTARIS

Enkel de, maximum negentig, bestgeklasseerde deelnemers worden door de
Koning tot kandidaat-notaris benoemd.

> door als plaatsvervanger aangesteld te worden ter
vervanging van een notaris die tijdelijk het ambt
niet kan uitoefenen of door aan het hoofd van
een vacant kantoor waar nog geen opvolger is te
worden benoemd.
> door zich te associëren met één of meer notarissen.

5 jaar
rechten

1 jaar
notariaat

3 jaar
stage

Vergelijkend examen

Meer op enotariusnl.be

KANDIDAATNOTARIS

> door benoemd te worden door de Koning tot
notaris-titularis, nadat de kandidaat-notaris
succesvol zijn kandidatuur heeft gesteld voor de
overname van een vacant kantoor naar aanleiding
van een oproep gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad.

NOTARIS
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‘Ik kan niet wachten om
mijn carrière als notaris
voort te zetten’
Voorbestemd om fiscalist te worden, belandde Benoît eerder
toevallig in het notarisberoep. Sinds 2013 is hij kandidaat-notaris
en wil hij, zodra het kan, zich associëren in Court-Saint-Etienne.
Zodra hij zijn diploma rechten op zak
had, zag hij zich eerder in de richting
van de fiscaliteit of de consultancy
uitgaan. Reacties van vrienden die in
die sectoren actief waren, zorgden voor
de ontnuchtering. Door een
speling van het lot belandde hij in 1999
in een notariskantoor. Sindsdien is
hij nooit meer uit het notariaat
weggegaan.

‘Aangemoedigd door een vroegere collega die intussen notaris is geworden in Dinant (Baudouin Delcommune), besliste ik
na zes jaar om opnieuw te gaan studeren
en mijn licentie in het notariaat te halen
(2005). Ik combineerde mijn studies met

een job en een gezin met twee kleine kinderen. Het was een zware en afmattende
periode, maar die inspanningen waren
uiteindelijk wel lonend: na hard werk en
met veel volharding slaagde ik in 2013
voor het vergelijkend examen.’

Benoît
43 jaar
kandidaatnotaris

1

Wat zijn uw plannen vandaag?
‘Ik werk nu iets meer dan zes jaar samen
met Yves Somville hier in Court-SaintEtienne en zodra het kan, willen we ons
associëren. We gaan het kantoor, dat
verouderd is en te klein is geworden,
vergroten en volledig renoveren.
Onze medewerkers zullen ook inspraak
krijgen. Ik vind het belangrijk dat zij deel
uitmaken van het evolutieproces van
hun werkomgeving. Om onze ideeën te
concretiseren, gaan we de hulp van een
binnenhuisarchitect inschakelen.’

De combinatie werk en gezin is dat
iets wat men leert?
‘Dat is niet zonder slag of stoot gegaan.
In de periode waarin ik het vergelijkend
examen voorbereidde, ben ik gescheiden
van de moeder van mijn kinderen met
wie ik nu het co-ouderschap deel. Mijn ex
en ik organiseren ons zo goed mogelijk
in het belang van de kinderen. Dat was
van meet af aan onze prioriteit en we zijn
steeds in goede verstandhouding met
elkaar blijven omgaan.

Bekijk de video

Vandaag zijn mijn kinderen trots op
het succes van hun vader en blij dat ze
voortaan wat meer tijd met mij kunnen
doorbrengen. Hoewel ik steeds een
enorme stapel werk heb, heb ik besloten
om meer tijd te investeren in mijn familie
en mijn hobby’s. Doordat ik in associatie
werk, heb ik zeker wat meer bewegingsruimte.’

Meer op enotariusnl.be
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Wat is het belang van sport in
uw leven?
‘Sport is essentieel voor mijn mentaal
en fysiek evenwicht. Wanneer ik voetbal
speel, ben ik helemaal ergens anders.
Ik heb bovendien Yves Somville via de
nationale voetbalploeg van het notariaat
leren kennen en het is dankzij hem dat ik
lid ben geworden van de veteranenploeg
van Ottignies. Door de jaren heen zijn we
een hechte groep vrienden geworden
en dikwijls eindigt de derde helft in de
vroege uurtjes. Ik speel eveneens in
de ABSSA-competitie (Assosciation
Belge des Sports du Samedi) in
Tourinnes-Saint-Lambert.
Daarnaast ga ik klimmen in het sportcomplex van Blocry in Louvain-la-Neuve
en doe ik aan buitenklimmen. Twee jaar
geleden ben ik voor mijn verjaardag
naar Chamonix getrokken en ben ik
samen met enkele bevriende notarissen
de Aiguille du Midi afgedaald. Ik ga ook
moutainbiken in Waals-Brabant. Nog
een manier om je geest te bevrijden en je
streek goed te leren kennen.’

Hoe ziet u de toekomst van
het beroep?
‘Notaris is een boeiend beroep, maar ook
een beroep dat meer en meer eisen stelt
door de steeds complexer wordende en
veranderende wetgeving, de regionalisering en de nieuwe verplichtingen
die aan het notariaat worden opgelegd
door de administratieve hervormingen.
De nieuwe technologieën zorgen er ook
voor dat de burger steeds beter en beter
geïnformeerd is. Juridische kennis alleen
volstaat niet langer. De instrumenten die
de notariële instellingen ons ter beschikking stellen, helpen ons gelukkig in onze
opdracht. Informatisering is primordiaal
in ons beroep. Sinds tien, vijftien jaar
slagen we erin het notariaat te moderniseren, mee te zijn met onze tijd en
zelfs een voorloper te zijn. We moeten
hierin volharden en onze inspanningen
voortzetten. Dat is de grootste uitdaging
de komende jaren.’

3

Werken en hobby’s

2

“Notaris is een
boeiend beroep,
maar ook een
beroep dat meer en
meer eisen stelt.”

Meer op enotariusnl.be

Hoewel ik steeds een enorme stapel
werk heb, heb ik besloten om meer tijd te
investeren in mijn familie en mijn hobby’s.
Doordat ik in associatie werk, heb ik zeker
wat meer bewegingsruimte.

1

Benoît was voorbestemd om een rasechte fiscalist te worden. ‘Maar ik besefte
snel dat ik me in dat milieu niet ten volle zou kunnen ontplooien. Na enkele jaren
als fiscalist op een notariskantoor, besefte ik dat ik notaris wou worden.’

2

Benoît wil niet noodzakelijk alleen notaris-titularis worden. ‘Ik vind het systeem
van associatie erg goed. Het geeft iedereen de kans om op bepaalde momenten op
adem te komen en het laat toe om elkaar aan te vullen.’

3

‘Sport is essentieel voor mijn mentaal en fysiek evenwicht.
Naast voetbal doe ik ook aan binnen- en buitenklimmen.’
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De aandachtspunten

01

02

Notaris.be:
5 miljoen bezoeken

Alle video’s van het notariaat zijn ook
terug te vinden op notaris.be, inclusief
de afleveringen van ‘Bij de notaris’, het
programma dat op alle Vlaamse regionale tv-zenders en Kanaal Z te zien is.
Daarnaast wordt er wekelijks een nieuwe
video online gezet waarin de meest
gestelde vragen aan de notaris kort en
helder worden beantwoord.
Naar aanleiding van de publicatie van
een nieuwe brochure over bemiddeling
pakte NotarisTV uit met drie promovideo’s over bemiddelen bij gezinsof bedrijfsconflicten.
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juli

augustus

05

Dag van de Successieplanning

2 000
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VENNOOTSCHAPPEN

DE FAMILIE
A. Authentieke testamenten

A. Oprichting van nieuwe vennootschappen
Vergelijking oprichting vennootschappen 2012-2014
22000

De vergelijkingen uitgedrukt in percentages worden berekend ten
opzichte van hetzelfde trimester van het vorige jaar.
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Situatie opnieuw genormaliseerd
sinds december.
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Het startpunt voor de vastgoedindex is het 3de trimester 2007. Toen bedroeg de index 100.
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2010 T 2

Woonbonus zorgt in het vierde trimester voor een explosie van het aantal verkoopsovereenkomsten.

De stijging van de vastgoedactiviteit die in
september werd opgetekend, wordt bevestigd
en zet zich in oktober en november verder.
De nieuwe fiscale maatregelen hebben
kandidaat-kopers sneller doen beslissen
en hebben het hele koopproces in een
stroomversnelling gebracht.
In oktober steeg het aantal vastgoedtransacties
ten opzichte van oktober 2013 met +25,2%.
Daarmee hebben we een nieuwe recordmaand
sinds de invoering van onze activiteitenindex
in 2008. In november noteerden we een
toename van 21,9% ook al daalde het aantal
overeenkomsten ten opzichte van oktober 2014
(-14,5%). In de loop van de maand december
normaliseerde de situatie. De dan getekende
verkoopsovereenkomsten konden immers niet
meer leiden tot een akte in 2014. We stellen
zelfs een daling van 13,4% vast ten opzichte van
december 2013 dat een uitstekende maand was.
In het 4de trimester klokt de vastgoedactiviteit af
op een index van 115,4. Dit is een toename van
10,2% ten opzichte van het 3de trimester 2014 en
een stijging van 9% in vergelijking met het 4de
trimester 2013.

Voor deze editie van de Barometer heeft de KFBN de aanplanting gefinancierd van 500 bomen via de NGO
Kiem des Levens, die gesteund wordt door de Koning Boudewijnstichting. Deze bomen compenseren voor
een deel onze CO2-uitstoot.
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In november 2014 was er de vierde editie
van ‘Dag van de Successieplanning’:
in alle Notarishuizen van het land waren
er gratis infosessies over successieplanning. Zo’n 2.000 mensen pikten een
infosessie mee.

Bron: Graydon
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Vergelijking faillissementen 2012-2014
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Elk trimester verschijnt de Notarisbarometer die peilt naar de activiteit
in ons land op het vlak van vastgoed,
B. Echtscheidingen
familiezaken en vennootschappen. Het
gaat onder andere over het aantal vastgoedtransacties en de gemiddelde transactieprijzen van woonhuizen en appartementen. De notariskantoren verzamelen
de gegevens op elektronische wijze drie à
vier maanden voor de ondertekening van
de akte. Hierdoor beschikken ze over de
meest recente gegevens van de Belgische
vastgoedmarkt.
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Dag van de Successieplanning
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Vastgoed - familie - vennootschappen
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In 2014 telde het team van
het notariaat maar liefst 138
notarissen, medewerkers en
sympathisanten
die de 20 km
B. Faillissementen
door Brussel liepen.
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Zo’n 2.000 mensen pikten een
infosessie mee tijdens de vierde
Dag van de Successieplanning.

Notarisbarometer

Verantwoordelijke uitgever: Lorette Rousseau, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel

www.notaris.be is al jaren de referentiesite voor toegankelijke juridische
informatie over samenwonen, huwen,
scheiden, kopen, huren, erven, ondernemen en andere materies waarvoor u
terecht kan bij uw notaris.
Het afgelopen jaar steeg het aantal
bezoeken tot 5 miljoen (500.000
bezoeken meer dan in 2013!). Samen
met zijn Franstalige tegenhanger
notaire.be was de site in 2014 goed
voor maar liefst 9 miljoen bezoeken.
De site wordt permanent geüpdatet:
onder andere met nieuws over gewijzigde
regelgeving, een FAQ-rubriek, brochures,
vacatures en rekenmodules. De updates
worden aangekondigd in een maandelijkse nieuwsbrief en via Facebook,
Twitter, LinkedIn en de nieuwe blog
enotariusnl.be.

april

NotarisTV

aantal vennootschappen

Externe communicatie

maart

februari

januari

aantal vennootschappen

14

Notarisbarometer T/4 - 2014

1

Over het volledige jaar gezien steeg de
vastgoedactiviteit ten opzichte van 2013
met 5% met een gemiddelde index van 107,6
tegenover 102,5 in 2013. Deze toename is vooral
toe te schrijven aan de vastgoedactiviteit in
het noorden van ons land, maar we zien in de
regionale analyse dat vastgoed het in heel
België goed doet dankzij de steeds lagere
hypothecaire rentevoeten.
Op macro-economisch niveau

Het consumentenvertrouwen is sinds
september stabiel (-11) en klokt in december
af op -12. De gezinnen blijven relatief
vertrouwensvol tegenover de algemene
economische vooruitzichten ondanks het
klimaat van ontevredenheid dat het einde van
dit jaar kenmerkt.
De werkloosheidsgraad blijft stabiel en
bedraagt 8,5% in november 2014.
Het ondernemersvertrouwen (bron NBB)
herstelt aanzienlijk en stijgt van -7,2 in
september naar -6,9 in december. Voor de
bouwsector is de toename nog significanter
met -9,5 in december, d.w.z. een stijging van
4,8 punten in vergelijking met september
(-14,3).

1

13 000
notariële opleidingen

Permanente vorming

De inflatie bleef positief in oktober (0,3%)
en november (0,1%), maar duikt in december
opnieuw onder nul (-0,4%).
Deze negatieve inflatie is een rem op het lang
aangekondigd en verwacht reëel economisch
herstel, maar betekent geen afname van
de economische activiteit. We spreken
over deflatie wanneer de negatieve inflatie
gedurende verschillende trimesters aanhoudt.
Voor 2014 bedraagt de gemiddelde inflatie 0,5%.
In een dergelijke context brengt de positieve
evolutie van het BBP (+0,9% in het 3de trimester
2014) het nodige contrast en verzacht dit de
vooruitzichten.

2014 was qua opleidingen een absoluut
recordjaar. Er werden maar liefst 400
Nederlandstalige vormingssessies
georganiseerd waaraan ruim 13.000
notarissen en medewerkers deelnamen. Een breed aanbod, met naast
juridische opleidingen ook aandacht voor
bemiddeling, management, integrale
kwaliteitszorg en ICT.

De hypothecaire rentevoeten met een vaste
rentevoet en een looptijd van meer dan 10 jaar,
dalen opnieuw en zakken onder de 3% met
2,97% in oktober en 2,91% in november (bron
NBB). In november 2013 bedroeg deze rentevoet
nog 3,83%.
Wat de hypothecaire kredietakten betreft,
hebben de omstandigheden zowel aangezet tot
kopen als tot het opnieuw onderhandelen van
de kredietovereenkomsten. In totaal noteren we
in 2014 15,8% meer kredietakten.
In het 4de trimester bedraagt de verhoging
op jaarbasis 73%. Het is eveneens in oktober
en november dat het overgrote deel van de
kredietakten genoteerd werd.

Notarisbarometer T/4 - 2014

“De Notarisbarometer peilt o.a. naar
de vastgoedactiviteit in ons land.”

Deelnemers aan

Meer op enotariusnl.be

Bezoekers op

5 050 250
notaris.be
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07
ICT en administratieve
vereenvoudiging

Credoc is de ICT-pijler van het notariaat.
Met een negentigtal medewerkers uit
alle mogelijke IT-branches en zowat
vijftig hoogtechnologische applicaties
toegespitst op het notarisberoep, begeleidt Credoc het notariaat al meer dan
tien jaar bij de overstap naar het digitaal
tijdperk.
Informatiebrochure uitgegeven door de
Nederlandstalige Raad van de Koninklijke
Federatie van het Belgisch Notariaat
Bergstraat 30-34 - 1000 Brussel

eRegistration

Gids voor de organisatie van uw kantoor

Wat kan een
notaris
voor u doen?

1

Vennootschappen

De notaris luistert,
geeft raad en tekent mee.

De notaris luistert,
geeft raad en tekent mee.

wat als niet iedereen
overeenkomt?

De notaris luistert,
geeft raad en tekent mee.

Informatiebrochure uitgegeven door de
Nederlandstalige Raad van de Koninklijke
Federatie van het Belgisch Notariaat
Bergstraat 30-34 - 1000 Brussel

Bemiddeling:

2

www.notaris.be

eRegistration

e

eRegistration

Tips - Afspraken - Dossierbeheer - Webservices

De notaris luistert,
geeft raad en tekent
mee.

www.notaris.be

4

www.notaris.be

Nieuwe brochures beschikbaar op
www.notaris.be.

eDepot

eDepot laat toe een vennootschap
binnen de 48 uur online op te richten.
Sinds 2007 verrichten de notarissen
alle postakteformaliteiten online. Na de
ondertekening van de akte, worden de
gegevens van de vennootschap in
oprichting en de bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad verzonden naar
de FOD Economie en de FOD Justitie.
Enkele minuten later wordt het ondernemingsnummer toegekend, waardoor
de toekomstige zaakvoerder zijn activiteit
de dag zelf nog kan starten.

3

www.notaris.be

bezochte pagina’s
per dag
eNotariaat

Sinds 2001 beschikken de notarissen en
hun medewerkers over een beveiligd
extranet met meer dan vijftig applicaties. Dit maakt van het notariaat een
voorloper op vlak van dematerialisering
en administratieve vereenvoudiging.
Dagelijks ontvangt het extranet 4.500
unieke bezoekers die samen 50.000
pagina’s consulteren.

De notaris: ook in het hart van Europa, met 22 Europese lidstaten die een
notariaat kennen. In het totaal gaat het
om maar liefst 40.000 notarissen en
160.000 medewerkers.

e

eNotariaat

50 000

09

eNotariaat
Huwen

Informatiebrochure uitgegeven door de
Nederlandstalige Raad van de Koninklijke
Federatie van het Belgisch Notariaat
Bergstraat 30-34 - 1000 Brussel
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e

ict
ict

4 500

unieke bezoekers
per dag
eNotariaat

Sinds 2001 beschikken de notarissen en hun medewerkers
over een beveiligd extranet met meer dan vijftig applicaties.

notnot

Meer op enotariusnl.be
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Europa

Het notariaat draagt via de Internationale
Raad van het Belgisch notariaat (IRBN)
juridisch en beleidsmatig actief bij in de
Europese dossiers die relevant zijn voor
het beroep. Dit in nauwe samenwerking
met “The Council of the Notariats of the
European Union”, het officieel Europees
orgaan dat als woordvoerder en vertegenwoordiger van het notariaat optreedt bij
de Europese instellingen.
In 2014 nam België het voorzitterschap
van het Europees notariaat waar en
werden de krijtlijnen van het Europees
beleid van het notariaat voor de komende
5 jaar uitgestippeld. De notarissen van
de Europese Unie engageerden zich in
het Plan 2020 voor de uitbouw van een
Europees justitieel beleid voor burgers en
ondernemingen dat rekening houdt met
de socio-economische uitdagingen.
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‘Tevreden cliënten na een
vlotte afhandeling van een
dossier. Daar doe ik het voor!’
‘Als ik mensen vertel dat ik voor notaris ga dan krijg ik steevast
de reactie: “Moh, dat had ik nu helemaal niet verwacht, jij bent
altijd zo goedlachs”’ ...
De toon van het interview is gezet. Een
uur lang vertelt Fanny Flamen over
haar keuze voor het notariaat. Zestig
vrolijke minuten gevuld met aanstekelijk gelach.
Oude geleerde mannen
‘Op de middelbare school kreeg ik vaak
te horen dat ik het goed kon uitleggen.
Toen ik zei dat ik rechten ging studeren,
vonden ze dat een perfecte keuze. Als
enige van mijn familie trouwens, bij ons
vind je geen advocaten of notarissen. Na
mijn rechtenstudie liet mijn ambitie het
niet toe om al te gaan werken, ik wou
mezelf specialiseren, fine-tunen.
Personen- en familierecht interesseerden
me enorm en het kriebelde om notariaat
bij te studeren. In het begin geloofde ik
niet dat ik notaris kon worden. Notarissen, dat waren, oude en geleerde

mannen (lacht). Ja, ook bij mij leefde dat
idee! Door mijn studiestage en opleiding
ontdekte ik dat het wél een toegankelijk
beroep is en helemaal niet stijf. Als ik kijk
naar de notarissen rondom mij die ik
ontmoet tijdens de maandelijkse studiedagen, dan zie ik vaak jonge, spontane,
hip geklede notarissen. Zij beantwoorden helemaal niet aan het beeld dat de
meeste mensen van een notaris hebben.’
De smaak te pakken
‘Tijdens mijn studiestage kreeg ik de
smaak van het notariaat écht te pakken.
Het was een gedreven familiaal kantoor
waar het er heel leerrijk en aangenaam
aan toe ging.

ik van alles geproefd: nalatenschappen, schenkingen, vennootschappen,
verkopen …
Sinds augustus 2013 werk ik in een
kantoor aan de kust. Ik krijg hier veel
verantwoordelijkheid, wat heel positief
is. Ik houd me vooral bezig met verkopen
en familiaalrechtelijke contracten. Ik
doe alles, of zo goed als alles: dossiers
aanmaken, opzoekingen, cliënten
contacteren, akten opmaken, afrekeningen voorzien voor de cliënt, juridische
vraagstukken oplossen …’

Na mijn master zijn mijn vriend en ik naar
Gent verhuisd en ben ik voor tien maanden in een ander kantoor gaan werken.
Ik werd er zeer goed begeleid. Daar heb

Fanny
26 jaar
notarieel
juriste

Bekijk de video

1

Meer op enotariusnl.be
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Het imago
Wat zijn volgens Fanny de mindere
kanten van het beroep? ‘Het beeld dat
mensen hebben van het notariaat.
Mensen denken dat het een saai beroep
is. Dat wij hele dagen akten maken, diensten aanschrijven, achter de computer
zitten … Uiteraard doen wij dat ook.

Het plaatje moet kloppen
‘In maart 2016 ga ik meedoen aan het
examen. Dat is alleszins het plan (lacht).
Of ik er schrik voor heb? Niet echt. Als je
een goede opleiding genoten hebt, dan
moet dat wel lukken. En als het na enkele
pogingen niet lukt, dan is het omdat het
plaatje niet klopt…’

Ook tegenover vrienden moet ik mij
telkens verdedigen, dat het notariaat
wel meevalt (lacht). Mensen reageren
vaak met ongeloof als ze horen dat ik
voor notaris ga. Dan zeggen ze: “Moh, dat
had ik nu helemaal niet verwacht, jij bent
altijd zo goedlachs.” Afhankelijk van de
situatie ben ik ook goedlachs. Mijn doel
is dat iedere cliënt de akte ondertekent
met een gerust hart, dat hij weet wat hij
tekent en dat hij weet dat zijn dossier met
de nodige precisie wordt afgehandeld.’

‘Als ik slaag voor het examen, dan wil ik
mij graag eerst associëren. In het beste
geval slaag ik voor mijn dertigste. Om
dan al een kantoor in je eentje over te
nemen… dat is toch niet evident denk
ik. Daarvoor moet je een goede portie
lef hebben. Ik wil liever eerst een aantal
jaren een partnernotaris om ervaring en
zelfvertrouwen op te doen, eveneens
om naambekendheid te verwerven in
de streek en bij de cliënten om dan op
termijn eventueel een kantoor over
te nemen. Dat de jonge en oudere
generatie samenwerken door te
associëren brengt veel voordelen met
zich mee voor beiden.’

Jong en vrouwelijk

2

‘Natuurlijk bestaan ze, die stijve notarissen.
Maar er zijn er ook zoveel andere: vlotte
notarissen die gerust eens een grapje durven
maken. Het notariaat is veel aan het verjongen
en vervrouwelijken. De hiërarchie in de
cliënt-notaris relatie is aan het versoepelen.
Ik zie dat vooral op tussenkomsten en
studiedagen.’

“De omgang met
de cliënten vind ik
absoluut het leukst
aan mijn job.”

1

2

Elke werkdag is volledig anders. Fanny gaat vaak op tussenkomsten,
ontvangt cliënten en gaat naar studiedagen om up-to-date te blijven.

3

Samen met vriendinnen leeft Fanny zich uit op het jaarlijks
voetbaltoernooi van de Hoppeschoppers.

3

Meer op enotariusnl.be

Meer op enotariusnl.be

Sinds augustus 2013 loopt Fanny stage bij de geassocieerde
notarissen Peter De Baets en Liselotte De Kock in Koksijde.
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verleden akten

650 283

7 129

+3 %
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aantal verleden akten

1990

82 18

Stijging van
het aantal

686 939

Op 31 december 2014 waren er in
België 1.519 notarissen actief in
1.164 notariskantoren. Onder
hen staan er 910 (59,9%) op de
Nederlandstalige en 609 op de
Franstalige taalrol (40,1%). Het gaat
om 443 dames en 1.076 heren.

Het aantal vrouwelijke notarissen blijft
stijgen. In 2014 zijn er 40 vrouwelijke notarissen bijgekomen, wat hun aantal op
443 brengt (29,2%, dubbel zoveel als 10
jaar geleden). Voor de derde maal op
rij is het aantal mannelijke notarissen
gedaald: 21 mannen minder dan in 2013.
Dat brengt hun aantal op 1.076 (70,8%).
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“In 2014 verleden de notarissen
869.687 akten, een stijging van +3%
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De werkgelegenheid steeg met 0,59% in
vergelijking met 2013. Het notariat
(notariskantoren + notariële instellingen)
geeft werk aan 7.129 medewerkers,
waaronder 5.867 dames en 1.262 heren.

Aantal medewerkers
in het notariaat

Gemiddelde aantal
medewerkers

7 129

per kantoor

6

Medewerkers

Aantal associaties
van notarissen

Notariskantoren + notariële instellingen

317

Associaties

Net als de afgelopen jaren, kenden de
associaties tussen notaris(sen) en kandidaatnotaris(sen) een succes. In 2014 telden we
317 associaties (20 meer dan in 2013) waarvan
53 tussen notarissen-titularis en 264 tussen
notarissen-titularis en kandidaat-notaris(sen).

Meer op enotariusnl.be
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‘Het is een persoonlijke
overwinning als mensen hun
meningsverschillen bijleggen’
In januari 2014 is Alain benoemd tot notaris en geassocieerd met
zijn vader. Hij heeft er nog geen minuut spijt van. ‘Een associatie is
zoals een huwelijk. Je moet op voorhand goede afspraken maken.’
Alain, enthousiast en sportief in hart
en nieren (hij deed al mee aan de
20km door Brussel met de ploeg van
het notariaat en is ook lid van een
hockeyteam), houdt van uitdagingen.
Zijn beroep is zijn passie. Toch is hij er
zich bewust van dat hij nog maar aan
het begin van zijn carrière staat en alle
dagen bijleert.

‘Zolang je geen notaris bent, weet je
onmogelijk in detail wat het beroep
allemaal inhoudt. Je hebt natuurlijk je
ervaring als medewerker, maar zodra je
je aan de andere kant van het ‘dossier’
bevindt, staan er je nog heel wat (fijne)
verrassingen te wachten’, bevestigt hij.
Hij vertelt dat hij aanvankelijk niet van
plan was om in de voetsporen van zijn
vader te treden, wellicht eerder uit
tegendraadsheid.

‘Toen ik dan toch voor notariaat koos,
dan was dat ook omdat ik op die
manier langer kon studeren. Eens je
je diploma rechten behaalt, kom je in
een grote leegte terecht. De notariële
stage is een eerste stap in het actieve
leven. Bovendien is het een uitstekende
algemene aanvullende opleiding.’ Alain
had ook bepaalde verwachtingen over
het beroep, onder meer over de sociale
rol van de notaris, verwachtingen die
werden ingelost.

Alain
31 jaar
notaris sinds
2014

1

2

Binnen zonder bellen
‘Ik zie het notariaat als een familienotariaat. De mensen hebben geen
drempelvrees wanneer ze bij ons komen.
De lokale context van ons kantoor maakt
dat we soms een diepgaandere relatie
met ons cliënteel kunnen aangaan dan in
de grote steden. Leuk weetje: we hebben
pas onlangs beslist om een deurbel te
installeren. Voordien was het ‘binnen
zonder bellen’.
‘Het notariaat vereist neutraliteit. We
evolueren onophoudelijk in de bemiddeling. Ik beschouw het als een persoonlijke overwinning wanneer mensen hun
meningsverschillen achter zich kunnen
laten. Mijn grootste uitdaging bestaat er
in duidelijke uitleg te verschaffen.

Ik ben fier als ik weet dat de mensen
begrijpen wat ik vertel. Je moet je op
hetzelfde niveau als je cliënten kunnen
plaatsen en hen naar waarde weten te
schatten.’
Hoe verloopt de associatie met uw
vader?
‘Die verloopt heel goed. Een associatie
is in feite zoals een huwelijk. Je moet
op voorhand goede afspraken maken.
Dat is soms moeilijk, maar dat wordt
ruimschoots gecompenseerd door tal van
voordelen, vooral op vlak van overdracht.
Zo kan ik op zijn jarenlange ervaring
rekenen en op die van zijn (onze) medewerksters. Ik vraag mijn medewerksters
regelmatig om raad. Ik vind het belangrijk
om ieders werk en ervaring te appreciëren. Als notaris sta je aan het hoofd
van een ware minionderneming. Het
organisatorische aspect is een belangrijk
onderdeel van het notarisberoep.’

Bekijk de video

Meer op enotariusnl.be
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Hoe reageerden uw medewerkers op
uw benoeming?
‘Bij mijn aankomst wou ik het kantoor,
hoewel er op de werking niets aan te
merken viel, reorganiseren en moderniseren. Onze medewerksters hebben deze
veranderingen aanvaard, maar er was
omkadering en beschikbaarheid nodig.
Gelukkig heb ik een zeer goede band
met het team.

Erg waardevol voor de goede werking
van het kantoor. Mijn zus werkt sinds
begin dit jaar eveneens voor ons
kantoor. Ze heeft notariaat gestudeerd
en lijkt de smaak te pakken te hebben.
Ik moet zeggen dat ons team zeer goed
draait.’

Twee van onze medewerksters zijn
respectievelijk twintig en dertig jaar in
ons kantoor actief. Zij zijn het geheugen
van het kantoor en kennen iedereen.

Vrije tijd en carrière

Alain lijkt zijn gading gevonden te hebben in
zijn nieuwe carrière, wat hem niet belet van
zijn vrije tijd te genieten.

“Ik sta met de
glimlach op en ga
graag werken omdat ik
het gevoel heb dat
ik mensen kan
helpen.”

3

Meer op enotariusnl.be
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Samen met enkele vrienden heeft Alain een hockeyteam opgericht. ‘Het enige dat we
gemeen hebben, is dat we ons tweehonderd procent inzetten voor de overwinning.’

2

Alain was niet van jongs af aan van plan om notaris te worden. ‘Cliënten spreken ons
soms aan met ‘dokter’. Best wel grappig en merkwaardig als je weet dat ik ooit
geneeskunde overwogen heb.’

3

Alain brengt zijn cliënten vaak aan het lachen. ‘Ik denk dat ze dan beter naar me zullen
luisteren. Het is mijn manier om de boodschap over te brengen.’
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‘Collegialiteit is één van de
sterktes van ons beroep.
Het leidt vaak tot oprechte
vriendschappen’
Stéphanie Guisset werkt momenteel als kandidaat-notaris in
Bergen. Na tien jaar in het notariaat is ze klaar om zich met
haar man Fabrice te associëren. Ze dromen ervan om een
kantoor op mensenmaat in de streek over te nemen.
Met een familie in de geneeskunde,
kiest zij tegen de stroom in voor
rechten. Tijdens haar studies ontmoet
ze haar echtgenoot die binnenkort,
hoopt ze, ook haar partner in het
notariaat wordt.

‘Omdat ik eerder literair dan wetenschappelijk ben aangelegd, ben ik rechten
gaan studeren en geen geneeskunde.
Aangezien ik heel snel mijn eigen boterham wou verdienen en op eigen benen
wou staan, heb ik vervolgens een jaar aan
de balie gewerkt.’ Aangetrokken door het
consensusaspect van het beroep, kiest ze
vervolgens voor het notariaat, vindt werk
bij een notaris in Midden-Henegouwen
en herneemt haar studies.

‘Tijdens mijn stage en dankzij een
geweldige stagemeester kwam ik tot het
besef dat notaris een zeer gediversifieerd
beroep is’, verklaart ze. ‘De dagen zijn
nooit eentonig en de contacten met de
cliënten zijn heel belangrijk.’
Hoewel Stéphanie en haar echtgenoot
hun job met een licentie in het notariaat combineerden gevolgd door de
wettelijke stage en de voorbereiding op
het examen, was dit geen reden om hun
gezinsleven on hold te zetten. Naast hun
professionele investering, ontdekten ze
ook de vreugde van het ouderschap.

Stéphanie
33 jaar
kandidaatnotaris

1

Een hele uitdaging voor een jong
koppel?
‘We kregen ons zoontje in 2008 tijdens
onze stage. Zijn zusje kwam heel snel
daarop, in 2009, een maand voor het
vergelijkend examen waaraan we allebei
wilden deelnemen. Gezien de omstandigheden hebben we het examen het jaar
erna opnieuw moeten afleggen, maar
datmaal lukte het wel!
We hebben heel veel steun aan elkaar
gehad. We studeerden samen en zorgden
ondertussen voor de kinderen, maar het
was de moeite waard. Mijn echtgenoot
en ik vullen elkaar goed aan. Wanneer
ons een vraag wordt gesteld, wisselen
we onze standpunten uit en uiteindelijk
geraken we het steeds met elkaar eens.’

Partners in het leven en op een dag
ook partners in het notariaat?
‘We hebben elkaar ontmoet in Namen
tijdens onze kandidatuur rechten en zijn
sinds 2000 onafscheidelijk. Mijn man
komt uit een ingenieursfamilie. Hij heeft
eerst in de fiscaliteit gewerkt voor hij naar
het notariaat is overgestapt.

Bekijk de video

Een van de voordelen van dit beroep is
dat je zelf kan beslissen waar en wanneer
je je carrière wil uitoefenen. In een
volgende fase dromen we ervan om ons
te associëren. Dat project ligt ons al heel
lang na aan het hart. We weten nog niet
exact waar en wanneer, maar we hopen
een kantoor in onze streek te kunnen
overnemen.’

Meer op enotariusnl.be
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Wat is voor u het ideale kantoor?
‘We zitten nu bijna tien jaar in het notariaat, waardoor we een bepaalde ervaring
hebben opgebouwd en een exact idee
hebben over de werking van ons toekomstig kantoor. We willen een kantoor op
mensenmaat, dat gekenmerkt wordt
door soberheid en gebruikmaakt van
de lokale troeven. We hebben elk een
voorkeur voor bepaalde domeinen, wat
maakt dat we al een goed beeld hebben
van onze taakverdeling.

Hoe ziet u het notarisberoep
evolueren in een maatschappij die
constant verandert?
‘Ik heb vertrouwen in de toekomst. De
notaris kan rekenen op verschillende
notariële instellingen die kwaliteitsvolle
diensten leveren, zoals opleidingen, een
performante website, enz. Deze steun
is eens te meer belangrijk voor een
pasbenoemd notaris die van de ene op
de andere dag aan het hoofd van een
onderneming komt te staan.

Het is essentieel, vooral in een klein kantoor, om op je medewerkers te kunnen
rekenen. Je moet discussie vooropstellen, weten delegeren en vertrouwen
hebben. Je moet proberen om een
manager te zijn zonder te hard te zijn,
maar ook zonder te toegeeflijk te zijn. Een
hele uitdaging!’

Een van de sterktes die ons beroep
typeert is de collegialiteit die ons ertoe
aanzet elkaar te willen helpen. Mijn
man en ik investeren heel veel in het
beroep, vooral in de ALN , maar ook in de
stagecommissie van Henegouwen. Deze
investering schept banden en heeft tot
oprechte vriendschappen geleid.’
Zodra dit jonge koppel kandidaatnotarissen de gelegenheid krijgt, zullen
ze klaar zijn om de uitdaging aan te gaan.

3

2

Het beroep van notaris

“Het leven is als
een roman waarin
de notaris de
eer heeft enkele
pagina’s te mogen
schrijven.”

Meer op enotariusnl.be

‘Een van de voordelen van dit beroep is
dat je zelf kan beslissen waar en wanneer
je je carrière wil uitoefenen.’

Meer op enotariusnl.be

1

Stéphanie geniet van het contact met haar cliënten. ‘Je staat dicht bij de mensen,
je kent hen. Soms kom je cliënten ook in andere omstandigheden tegen.
Dat aspect bevalt me wel.’

2

‘We hebben geluk. Op het kantoor komt iedereen erg goed overeen.
Door die goede verstandhouding, wordt een ontluikend conflict meteen de kop ingedrukt.’

3

‘De combinatie werk-gezin is een hele uitdaging. Maar dankzij een goede organisatie en
de hechte band met mijn man, komen we er wel.’
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‘Je moet geregeld tijd
maken om alles eens in
vraag te stellen’
Het is alsof hij zelf niet beseft wat een geweldig parcours
hij tot nu toe heeft afgelegd. Carol Bohyn doet heel
bescheiden zijn verhaal.
Moeiteloos door de studies gefietst,
van de eerste keer door het notarieel
examen, sinds december 2013
benoemd tot notaris en vanaf 1 januari
2014 geassocieerd met zijn vader
Patrice. Vastberadenheid en discipline
hebben hem al zover gebracht.
En hij is nog maar net begonnen.

‘Als kleine jongen luisterde ik ’s avonds
altijd geboeid naar de enthousiaste
verhalen van mijn vader. Hij sprak dan
vol passie over zijn dag. Maar het was pas
toen ik in de lagere school een spreekbeurt moest geven over het beroep van
mijn vader en hem vroeg “Papa, wat doe
jij nu eigenlijk echt?”, dat ik voor het eerst
besefte wat het beroep echt inhield.’

‘Na het middelbaar heb ik even getwijfeld
om ingenieur te worden. Wiskunde was
mijn beste vak en mijn opa, met wie ik
een goede band had, was ook ingenieur.
Toch koos ik voor rechten, maar nog
steeds zonder het volle bewustzijn om
notaris te worden. Pas in het laatste jaar
notariaat, mede dankzij de stage, was er
opeens de passie en de bewuste keuze
voor het beroep.’

Carol
30 jaar
notaris sinds
2014

1

2

Foutloos parcours
‘Na mijn studiestage moest ik kiezen:
ofwel mijn effectieve stage ergens anders
beginnen ofwel op het kantoor van mijn
vader. Mijn vader had op dat moment
een jurist nodig en toen heb ik beslist
om ineens naar hier te komen. Tijdens
die drie jaar stage heb ik kennisgemaakt
met alle mogelijke aspecten van een
notariaat. Dus niet alleen op het vlak van
dossiers, maar ook wat kantoormanagement betreft: boekhouding en financiën,
personeelsbeleid, dagdagelijkse
leiding …’

Ligt je dat, het managen van een
kantoor?
‘Ja zeker. Ik doe dat minstens even graag
als het juridische aspect. Ervoor zorgen
dat op het einde van het jaar ons kantoor
financieel gezond is. Aanvoelen wat er
beter kan. Alles eens in vraag stellen. Ik
probeer daar toch wekelijks een paar
uren in mijn agenda voor vrij te houden.’
Hoe reageerde het personeel toen u
doorgroeide tot notaris?
‘Dat is heel natuurlijk gegaan. Iedereen
verwachtte dat ook. Ik kom al heel mijn
leven op het kantoor. Aangezien er weinig
personeelsverloop is, kennen de meeste
mij al sinds ik een kleine jongen was. In
het begin vonden zij het eerder grappig.
“Moeten wij nu notaris zeggen?”, vroegen
ze nadat ik door het examen was (lacht).
Nu zijn ze het al meer gewend om mij ook
als notaris te zien, maar als ze spreken
over ‘onzen baas’ dan bedoelen ze toch
nog altijd mijn vader (lacht).’

Bekijk de video

3
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Hoe reageren mensen als je zegt
dat je notaris bent?
‘Mijn vrienden plagen me ermee.
Zij spotten met de clichés van de
notaris. Ik ga daar niet tegenin.
Integendeel, ik doe daar dan nog een
schepje bovenop (lacht). Ik kan dat
gerust verdragen van hen.
Het imago van de oude, stoffige notaris
begint wel weg te ebben. Als ik kijk naar
mijn vrienden in het notariaat, dan zie ik
allemaal jonge mensen. Jonge mensen
met de drive om een heleboel zaken te
veranderen. Het zijn meer managers, die
nadenken over de inrichting van hun
kantoor, over hoe ze de organisatie en
efficiëntie ervan kunnen verbeteren, over
de relatie met hun personeel. Zij zijn op
de hoogte van de laatste nieuwigheden
op het vlak van IT. Het zijn mensen met
ook nog een leven en passies buiten het
notariaat.’

Wat vind je de leuke kanten van
het beroep?
‘Het leukste vind ik het oplossen van
problemen. Dat vind ik in alle aspecten
van het leven leuk.
Een probleem dat onoplosbaar is, dat
heb ik nog niet veel meegemaakt.
Dat zou me erg ongelukkig maken.
Het mooiste compliment dat cliënten
mij na een gesprek kunnen geven is:
“Bedankt, je hebt ons echt geholpen.
Eindelijk iemand die het eens in
eenvoudige taal uitlegt. Nu begrijpen
we het”.’

Nieuwe generatie

‘Dankzij associaties vervaagt de kloof tussen
de generaties stilaan. De jongere notarissen
motiveren hun oudere associés en de ouderen
delen hun ervaring. Binnen tien jaar is er een
volledige verjonging.’

Uitlaatklep

4

“Notaris zijn vergt
enorm veel tijd.
Maar als je
gemotiveerd bent,
dan heb je dat
ervoor over.”

Meer op enotariusnl.be

‘Ik maak tijd vrij voor de wekelijkse hockeytraining. Dat heb ik nodig als uitlaatklep. De
energie die zich de hele week opstapelt, moet
er een keer uit. Buiten het hockeyseizoen rijd
ik ook met de koersfiets en de mountainbike.
En ik plan om terug te gaan lopen. Ik wil
altijd een uitdaging, zowel professioneel als
sportief.’

1

Aan het ontbijt met zijn vriendin, ook jurist. ‘Ik apprecieer haar
bedrijfseconomische kijk op juridische problemen.’

2

Carol stelt zichzelf voortdurend in vraag. ‘Je mag nooit denken dat je de waarheid
in pacht hebt. Je moet durven toegeven wanneer je cliënten niet kunt helpen.’

3

Carol met zijn vader Fabrice Bohyn wiens vertrouwen hij voor 200% geniet.
Moeilijke juridische kwesties behandelen ze altijd samen.

4

Op vaste tijdstippen maakt Carol tijd voor sport en vrienden. ‘Een goed evenwicht
tussen werk en privé is nodig, anders hou je het geen hele carrière vol.’
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The making of ...

The making of…

Voor dit jaarverslag doorkruisten we het hele land om
de jonge generatie te ontmoeten. We trotseerden weer
en wind om hun verhaal mooi in beeld te brengen. Onze
oprechte dank aan iedereen die hier aan meewerkte!

Meer op enotariusnl.be
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De notaris vandaag is niet alleen een deskundig en veelzijdig jurist, maar ook de manager van een kmo met alles wat daarbij komt kijken.

