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Bijlage aan het reglement inzake de schatting van een notariskantoor 
 

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement inzake de schatting van een notariskantoor 

aangenomen door de algemene vergadering van 26 april 2011 in vervanging van het 

“Reglement inzake overname van een notariskantoor uitgebaat in vennootschap” dd. 24 juni 

2008, gewijzigd door de algemene vergadering van 23 januari 2014, heeft op 24 april 2014 het 

directiecomité van de Nationale Kamer van notarissen beslist dat volgende bijlagen, 

genummerd en ondertekend, aan het schattingsverslag gehecht dienen te worden volgens 

de modaliteiten voorzien in volgende tabel. 

 

Lijst van de bijlagen 

 

1. Een attest van een sociaal secretariaat, waarop de samenstelling van het 

personeelsbestand voorkomt, de classificatie en de vergoeding, alsmede de eventuele 

opzegvergoeding volgens het sociaal secretariaat, of bij gebreke aan sociaal 

secretariaat, alle bewijskrachtige documenten die uitgaan van de R.S.Z.; 

 

2. Een voor echt verklaarde lijst van de personeelsleden en de medewerkers die al dan 

niet aan de sociale zekerheid voor werknemers zijn onderworpen, en die ten welke 

titel ook in het kantoor tewerkgesteld werden in de loop van de 5 in aanmerking 

genomen jaren, met inbegrip van deze die tewerkgesteld werden op het ogenblik van 

de schatting, maar die afwezig zijn van het kantoor op die datum, om gelijk welke 

wettelijke reden (bv. ziekte, loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, enz.); 

 

3. Een overzicht van het aantal akten en het bedrag van de registratierechten van de 5 

in aanmerking genomen jaren; 

 

4. Zo de belastingsaangifte voor het laatste in aanmerking te nemen jaar nog niet werd 

ingediend, een schriftelijke verbintenis van de overdrager op de aangifte de 

bedragen te vermelden die aan de schatter werden medegedeeld en de 

belastingsadministratie toe te laten aan de Voorzitter van de Nationale Kamer van 

notarissen de werkelijk aangegeven bedragen mede te delen; 

 

5. Een overzicht van het meubilair, de bureaubenodigdheden, de wagens en het klein 

en groot materiaal die vervat zitten in de overnameprijs; 

 

6. Een gedetailleerde lijst van de over te dragen bibliotheek; 

 

7. Een overzicht van het meubilair, de wagens, de bibliotheek die niet in de overdracht 

begrepen zijn; 

 

8. Een overzicht van de lopende leverings-, leasing- en huurcontracten; 

 

9. Een beschrijving van de lokalen die ter beschikking worden gesteld van de 

overnemer; 
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10. Een geschreven verbintenis van de overdrager of de eigenaar om de lokalen ter 

beschikking te stellen van zijn opvolger voor een minimale periode van één jaar, te 

rekenen vanaf de eedaflegging en met vermelding van de gevraagde 

gebruiksvergoeding; 

 

11. Een overzicht van vergelijkingspunten over de huurwaarde van de beroepslokalen 

voor beroepsmatig gebruik of een kopie van de lopende huurovereenkomst; 

 

12. Een verklaring m.b.t. de keuze inzake het systeem van de continuïteit (art. 46, § 1, 1°, 

WIB 92); 

 

13. Een overzicht van de gerechtelijke opdrachten die de opvolger zal moeten verder 

zetten; 

 

14. Vragenlijst over het kantoor in te vullen door de overdrager. 

 

Modaliteiten 

 

Nr. Bijlage 

Overdracht Associatie 

Inbreng in 

vennootschap 

Nat. 

persoon 
EBVBA 

Meerhoofdige 

vennootschap 

  

1. Attest sociaal secretariaat ja ja ja ja ja 

2. Lijst personeel ja ja ja ja ja 

3. Akten en registratierechten ja ja ja ja ja 

4. Verbintenis belastingen ja ja ja ja ja 

5. Overzicht 

meubilair/materiaal 
ja 

ja 
ja ja ja 

6. Bibliotheek ja ja ja ja ja 

7. Niet in overdracht begrepen ja ja ja ja ja 

8. Lopende leverings-, leasing- 

en huurcontracten 
ja ja ja ja ja 

9. Beschrijving lokalen ja ja ja neen neen 

10. Verbintenis lokalen ja ja ja neen neen 

11. Vergelijkingspunten of huur ja ja ja neen neen 

12. Verklaring keuze continuïteit ja neen neen neen neen 

13. Gerechtelijke opdrachten ja ja ja neen neen 

14. Vragenlijst over het kantoor ja ja ja ja neen 

 

De bijlagen worden genummerd zoals aangeduid en, in voorkomend geval, wordt de vermelding “nihil” op de 

bijlagen aangebracht. 

 

 

 


