
Ondernemen 
in het notariaat
whitepaper  |  ondernemen



Als kandidaat-notaris die graag notaris-ondernemer wil worden, 
krijg je te maken met veel keuzes en stappen. Naast alle zakelijke en 
financiële regelzaken, gaat het daarbij ook om persoonlijke vraag-
stukken. Hoe geef ik invulling aan het ondernemerschap? Hoe behaal 
ik voldoende omzet? En welk type praktijk past het beste bij mij?

Buro Merks Consultancy heeft meer dan dertig jaar ervaring in 
het adviseren en ondersteunen van kandidaat-notarissen. Van 
het doorlopen van alle procedures, tot hulp bij het ondernemen en 
risicomanagement. Lees in deze whitepaper wat we voor jou kunnen 
betekenen.

Nienke de Winter en Tjeerd de Boer 
Buro Merks Consultancy

foto: Remco Lassche
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Zelf starten, overname of maatschap?

De keuze

Je neemt een protocol over van een voorganger met een solitaire praktijk 
Het voordeel: je hebt te maken met een bestaand klantenbestand en 
naamsbekendheid in de markt. 

Je stapt in een maatschap van een bestaand kantoor
Het voordeel: je lift mee op een bestaand bedrijf en staat er niet alleen voor.

Je begint op een nieuw protocol
Het voordeel: je begint met een schone lei, hoeft geen personeel of bestaande 
contracten over te nemen.

Daarbij zijn er drie opties:

Elke kandidaat-notaris die notaris-ondernemer wil worden, krijgt te 
maken met belangrijke keuzes. De belangrijkste is hóe je ondernemer 
wilt worden.
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Elke stap heeft bepaalde 
financiële consequenties. Wij 
zorgen ervoor dat je precies 
in kaart hebt welk financiële 
plaatje bij jouw keuze past en 
hoe je dit financiert. 

Wil je bijvoorbeeld zelf een 
protocol starten of neem je een 
solitair protocol over? Dan is 
het belangrijk dat je genoeg 
ondernemerschap bezit om je 
kantoor commercieel in de markt 
te zetten. Daar kunnen we je op 
uitdagen en over informeren.

Stap je in bij een maatschap of 
neem je een bestaand kantoor 
over? Dan is het belangrijk 
dat je snel inzicht krijgt in de 
bijbehorende kosten. Wij kunnen 
optreden als bemiddelaar in 

het overnametraject. Wij geven 
daarbij onze eigen objectieve en 
onafhankelijke waardebepaling, 
waarover vervolgens kan 
worden onderhandeld. Die 
waardebepaling doen we op basis 
van onze jarenlange ervaring. 

Na de waardebepaling is het 
zaak om te kijken hoe je het kunt 
financieren. Daarbij kijken we goed 
naar jouw persoonlijke situatie. 

Kun je bijvoorbeeld zelf de 
kosten opbrengen, of is een 
bancaire lening nodig? Je hebt 
bovendien in veel gevallen 
de keuze of je in één keer wilt 
financieren, of gebruikmaakt van 
een ingroeiregeling. Beide zijn 
geaccepteerd door de Commissie 
van Deskundigen (zie ‘Het proces’).

Waardebepaling en financieringsmogelijkheden

De financiën 
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Van plan tot beëdiging

Commissie van 
Deskundigen
De Commissie van 
Deskundigen buigt zich 
over het ondernemingsplan 
dat je als beoogd 
opvolgend notaris of 
startend notaris moet 
indienen als onderdeel van 
de benoemingsprocedure. 

Bij overname van een 
protocol en de notariële 
praktijk is in het 
ondernemingsplan onder 
andere een koop- of 
overnameovereenkomst 
en financieringsplan 
opgenomen. Daarnaast 
moet je prognoses voor 
vier jaar aanleveren, zoals 
resultaten-, liquiditeits- en 
balansprognoses. 

Bij het opzetten van een 
nieuwe notariële vestiging 
kijkt de commissie vooral 
waar je de nieuwe omzet 

vandaan denkt te halen 
en hoe realistisch je dat 
beargumenteert. Ook 
hier zijn een gedegen 
financieringsplan en 
genoemde begrotingen 
vereist.

Op basis van onze ervaring 
en specialisatie kunnen 
we je hier op verschillende 
manieren bij helpen. We 
kunnen je ondersteunen 
bij het opstellen van het 
businessplan. Of we 
kunnen beoordelen of jouw 
plan voldoet aan de eisen 
van de Commissie van 
Deskundigen.

Persoonlijkheidstoets
Sinds een aantal jaren 
neemt een psycholoog 
bij kandidaat-notarissen 
een persoonlijkheidstoets 
af. Daarbij kijkt deze of je 
geschikt bent voor het vak 
van notaris. 

Met name integriteit en 
ondernemerschap worden 
tegen het licht gehouden. 
We kunnen je vertellen 
wat je in deze toets kunt 
verwachten en je helpen je 
hierop zo goed mogelijk voor 
te bereiden.

Commissie  
Toegang Notariaat
Deze commissie geeft 
een eindadvies over jouw 
benoemingsaanvraag aan 
het ministerie van Justitie 
en Veiligheid. De commissie 
neemt in een persoonlijk 
onderhoud alle ins en 
outs voor de benoeming 
nog eens kritisch door, 
inclusief de bevindingen uit 
de persoonstoets en het 
ondernemingsplan. 

Wij helpen je met de 
voorbereiding op het gesprek 
met de Commissie Toegang 
Notariaat.

Elke kandidaat-notaris weet in grote lijnen hoe de route tot het Koninklijk 
Besluit en de beëdiging er uit ziet. Wij kunnen je hierin stap voor stap 
begeleiden en adviseren. Denk daarbij aan:

Het proces
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Na een positief advies van de Commissie Toegang Notariaat aan 
het ministerie wordt het Koninklijk Besluit voorbereid waarna je 
wordt beëdigd bij de rechtbank. In feite begint het dan pas echt. 
Je bent dan naast notaris ook ondernemer geworden. 

Het is vervolgens belangrijk om je bedrijf vorm te geven. Denk aan de 
(interne) organisatie, acquisitie en marketing, risicomanagement en een 
adequaat prijsbeleid, passend bij de strategie en uitstraling die je kiest 
om je praktijk in de markt te zetten. Door onze jarenlange ervaring bij 
overnames en het opzetten van een nieuwe vestigingsplaats, kan  
Buro Merks Consultancy je hierbij uitstekend van dienst zijn. 

Vormgeven van je bedrijf

Het ondernemerschap
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Elke onderneming loopt bepaalde 
risico’s, maar voor notariskantoren 
zijn deze misschien nog nét even 
wat groter. Zo heb je te maken 
met privacygevoelige informatie 
of steeds strengere wetgeving ter 
voorkoming van witwassing en 
terrorismefinanciering (Wwft).  
Het is daarom belangrijk dat je  
goed kunt inschatten welke risico’s  
je loopt en hoe je deze kunt afdekken. 
Buro Merks Consultancy kan je daarin 
adviseren. 

Als notaris ben je verplicht een aantal 
voorgeschreven beroepsverzekeringen af 
te sluiten, die gecontroleerd worden door 
het Bureau Financieel Toezicht.  

Denk aan:

• beroepsaansprakelijkheidsverzekering
• geld- en fraudeverzekering
• reconstructiekostenverzekering
• rechtsbijstandsverzekering 
• arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het afsluiten van deze verzekeringen 
is maatwerk. Daarnaast is specia-
listische kennis en ervaring bij de 
schadeafwikkeling essentieel. Dit 
moet naar de aard van de materie 
(beroepsaansprakelijkheidsclaims) en 
de beroepsuitoefening van de notaris 
op een discrete wijze gebeuren. Bij Buro 
Merks Consultancy  is dit gewaarborgd 
en ben je verzekerd van een notarieel 
verzekeringspakket dat voldoet aan alle 
vereisten.

We kunnen je op dit gebied uitstekend 
adviseren en zorgen dat de verplichte 
en best passende verzekeringen voor 
je worden afgesloten. Buro Merks 
Consultancy is een van de grootste 
gespecialiseerde makelaars in het 
beheer en advisering van notariële 
beroepsverzekeringen. 

We zijn al dertig jaar gespecialiseerd in 
de beroepsverzekeringen voor notarissen 
en genieten hiermee het vertrouwen van 
zo’n vierhonderd notariële relaties.

Het risicomanagement

Alles om je risico’s tot een 
minimum te beperken
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Buro Merks Consultancy
Over

Buro Merks Consultancy is een adviesbureau voor notariaat, advocatuur 
en verzekeren. Wij bieden een totaalpakket van diensten aan. Tjeerd de 
Boer en Nienke de Winter adviseren over alle aspecten die horen bij het 
ondernemen in het notariaat. Bij associatie, dissociatie, het opstellen 
van een ondernemingsplan, praktijkoverdracht of vestiging, het vinden 
van een nieuw protocol en het verzekeren van alle risico’s rond het 
notariskantoor. Met een zeer lange ervaring en een deskundig team van 
mensen helpt Buro Merks Consultancy bij elke stap. Sinds 1 januari 2021 
is Buro Merks Consultancy onderdeel van VLC & Partners, een van de 
leidende verzekeringsmakelaars in Nederland.
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