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Convenant samenwerking tussen het Kadaster en het BFT 2014

De ondergetekenden,

Namens de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Kadaster) en het Bureau Financieel 
Toezicht (BFT),

Overwegende dat:
• het Kadaster onder andere als doeleinde heeft het bevorderen van de rechtszekerheid bij het 

maatschappelijk verkeer in vastgoed (inclusief schepen en luchtvaartuigen);
• het BFT integraal toezichthouder is op het notariaat;
• het Kadaster en het BFT een gezamenlijk belang hebben bij een kwalitatief goed functionerend en 

integer notariaat;
• het Kadaster onder meer informatie over vastgoedtransacties registreert in de openbare registers 

en de basisregistratie kadaster, ter uitvoering van zijn wettelijke taak;
• het met het oog hierop wenselijk is, doelmatig en doeltreffend samen te werken teneinde de 

doelgerichtheid van de uitvoering van het integraal toezicht van het BFT te bevorderen ten 
behoeve van een goed functionerend rechtsverkeer en ter borging van de rechtszekerheid, reden 
waarom het Kadaster en het BFT dit convenant sluiten;

• het karakter van de samenwerking nadrukkelijk is gericht op het delen van informatie,

komen het volgende overeen:

Artikel 1 – Doelstelling 

Het doel van de samenwerking is door middel van het verhogen van compliance te streven naar een 
kwalitatief goed functionerend en integer notariaat, mede ten behoeve van de rechtszekerheid bij het 
maatschappelijk verkeer in vastgoed en met inachtneming van de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van het Kadaster en het BFT, door het delen van informatie zoals beschikbaar vanuit de 
respectievelijke taakuitoefening.

Artikel 2 – Informatie-uitwisseling 

Het Kadaster en het BFT maken in het kader van de hen bij of krachtens wet toegekende taken en 
bevoegdheden gebruik van elkaars informatie en wisselen op dit moment al informatie uit, een en 
ander voor zover dat op basis van geldende wet- en regelgeving is toegestaan. Het Kadaster en het 
BFT brengen elkaar geen kosten in rekening ter zake van de onderlinge informatieverstrekking en de 
samenwerking die op grond van dit convenant plaatsvinden, anders dan die op grond van de 
wettelijke regelingen toegepast dienen te worden.

Artikel 3 – Nadere afspraken 

Het Kadaster en het BFT maken nadere afspraken in een protocol onder meer over de wijze waarop zij 
in de praktijk invulling geven aan de samenwerking, de informatie-uitwisseling en de evaluatie van dit 
convenant.

Artikel 4 – Geheimhouding 

a) Het Kadaster en het BFT nemen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen en ongeacht de 
duur van dit convenant geheimhouding in acht over informatie die ten behoeve van de uitvoering 
van dit convenant wordt gedeeld, alsmede over al hetgeen waarvan redelijkerwijs is aan te nemen 
dat bekendmaking daarvan de belangen van de andere partij of het algemeen maatschappelijk 
belang zou (kunnen) schaden.

b) Het Kadaster noch het BFT maakt zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de andere 
partij in openbare publicaties of op enige manier dan ook externe melding van de op grond van dit 
convenant verrichte werkzaamheden, activiteiten en/of behaalde resultaten.

c) Het Kadaster en het BFT stellen elkaar op de hoogte, voordat zij van elkaar verkregen informatie 
openbaar maken.

Artikel 5 – Gebruik informatie 

Het Kadaster en het BFT regelen bij protocol zoals genoemd in artikel 3 de wijze waarop het BFT de 
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door het Kadaster aangeleverde informatie mag gebruiken. Het BFT zal bij gebruik en verdere 
verwerking van de informatie van het Kadaster de geldende privacyregelgeving in acht nemen.

Artikel 6 – Slotbepalingen 

a) Het Kadaster en het BFT besluiten in onderling overleg gezamenlijk tot voortzetting, wijziging of 
beëindiging van deze samenwerking of een of meer onderdelen ervan.

b) Indien tussen de partijen een geschil ontstaat over de wijze van nakoming van dit convenant, dan 
treden de partijen met elkaar in overleg.

c) Dit convenant treedt in werking op 1 juli 2014 voor de periode van één jaar en wordt in beginsel 
jaarlijks stilzwijgend verlengd met telkens een termijn van één jaar.

d) Het Kadaster en het BFT beogen met dit convenant geen in rechte afdwingbare rechten en 
verplichtingen in het leven te roepen.

e) Het convenant wordt aangehaald als ‘Convenant samenwerking tussen het Kadaster en het BFT 
2014’.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Apeldoorn, 2 juli 2014

Th.A.J. Burmanje
Voorzitter bestuur Kadaster

A. Hammerstein
Voorzitter bestuur BFT
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