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VII. De informatieverplichting van de
notaris in het omgevingsrecht
ALOÏS VAN DEN BOSSCHE
Notaris

1.

INLEIDING

Notariële akten en vooral de laatste decennia1 de koop-verkoopakte worden
vaak door heel veel nietigheden bedreigd, strafsancties op verplichtingen die
de notaris naar aanleiding van het verlijden van deze akten moet naleven,
administratieve boeten bij niet-naleving van gelijkaardige verplichtingen en
uiteraard gevallen van notariële aansprakelijkheid.
Men kan zich de vraag te stellen hoe de notaris zich moet gedragen tegenover miskenning van wettelijke voorschriften, enerzijds door hemzelf, anderzijds door partijen.
Dient de notaris zich – wanneer de miskenning van de voorschriften uitgaat
van één van de partijen bij de koop-verkoop – steeds te beroepen op zijn
beroepsgeheim, om de overtreding te verzwijgen? Of dient hij zich eerder te
houden aan de vaak in tegenstelling tot het beroepsgeheim staande mededelingsplicht, informatieverplichting en vermeldingsplicht?
Dient hij zijn beroepsgeheim te allen prijze te behouden, of kan hij (volledig)
ervan afwijken?
Komt de discretieplicht de overtreder te hulp of is deze ondergeschikt aan de
wettelijke regelingen en de opdracht van de notaris als onafhankelijk raadsman van partijen? En hoe staat hij in dit alles binnen zijn functie als openbaar ambtenaar en de door de overheid voorgeschreven en opgelegde
regels?
Binnen een koop-verkoopdossier dat leidt tot de koop-verkoopakte zijn er
een hele reeks verplichtingen voor de notaris als openbaar ambtenaar en als
raadgever van partijen.
Zijn opdracht moet vaak accenten leggen en toch de onpartijdigheid bewaren. Beperkt zijn opdracht zich tot koper en verkoper? Of is zijn opdracht bij
1

H. DE DECKER, “De ‘subjectieve’ plechtige rechtshandeling: onbekend maakt onbemind?” in J. BAEL,
H. BOCKEN, S. DEVOS, C. ENGELS, P. VANDENBERGHE en A. WYLLEMAN (eds.), Liber Amicorum Christian
De Wulf, Brugge, die Keure, 2003, 446.
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deze specifieke akte ook, en misschien meer dan anders, een opdracht vanuit
de overheid?
De memorie van toelichting van het ontwerp van Omgevingsdecreet2
bepaalt dat “snelle, eenvoudige en rechtszekere vergunningsprocedures een noodzaak
zijn voor ondernemingen die in Vlaanderen willen investeren. Ook voor projecten van
burgers en overheden dienen gelijkaardige procedurewinsten te worden gerealiseerd”.
Tot hiertoe (de inwerkingtreding van het decreet is nog niet op volle toeren)
is er nog niet veel te merken van vereenvoudiging en versnelling3. De rechtszekerheid is toegenomen in de laatste jaren, maar wordt en werd niet opgelost voor de talloze problemen uit de jaren 1962-1985. Integendeel. Vaak
stelt men vast dat wat men dacht opgelost te zijn, terug uit de kast komt te
vallen.

2.

DE FORMALISMEN VAN DE NOTARISWET

De notariële akte, niet alleen de verkoopakte, staat vol met “verplichte vermeldingen”4 waarvan er sommige op straffe van nietigheid5, tuchtsancties en
strafsancties.
Deze regels zijn algemeen gekend, zeker binnen het notariaat. Het betreft
voornamelijk de voorschriften uit de Notariswet. Zo kennen we de gevolgen
van de niet-naleving van de artikelen 6, 1° (onbevoegdheid ratione loci)6, 6,
3° (gebruik van een stroman), 6, 4° (het laten optreden van klerken anders
dan om zich sterk te maken voor een bepaalde persoon of als gevolmachtigde), 8 (de onbevoegdheden ratione personae), 9, § 2 (het verlijden van
bepaalde akten door notarissen die bloed- of aanverwant zijn in de zin van
2

3

4

5

6

152

Decr. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (BS 23 oktober 2014); ontwerp van
decreet betreffende de omgevingsvergunning, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2334/1, 7.
E. DE KEYSER, “Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het Besluit van
de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”, e-Notariaat, mededeling van 23 februari 2016, www.e-notariaat.be.
L. WEYTS, De notariswet, algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2012, 118-144; C. DE WULF, Het opstellen
van notariële akten, I, Mechelen, Kluwer, 2007, 31-45.
J.F. TAYMANS, “De onregelmatigheden en hun sancties” in P. VAN DEN EYNDE, C. HOLLANDERS DE
OUDERAEN en P. BUISSERET (eds.), De vernieuwde notariswet, deel 2, Gent, Larcier, 2005, 245-261.
Zie hierover de discussie – in het bijzonder in toepassing van art. 5, § 2 – in A. MICHIELSENS, “Moet
het echt zo streng?” (noot onder Gent 19 juin 2008), Not.Fisc.M. 2009, 293-295 door te besluiten dat
uit de schrapping van de verwijzing naar art. 6, eerste lid, 1° in art. 114 Ventôsewet door de wet van
4 mei 1999 en uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat de wetgever de overtreding
van dit voorschrift van art. 6, lid 1, 1° niet meer wou sanctioneren met de nietigheid van de authentieke akte en ervoor gekozen heeft af te wijken van het voorschrift van art. 1317, eerste lid BW.
Contra H. CASMAN, “Territoriale bevoegdheid notaris”, NJW 2013, 367-368; A. VAN DEN BOSSCHE,
“Uitbreiding van de bevoegdheidsregel ratione loci. Goed bedoeld, maar toch te vergaand”,
Not.Fisc.M. 2013, 174-178.
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art. 8), 10 (de afwezigheid van getuigen of van een tweede notaris), 12, lid
2 (ontbreken van de identiteit van de getuigen, de plaats en/of datum van
het verlijden van de akte), 13 (de wijze van opstellen en de vorm van de
akten), 14 (het ontbreken van de handtekeningen en de vermelding van de
ondertekening), 15 (de niet-geparafeerde, ondertekende of goedgekeurde
verzendingen), 16 (de nietigheid van overschrijvingen, tussenregels en bijvoegingen in het lichaam van de akte en de doorhalingen), 17 (de verboden
verklaringen), 51 (geassocieerde notarissen), 65 (de plaatsvervanging) en
114 (de nietigheden) van de Notariswet.
Daarnaast zijn er nog nietigheden die niet uitdrukkelijk in de Notariswet
voorzien zijn, maar die volgen uit de algemene principes van recht, gekoppeld aan bepaalde voorschriften van de Notariswet. Hieronder kunnen we
de wettelijke onbekwaamheid van de notaris zelf rekenen7, maar ook zijn
natuurlijke onbekwaamheid8 en de onbevoegdheid ratione materiae9 die alle
aanleiding geven tot nietigheid van de akte.
De nietigheden in de akte geven niet uit zichzelf aanleiding tot straf- of
tuchtsancties. Strafsancties zijn beperkt tot wat uitdrukkelijk in de wet voorzien is10. Een gedraging kan slechts worden bestraft indien ze uitdrukkelijk
en voorafgaandelijk door de wet strafbaar is gesteld.
Tuchtrecht is geen strafrecht11, maar ook een tuchtstraf is geen automatisme. De oorzaak van de nietigheid moet door de Kamer van Notarissen
worden beoordeeld; een fout in de akte is niet noodzakelijk een fout die
aanleiding geeft tot een tuchtstraf. Het kan ook zijn dat de fout onwetend
en onopzettelijk gemaakt werd. In dat geval is er ook geen aanleiding tot een

7

8
9

10

11

J.P. TAYMANS, “De onregelmatigheden en hun sancties” in P. VAN DEN EYNDE, C. HOLLANDERS DE
OUDERAEN en P. BUISSERET (eds.), De vernieuwde notariswet, deel 2, Gent, Larcier, 2005, 254. Dit zijn
de gevallen van de notaris die de eed niet heeft afgelegd (art. 48 Notariswet), die vervangen wordt
(art. 63 e.v. Notariswet) of die geschorst of afgezet is (art. 110-112 Notariswet) o.g.v. de regel dat hij
op dat ogenblik geen ‘bevoegde openbaar ambtenaar is’, waardoor de akte nietig is omdat ze haar
geldigheid als authentieke akte haalt uit het feit dat ze verleden is voor een bevoegde openbaar
ambtenaar.
J. DEMBLON, “L’acte notarié” in Rép.not., dl. XI, b, VII, nr. 792.
Zie art. 1 Notariswet: “Notarissen zijn openbare ambtenaren aangesteld om alle akten en contracten te verlijden waaraan partijen de authenticiteit van overheidsakten moeten of willen doen verlenen. Wat hier niet onder
valt, hoort niet tot de notariële bevoegdheid ratione materiae en heeft dus niet de authenticiteit die de wet voorziet”. Zie J.F. TAYMANS, “De onregelmatigheden en hun sancties” in P. VAN DEN EYNDE, C. HOLLANDERS DE OUDERAEN en P. BUISSERET (eds.), De vernieuwde notariswet, deel 2, Gent, Larcier, 2005, 255; J.
DEMBLON, “L’acte notarié” in Rép.not., dl. XI, b, VII, nr. 792 en 35.
C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, dl. I, Strafrecht, 7de ed., Antwerpen,
Maklu, 2009, 76-78.
A. VAN DEN BOSSCHE, “Kan de syndicus van de tuchtkamer een minnelijke schikking voorstellen bij
een inbreuk op de deontologie of notariële inrichting?”, Versl.CSW, dossier 6.380 (te publiceren).
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tuchtstraf, tenzij bij herhaling waarbij men zou kunnen veronderstellen dat
er een verkeerde uitoefening wordt gegeven aan de wettelijke opdracht van
de openbaar ambtenaar.

3.

DE INHOUD VAN DE AKTE

De taak van de notaris bij het verlijden van een akte is veelvuldig. Hij (of zij)
moet niet enkel letten op de formele voorschriften van de Notariswet voor
de redactie en de vorm van de akte zelf en voor wat er na het verlijden van de
akte moet gebeuren – de regels voor het geldig instrumentum –, maar er zijn
ook de taken van de notaris met betrekking tot het negotium12.
Er is niet enkel de vraag naar het geldig instrumentum, er is ook de vraag naar
een negotium dat aan de verwachtingen van partijen beantwoordt. Daarnaast
moet de notaris ook nog optreden als raadgever, een opdracht die zich niet
alleen beperkt tot de strikte inhoud van de akte, maar ook slaat op al haar
gevolgen13. Het is een algemene bijstandsverplichting, die zowel de informatieverplichting als de voorlichtingsplicht omvat. Deze verplichting heeft de
notaris ten opzichte van alle partijen in de akte. Als openbaar ambtenaar
moet hij zorgen voor iedereen die bij de akte betrokken is, niet alleen voor
diegene die rechtstreeks op zijn diensten een beroep doet.
Terecht wijst De Wulf erop dat de notaris niet alle gevolgen van een akte of
een overeenkomst kan dragen. Zijn bijna-aureool van ‘juridischezekerheidverlener’ mag niet zomaar onbeperkt worden uitgebreid. Het kan niet zo
zijn dat de notaris principieel verantwoordelijk geacht wordt voor alles wat
misloopt voor de partijen in zijn akte. Zoals een niet-correcte toepassing
van de voorschriften over het instrumentum niet automatisch een fout
inhoudt, kan een vergissing in het negotium ook niet automatisch een fout
van de notaris inhouden, laat staan zijn directe aansprakelijkheid met zich
meebrengen14.

12

13

14
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C. DE WULF (ed.), Het opstellen van notariële akten, I, Mechelen, Kluwer, 2007, 8-9; H. CASMAN, “De
beroepsaansprakelijkheid van de notaris. Enkele recente ontwikkelingen” in H. VANDENBERGHE
(ed.), De professionele aansprakelijkheid, Brugge, die Keure, 2004, 187; M. RENARD DE CLAIRFAYT, “Procédure notariale”, Rép.not., VI, Brussel, Larcier, 1981, 39; A. DELIÈGE, “Entre le législateur et le
citoyen ou le devoir de légalité du notaire” in Liber Amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, 698.
C. DE WULF (ed.), Het opstellen van notariële akten, I, Mechelen, Kluwer, 2007, 10; “De beroepsaansprakelijkheid van de notaris. Enkele recente ontwikkelingen” in H. VANDENBERGHE (ed.), De professionele
aansprakelijkheid, Brugge, die Keure, 2004, 193-194.
C. DE WULF (ed.), Het opstellen van notariële akten, I, Mechelen, Kluwer, 2007, 11; A. VAN DEN BOSSCHE,
“Onderzoeks- en informatieplicht van de notaris, een te nuanceren opdracht”, RW 2007-08, afl. 15,
627-630.
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Naast de zorg voor partijen is de notaris als openbaar ambtenaar tevens de
vertegenwoordiger van de overheid15. Dit principe werd onlangs16 bevestigd
in een arrest van het Europees Hof van Justitie. Als openbaar ambtenaar
moet de notaris ook instaan voor de belangen van deze overheid, waarvan
hij bij delegatie bevoegdheden uitoefent.

4.

HET ADMINISTRATIEF RECHT

Vooral wetten en reglementen van administratieve aard schakelen de notaris
in als orgaan van controle en uitvoering. De meest gekende opdracht in
dezen is de inning van de registratierechten en de invordering van allerhande
belastingen en socialezekerheidsbijdragen naar aanleiding van het verlijden
van een akte waarbij er gelden ter beschikking van een partij zullen komen17.
De notaris is niet alleen de openbaar ambtenaar die moet zorgen voor de
naleving van de wetten en besluiten bij de private contractvorming en de
inning van de rechten van de staat en de gewesten, hij wordt hoe langer hoe
meer ingeschakeld als laatste controlefactor en vaak als corrector binnen
administratieve domeinen, zoals daar zijn de stedenbouw in het kader van
de bescherming van de koper van een onroerend goed en in het kader van de
naleving van de ruimtelijkeordeningsvoorschriften.
Een gelijkaardige rol heeft de notaris gekregen binnen de reglementering van
de bodemsanering, het onroerend erfgoed, de leegstand en de onbewoonbaarheid, maar evenzeer binnen maatregelen voor de veiligheid van de particuliere elektrische installaties, de energiemaatregelen, de postinterventiedossiers, de overstromingsgevaren, de Woningbouwwet en het vennootschapsrecht, en zeker niet te vergeten de voorkooprechten, zowel van de
pachter als deze van diverse overheidsinstellingen.
Aan de verschillende administratieve verplichtingen zijn verscheidene aspecten verbonden. Men heeft de verplichtingen van de verkoper – eventueel
voorgaande eigenaars –, de verplichtingen van de koper en de eigen verplich15

16
17

A. VAN DEN BOSSCHE, “Het Notariaat nog onontbeerlijk”, Not.Fisc.M. 2012, afl. 6, 200-201; H. CASMAN, Précis du Notariat, Brussel, Bruylant, 2011, 8-9; L. RAUCENT, Fonction et statut des notaires, Louvainla-Neuve, Cabay, 1985, 54-55.
HvJ 24 mei 2011, C-47/08, Commissie/België, overw. 58 e.v., Not.Fisc.M. 2011, afl. 7, 205.
C. DE WULF, (ed.), Het opstellen van notariële akten, I, Mechelen, Kluwer, 2007, 12 en de diverse bepalingen in het Wetboek Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten voor de federale bevoegdheid, de
editie voor Brussel Hoofdstedelijk Gewest en voor Wallonië, voor Vlaanderen sedert 1 januari 2015
de VCF maar ook inzake btw; H. CASMAN, “De beroepsaansprakelijkheid van de notaris. Enkele
recente ontwikkelingen” in H. VANDENBERGHE (ed.), De professionele aansprakelijkheid, Brugge, die
Keure, 2004, 203-204.
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tingen van de notaris zelf. Iedere betrokkene bij een akte heeft zijn eigen verplichtingen; de opdracht van de notaris overlapt de opdracht van de partijen
maar kent daarnaast nog de taken die hij voor de overheid moet vervullen in
het algemeen belang.
Administratieve sancties en boeten worden van rechtswege opgelopen door
het enkel feit van de materiële overtreding, afgezien van elk bedrieglijk
inzicht. Ze worden door de administratie opgelegd en het zijn naar Belgisch
recht geen strafrechtelijke sancties die beheerst worden door de regels van
het strafrecht18.
Binnen het kader van de koop-verkoop kunnen we nagaan welke rechtstreekse verplichtingen voor de notaris zelf bij niet-naleving strafbaar gesteld
worden en met welke strafbare feiten door de partijen (voornamelijk de verkoper of zijn rechtsvoorgangers) de notaris rekening moet houden én hoe
zijn houding daartegenover moet zijn19.
Een duidelijke leidraad inzake formaliteiten bij overdracht van vastgoed over
de drie gewesten is beschikbaar in het Not.Fisc.M. 2013, mei en werd samengesteld door een reeks kandidaat-notarissen en notariële juristen van
Berquin Notarissen te Brussel20. Wat betreft de ruimtelijke ordening in
Vlaanderen dient men bij het gebruik van deze tabel rekening te houden met
de wijzigingen ingevolge het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning21.

4.1.

DE NOTIFICATIES22

De fiscale notificaties betreffen de federale, gewestelijke, provinciale en
gemeentelijke belastingen alsook de sociale notificaties voor werknemers en
zelfstandigen.
18
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22
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J. ESPEEL, “Repressieve maatregelen (Registratierechten)” in F. WERDEFROY, Registratierechten 20122013, Mechelen, Kluwer, 2013, 636-658.
A. GABRIELS, “Allerhande nieuwigheden en aandachtspunten bij de verkoop van onroerend goed” in
H. COUSY, J.J. COUTURIER, J. HERBOTS e.a., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, maart
2015, losbl., (II.U-1) II-U-4-48.
Ph. CAEYMAEX, S. CLAEYS, P. VAN DE VANNET en I. VANTOMME, “Leidraad inzake formaliteiten bij overdracht van vastgoed over de drie gewesten – de notariële tabel van Mendeljev”, Not.Fisc.M. 2013,
afl. 5, 127-153.
BS 27 augustus 2014 – zie P. DE SMEDT, “Paradigmaverschuiving in de Vlaamse stedenbouwhandhaving. Het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning” in
Rechtskroniek voor het Notariaat, dl. 26, Brugge, die Keure, 2015, 1-36. Zie voor de andere gewesten A.
VAN DEN BOSSCHE, “De straf” in B. CARTUYVELS e.a. (eds.), De vastgoedverkoop vandaag en morgen. Notarieel Congresboek, Brussel, Larcier, 2015, 431-450.
J. VERSTAPPEN, De fiscale rol van de notaris, agent van de fiscus versus raadsman van zijn cliënten, Gent, Larcier, 2007.
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