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Geachte mevrouw, heer,

Hierbij ontvangt u de Circulaire Notariaat 2019 (‘circulaire’). In deze circulaire informeert het
Bureau Financieel Toezicht (BFT) u over de procedure met betrekking tot de indiening van de
jaargegevens over 2018 en de kwartaalcijfers over het boekjaar 2019.

Informatie voor uw accountant
In de circulaire wordt ingegaan op de werkzaamheden die door de accountant moeten worden
gedaan. De inhoud van deze circulaire is daarom afgestemd met de werkgroep Controleprotocollen
(COPRO) van de NBA. U wordt verzocht een kopie van deze circulaire aan uw accountant te
verstrekken.

Gewijzigde wet- en regelgeving
Met name door gewijzigde wet- en regelgeving zijn er aanpassingen ten opzichte van de circulaire
notariaat 2018 gemaakt, de belangrijkste zijn:

1. de mededelingen bij de jaargegevens (kantoor en privé) 2018 zijn aangepast naar een
‘rapport van feitelijke bevindingen’ volgens NBA Standaard 4400N. Dit is gedaan om beter
aan te sluiten bij de regelgeving van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA).

2. het bestaande rapport van feitelijke bevindingen over artikel 2 lid 4 a-d Rna is inhoudelijk
aangepast zodat wordt voldaan aan de gewijzigde regelgeving van de NBA voor
Standaard 4400N opdrachten. De wijzigingen hebben met name betrekking op de invulling
van de werkzaamheden van de accountant. Dit is in hoofdstuk 2 van deze circulaire verder
toegelicht.

3. mede als gevolg van bovenstaande wijzigingen is de opbouw van de circulaire eveneens
aangepast om zo de inhoud ervan verder te verduidelijken.

Inhoudsopgave
De circulaire is hierna als volgt opgebouwd:
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1. Algemene toelichting

BUREAU

FINANCIEEL

TOEZICHT

1.1. Boekjaar 2018
Daar waar in deze circulaire wordt gesproken over boekjaar 2018 geldt dat hier wordt bedoeld een
boekjaar dat eindigt op of na 31 december 2018. Voor boekjaar 2019 geldt dan dat dit het boekjaar is
dat start op of na 1januari 2019.

1.2. Indiening gegevens en termijnen
Deze circulaire gaat over de indiening van de ‘olgende gegevens en rapportages:

In deze circulaire zijn de werkzaamheden voor drie rapportages van feitelijke bevindingen
beschreven.

- Voor de jaargegevens kantoor, alsmede voor de werkzaamheden artikel 2 lid 4 a-d Rna,
dienen de werkzaamheden door een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 8W te
worden uitgevoerd. Volgens deze definitie dient de accountant een RA of een AA met
certificeringsbevoegdheid te zijn.

- Voor de jaargegevens privé mogen de werkzaamheden of door de accountant zoals
hierboven beschreven ook worden uitgevoerd of door een fiscalist die is aangesloten bij een
erkende beroepsorganisatie, hiermee wordt het Register Belastingadviseurs (RB) en de
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) bedoeld. Deze zal dan verwijzen naar de
specifiek voor hem van toepassing zijnde regelgeving.

1.3. Jaargegevens over het boekjaar 2018 voor kantoor en privé
Ingevolge artikel 24, vierde lid, van de Wet op het notarisambt (hierna: ‘Wna’) dient u binnen
vier maanden na afloop van elk boekjaar een verslag ten aanzien van zowel het kantoorvermogen als
ten aanzien van het privévermogen in te dienen. Het BFT heeft een applicatie voor de digitale
indiening van jaarverslagstaten ontwikkeld (DiginBFT). De jaarverslagstaten in DiginBFT zijn
gebaseerd op het Reglement Verslagstaten 2010, respectievelijk de Administratieverordening.
Aan dit reglement dient voldaan te worden. Bij de aanlevering van de jaargegevens over 2018
moeten rapportages van de accountant worden toegevoegd, In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan
op de te verrichten werkzaamheden door de accountant.

Wat Rapportage Uiterste
inleverdatum

1. Jaargegevens boekjaar 2018 kantoor Rapport van feitelijke 30 april 2019
bevindingen

2. Jaargegevens boekjaar 2018 privé Rapport van feitelijke 30 april 2019
bevindingen

3. Werkzaamheden artikel 2 lid 4 a-d Rna Rapport van feitelijke 30 april 2019
bevindingen

4. Eerste kwartaalgegevens 2019 - 30 april 2019
5. Tweedekwartaalgegevens2ol9 - 14augustus2019
6. Derde kwartaalgegevens 2019 - 31 oktober 2019
7. Vierde kwartaalgegevens 2019 - 31 januari 2020
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In artikel 2 lid 4 letters a tot en met d van de [ministeriële] Regeling op het notarisambt (hierna:
‘Rna’), zijn de onderwerpen opgenomen die ook onderdeel van het bovengenoemde verslag
uitmaken. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de te verrichten werkzaamheden door de
accountant.

Tijdstip en wijze van indienen jaargegevens
De jaargegevens dienen direct na het gereedkomen ervan, doch in elk geval binnen vier maanden na
afloop van het boekjaar via de elektronische portal van DiginBFT bij het BFT te worden ingediend.
U moet dus véér 1 mei 2019 uw jaargegevens over 2018 bij het BFT indienen. Bij een gebroken
boekjaar dient u de jaargegevens binnen vier maanden na afloop van het boekjaar in te dienen.

Uitstel in dienen gegevens
Het kan zijn dat u door bijzondere omstandigheden de jaargegevens over het boekjaar 2018 niet
tijdig kunt indienen. U kunt dan het BFT gemotiveerd verzoeken om uitstel (van maximaal
twee maanden). Dat verzoek moet wel v66r de uiterste inleverdatum, te weten vôôr 30 april 2019,
ingediend worden. Bij een gebroken boekjaar dient u het verzoek binnen vier maanden na afloop van
het boekjaar in te dienen.

Handhaving
Bij het niet tijdig indienen van de jaargegevens kan het BFT een bestuurlijke boete of een last onder
dwangsom opleggen. Maar ook andere maatregelen, zoals het indienen van een klacht bij de
Kamer voor het Notariaat, kunnen in dit kader worden genomen.

1.4. Kwartaalcijfers over het kalenderjaar 2019 voor kantoor
Conform artikel 2 lid 5 van de Rna, dient u aan het BFT ook de cumulatieve kwartaalcijfers van uw
kantoor te verstrekken. Dit is voor het BFT van belang om de toezichttaak adequaat te kunnen
verrichten en de ontwikkelingen bij notarissen goed te kunnen volgen.

De verplichting om de kwartaalcijfers te voorzien van een samenstellingsverklaring van een
accountant is ook voor 2019 opgeschort.

Tijdstip en wijze van indienen gegevens
De cumulatieve kwartaalcijfers over 2019 dienen via de elektronische portal van DiginBFT vôôr de
hieronder genoemde data te worden ingediend:

- eerste kwartaalgegevens: v66r 1 mei 2019;
- tweede kwartaalgegevens: v66r 15 augustus 2019;
- derde kwartaalgegevens: vôôr 1 november 2019;
- vierde kwartaalgegevens: v66r 1 februari 2020.

Kantoren met een gebroken boekjaar dienen hun kwartaalgegevens in te dienen binnen één maand
na einde rapportagedatum van het kwartaal. Voorbeeld: als het boekjaar eindigt op 30 april, dan is
het eerste rapportagekwartaal van 1 mei tot en met 31juli en dienen de kwartaalcijfers ingediend te
worden v66r 31 augustus.

Uitstel indienen gegevens
Het BFT verleent geen uitstel voor het indienen van de kwartaalcijfers.
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Handhaving
Bij het niet tijdig indienen van de kwartaalcijfers kan het BFT een klacht bij de Kamer voor het
Notariaat indienen.

2. Toelichting op inhoudelijke wijzigingen in het rapport van feitelijke bevindingen
Het rapport van feitelijke bevindingen over artikel 2 lid 4 a-d Rna is inhoudelijk aangepast om te
voldoen aan de gewijzigde wet- en regelgeving. Voorafgaand aan het uitbrengen van deze circulaire
heeft het BFT met de NBA overleg gevoerd over de invulling van de werkzaamheden door de
accountant. Hierbij werden twee constateringen gedaan:

- In de praktijk blijkt door accountantskantoren verschillend te worden omgegaan met de
uitvoering van de gevraagde werkzaamheden. Het BFT acht het onwenselijk dat iedere
accountant de werkzaamheden op een andere wijze interpreteert, omdat de
vergelijkbaarheid van de rapportages hierdoor onder druk komt te staan. Om de
accountantswerkzaamheden zo veel mogelijk uniform te laten plaatsvinden heeft het BFT
besloten deze meer in detail uit te werken.

- De aanpassingen in Standaard 4400N houden in dat de werkzaamheden specifieker
omschreven dienen te worden, omdat verwarring met het domein van de assurance
opdrachten voorkomen moet worden. Situaties waarbij de accountant door het trekken van
conclusies, zekerheid verschaft (assurance) zijn onwenselijk en gaven in het verleden
aanleiding tot discussies of zelfs tuchtrechtzaken.

Gezien deze ontwikkelingen is het BFT genoodzaakt om de uit te voeren werkzaamheden specifieker
te beschrijven. Voor de circulaire betekent dit vooral dat het BFT de opzet en het bestaan van
processen specifieker zullen gaan uitvragen. Dit kan bijvoorbeeld door het uitschrijven van
deelwaarnemingen waarin specifieke, door de accountant uit te voeren werkzaamheden worden
opgenomen.
Dit proces vergt zorgvuldige afstemming met alle belanghebbenden en daarom heeft het BFT ervoor
gekozen om dit in een volgende circulaire op te nemen.

Het rapport van bevindingen met betrekking tot het jaar 2018 (beschreven in deze ‘circulaire
notariaat 2019’) zal zich daarom primair richten op de opzet van procedures en slechts in een
beperkt aantal gevallen op het bestaan ervan. Daarnaast zijn een aantal punten die in het rapport
van feitelijke bevindingen waren opgenomen, overgeheveld naar een vragenlijst voor de notaris.
Dit is gedaan om te verduidelijken wat de uitingen c.q. opgaven van de notaris zijn en welke
werkzaamheden door de accountant daarop van toepassing zijn.

3. Werkzaamheden rapport van feitelijke bevindingen bij de jaargegevens (kantoor en privé)
Bij de jaargegevens 2018 (kantoor en privé) dient de accountant een rapport van feitelijke
bevindingen1te verstrekken. De accountant2dient te bevestigen dat de cijfers zoals die zijn
ingediend bij het BFT via de verslagstaten aansluiten op de diverse jaarrapportages (jaarrekening,
privévermogen, inkomen en persoonlijke vennootschap(pen)).

1 De circulaire betreft de interpretatie van de regelgeving door het BFT (zoals bij de mededelingen IDS) en hoeft
niet gelijk te zijn aan de zienswijze van de KNB.
2 Bij de verslagstaat privégegevens mag dit ook een bij een erkende beroepsorganisatie (RB of NOB)
aangesloten fiscalist zijn.
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Daarnaast deelt de accountant mee welke verklaring (controle, beoordeling of samenstelling) bij
deze jaarrapportages is afgegeven en geeft hij aan wat de inhoud van deze verklaring is.
Conform artikel 2 lid 3 Rna dient de jaarrekening van het kantoor minimaal voorzien te zijn van een
beoordelingsverklaring van de accountant. Conform artikel 2 lid 2 Rna dienen jaargegevens van privé
minimaal voorzien te zijn van een samenstellingsverklaring van de accountant offiscalist.

In het rapport van feitelijke bevindingen met betrekking tot de privérapportages kan vermeld
worden dat de verklaring bij de privévermogenspositie en het belastbaar inkomen betrekking heeft
op de uitgebrachte privérapportage aan de notaris (optie 1), dan wel dat er een verklaring wordt
gegeven bij de verslagstaten van de privévermogenspositie en het belastbaar inkomen als zelfstandig
verantwoordingsdocument (optie 2).

In bijlage 1 is een model rapport opgenomen voor bij de kantoor jaargegevens.
In bijlage 2 is een model rapport opgenomen voor bij de privé jaargegevens.

4. Werkzaamheden rapport van feitelijke bevindingen artikel 2 lid 4 a-d Rna
Het model rapport is opgenomen in bijlage 3 bij deze circulaire. Het bestaat uit:

- het algemeen rapport dat aangeeft dat de accountant het onderzoek heeft uitgevoerd
volgens deze circulaire en verwijst voor de uitwerking naar de bijlage.

- de bijlage welke een beschrijving geeft van de bevindingen en de hierbij eventueel
vastgestelde verschillen.

- de door de notaris ingevulde en ondertekende vragenlijst / opgave gegevens welke bij de
rapportage gevoegd dient te worden.

4.1 Relevante wet- en regelgeving
Conform artikel 2 lid 4 letter a-d Rna dient er bij de jaargegevens tevens een rapport van feitelijke
bevindingen (conform standaard 4400N) ingediend te worden.

Voor de werkzaamheden met betrekking tot artikel 2 Rna sub a en sub b dient de accountant kennis
te nemen van de Administratieverordening c.q. de Verordening interdisciplinaire samenwerking 2015
(IDS). De actuele versies zijn beschikbaar op: www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl/overige
regelgeving. De hierboven opgesomde verordeningen vormen het onderzoekskader voor de
accountant, echter alleen indien en voor zover de hierin opgenomen bepalingen uitgewerkt zijn in de
in de paragraaf 4.2 opgesomde overeengekomen specifieke werkzaamheden. De accountant gebruikt
de bovengenoemde verordeningen derhalve alleen indien en voor zover deze relevant zijn bij de
uitvoering van de onder paragraaf 4.2 beschreven uit te voeren werkzaamheden.

4.2 Werkzaamheden
De werkzaamheden en de rapportering in het rapport van feitelijke bevindingen betreffen artikel 2
lid 4 Rna. Hierbij is een verdeling gemaakt naar de onderdelen a, b, c, respectievelijk d van dit artikel.
Voor alle werkzaamheden geldt dat de accountant de werkzaamheden en eventuele bevindingen uit
zijn dossier van controle of beoordeling van de jaarrekening meeneemt bij de door hem uit te voeren
specifieke werkzaamheden.
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4.2.a Administratieverordening (artikel 2 lid 4 a Rna)
In de Administratieverordening zijn bepalingen opgenomen over de wijze waarop de kantoor- en
privé-administratie moeten worden ingericht, bijgehouden en bewaard. De accountant voert de
volgende werkzaamheden uit:

a. De accountant stelt aan de hand van procedurebeschrijvingen en door middel van interviews
met de notaris, de op het kantoor werkzame [toegevoegd] notarissen en de medewerkers
vast, welke procedures het kantoor heeft opgesteld ten aanzien van de naleving van de
artikelen 1 tot en met 7 van de Administratieverordening. De accountant richt zich hierbij
uitsluitend op de opzet van de beschreven procedures. Van hem wordt niet verwacht dat hij
het bestaan en de effectieve werking ervan onderzoekt, of daarover een conclusie dan wel
inhoudelijk oordeel geeft.

b. De accountant stelt vast dat volgens de onder (a) genoemde procedures de
betalingsbevoegdheid is voorbehouden aan de notaris 6f dat de betalingsopdrachten door
ten minste 2 personen worden gefiatteerd, waarvan ten minste een van hen niet belast mag
zijn met de financiële administratie. (artikel 6 van de Administratieverordening).

c. De accountant stelt vast dat voor elke in de administratie van het kantoor opgenomen
derdengeldrekening een mededeling van de bank aanwezig is, die bevestigt dat de
betreffende rekening voldoet aan artikel 25 Wna.

d. Indiende geautomatiseerde omgeving mede omvat een servicebureau of SAAS-omgeving
gaat de accountant na dat verklaringen (zoals een 3402 type 2 verklaring) bij die derde zijn
opgevraagd. De accountant stelt vast wat de strekking van de verklaringen is en welke
tekortkomingen daarbij zijn gerapporteerd. Hij vermeldt de strekking en eventuele
gerapporteerde tekortkomingen in zijn rapport van feitelijke bevindingen.

4.2.b Interdisciplinaire samenwerking (art. 2 lid 4 b Rna)
In de Verordening interdisciplinaire samenwerking 2015 (IDS) zijn bepalingen opgenomen voor de
wijze waarop de notaris met andere beroepsbeoefenaren mag samenwerken. De accountant voert
de volgende werkzaamheden uit:

a. De accountant stelt aan de hand van procedurebeschrijvingen en door middel van interviews
met de notaris, de op het kantoor werkzame [toegevoegd]notarissen en de medewerkers
vast, welke procedures het kantoor heeft opgesteld ter bevordering van de naleving van de
eisen van de verordening interdisciplinaire samenwerking 2015. De accountant richt zich
hierbij uitsluitend op de opzet van de beschreven procedures. Van hem wordt niet verwacht
dat hij het bestaan en de effectieve werking ervan onderzoekt, of daarover een conclusie dan
wel inhoudelijk oordeel geeft.

b. De accountant gaat op basis van de samenwerkingsovereenkomst na of de notaris[sen]
binnen de Organisatie samenwerken binnen een verband van notarissen waaraan
doorslaggevende zeggenschap toekomt ten aanzien van de [notariële] praktijkuitvoering
binnen het samenwerkingsverband.
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c. De accountant voert de volgende werkzaamheden uit op de door de notaris ingevulde
vragenlijst (bijlage 4 van deze circulaire) met betrekking tot IDS:

Nr. Opgave notaris, conform bijlage 4 De accountant stelt vast dat de opgave
aansluit op de volgende onderliggende
documentatie3:

1. Naam samenwerkingsverband en - Website
eventueel naam onderdeel waartoe - Briefpapier van de notaris
notaris behoort. - Samenwerkingsovereenkomst

2. Locaties van het - Website
samenwerkingsverband en of op de - Briefpapier van de notaris
betreffende locatie een notaris - Samenwerkingsovereenkomst
werkzaam is

3. Aantal en onderverdeling in welke - Website
beroepsbeoefena ren

- Samenwerkingsovereenkomst
4. Mutaties in het boekjaar in aantal en - Mutaties tussen opgave ‘aantal en

onderverdeling in welke onderverdeling in beroepsbeoefenaren’
beroepsbeoefenaren voorgaand boekjaar en huidig boekjaar.

5. Samenstelling bestuur van het - Website
samenwerkingsverband (naam, taak, - Samenwerkingsovereenkomst
beroepsaanduiding) - Uittreksel Kamer van Koophandel

6. Mutaties in het boekjaar in - Mutaties tussen opgave ‘bestuur:
samenstelling bestuur van het namen, taken, beroepsaanduidingen’
samenwerkingsverband. voorgaand boekjaar en huidig boekjaar.

d. De accountant gaat na welke maatregelen de notaris heeft genomen om zijn
geheimhoudingsplicht te waarborgen. Hij gaat na op welke wijze de notaris zijn
onpartijdigheid en onafhankelijkheid binnen het samenwerkingsverband gestalte geeft.
Hij doet dit door na te gaan of er in het kantoor procedures zijn die in opzet waarborgen dat
aan de volgende punten wordt voldaan:

- Voor elke zaak opent de notaris een eigen dossier.
- De notaris voert een eigen zaken- en dossieradministratie, afgescheiden van het

samenwerkingsverband.
- De notaris heeft een eigen archief, afgescheiden van de kantoorgenoten.
- Alleen notarissen, alsmede de notarieel medewerkers, hebben toegang tot de

gegevens van en informatie over notariële cliënten.
- Alle betrokkenen stemmen [zichtbaari in met inzage geven van informatie over

notariële cliënten aan kantoorgenoten.

Indien relevant, kan de notaris per opgave aanvullende onderliggende documentatie aanleveren aan de
accountant. In het rapport van feitelijke bevindingen dient dit dan opgenomen te worden met de feitelijke
bevindingen terzake die de accountant in het kader van deze werkzaamheden heeft.
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4.2.c Toezichtsvragen (artikel 2 lid 4 c Rna)
Als onderdeel van de [tussentijdse] verslagstaten vraagt het BFT de notaris om enkele
toezichtsvragen die onderdeel vormen van de risico-inschatting van de notarisorganisatie door het
BFT, te beantwoorden.

a. De accountant sluit de door de notaris gegeven antwoorden bij de verslagstaten op de
toezichtsvragen aan op onderliggende documentatie, waaronder op eventuele bevindingen
uit zijn dossier aangaande de controle/beoordeling van de jaarrekening van de entiteit.

4.2.d Meldingen aan het BFT (artikel 2 lid 4 d Rna)
Als zich een gebeurtenis voordoet die aanmerkelijke nadelige gevolgen voor de financiële positie van
een notaris kan hebben, meldt de notaris dit onverwijld aan het Bureau.
Als gebeurtenis in de zin van deze regeling worden tenminste aangemerkt:

- Wijzigingen in de notarisorganisatie met mogelijke gevolgen voor de continuïteit.
- Langdurende buitengewone omstandigheden die de persoon van de notaris betreffen.
- Risico’s inzake de bewaringspositie.
- Gebeurtenissen die van mogelijke nadelige invloed kunnen zijn op de solvabiliteit en/of

liquiditeit, ten aanzien van de notarisorganisatie en/of de notaris privé.
- Overige gebeurtenissen die van mogelijke invloed kunnen zijn op de financiële positie van de

nota risorganisatie en/of de notaris privé.
- Het niet voldoen aan Wet en/of regelgeving van toepassing op de notaris.

De volledige tekst met toelichting betreffende het hier bedoelde artikel is te vinden op:
https://www.wet-en-regelgeving-nota riaat. nl/overige-regelgeving/785

Ten aanzien van de hierboven benoemde gebeurtenissen voert de accountant de volgende
werkzaamheden uit:

a. De accountant neemt kennis van de bij het BFT ingediende meldingen volgens de opgave van
de notaris (bijlage 4) en gaat op basis van zijn eventuele bevindingen uit zijn dossier van de
controle/beoordeling van de jaarrekening van het kantoor na of er aanwijzingen zijn dat
meldingen die op grond van onderhavige regelgeving gedaan zouden moeten zijn,
achterwege zijn gebleven. Van de accountant wordt niet verwacht dat hij vaststelt of in alle
vereiste gevallen een melding door de notaris is gedaan en of de door de notaris ingediende
meldingen volledig zijn. Hij beperkt zich hierbij tot uitsluitend de bevindingen uit zijn dossier
en bevindingen die hij tijdens de uitvoering van de overige specifieke werkzaamheden heeft
gekregen.

4.3 Rapporteren van de werkzaamheden
De uitgevoerde werkzaamheden uit 4.2 rapporteert de accountant in het rapport van feitelijke
bevindingen. In dit rapport vermeldt hij welke werkzaamheden hij heeft uitgevoerd en tot welke
bevindingen dit heeft geleid. De accountant geeft geen conclusie of oordeel. Hij rapporteert alleen
zijn bevindingen volgens de in deze circulaire vermelde specifieke werkzaamheden. In bijlage 3 is het
model rapport opgenomen. Hierbij wordt opgemerkt dat de accountant de uitgevoerde specifieke
werkzaamheden en bevindingen duidelijk dient te beschrijven, zodat het BFT op basis hiervan zich
een eigen oordeel kan vormen.
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5. Contactgegevens voor vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het BFT. U kunt ook de website van
het BFT raadplegen (www.bureauft.nl). Op de website is onder andere deze circulaire opgenomen
onder het kopje notariaat, informatie voor accountants.

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Bureau Financieel Toezicht,
de voorzitter van het bestuur,

iwm1ea in MP’
Directeur

Bijlagen bij circulaire:
1. Model rapport vart feitelijke bevindingen bij de jaargegevens 2018 kantoor
2. Model rapport van feitelijke bevindingen bij de jaargegevens 2018 privé
3. Model rapport van feitelijke bevindingen accountant als bedoeld in artikel 2 lid 4 letters a-d

van de Rna
4. Vragenlijst / opgave gegevens door notaris
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Bijlage 1: Model Rapport van feitelijke bevindingen bij de jaargegevens 2018 kantoor

Aan [naam entiteit, alsmede de kantoornaam van de entiteit]

Opdracht
Wij hebben overeengekomen specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de via DiginBFT
ingediende jaargegevens 2018 van .... [kantoornaam] te .... [plaats].
De opdracht is met u overeengekomen en heeft als doel een rapport van feitelijke bevindingen bij de
jaargegevens van het kantoor af te geven voor het door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) uit te
voeren toezicht. De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn door het BFT vastgelegd in de
Circulaire notariaat 2019. De opdrachtvoorwaarden zijn omschreven in onze opdrachtbrief van
d.d. ...[datum] (en met kenmerk [kenmerknummer]).

Verantwoordelijkheden
Het is de verantwoordelijkheid van u en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) om te bepalen of de
overeengekomen specifieke werkzaamheden toereikend en geschikt zijn voor het hierboven
beschreven doel.

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met de Nederlandse Standaard
4400N, Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden” en de
circulaire notariaat 2019. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor
ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels
Accountants (VGBA).

Beschrijving uitgevoerde werkzaamheden
In deze paragraaf is een beschrijving van de overeengekomen specifieke werkzaamheden en
feitelijke bevindingen opgenomen. Wij doen geen uitspraak over wat de feitelijke bevindingen
betekenen voor de jaargegevens 2018 in zijn totaliteit. U en het BFT zullen hierover een eigen
afweging moeten maken waarbij u en het BFT gebruik kunnen maken van dit rapport van feitelijke
bevindingen en eventuele andere beschikbare informatie.

Wij hebben de werkzaamheden uitgevoerd zoals beschreven in hoofdstuk 3 ‘Werkzaamheden
rapport van feitelijke bevindingen bij de jaargegevens (kantoor en privé)’ van de
Circulaire notariaat 2019.

A. iaargegevens 2018 kantoor
Dit rapport van feitelijke bevindingen hoort bij de jaargegevens 2018 met een:

- Balanstotaalvan€... [bedrag]
- Bewaringspositie van € ....[bedrag]
- Eigen vermogen van € .... [bedrag]
- Resultaat véôr belastingen van € .... [bedrag]

B. Aansluiting met de jaarrekening
Wij hebben bovengenoemde jaargegevens 2018 aangesloten op de jaarrekening 2018 van .... [naam
entiteit] te .... [plaats].
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Bij de jaarrekening van .... [naam entiteit] hebben wij op ....[datumj een goedkeurende ... verklaring
verstrekt zonder beperkingen en/of toelichtende paragraaf.
of..
Bij dejacirrekening van .... [naam entiteit] hebben wij op ....[datum] de navolgende verklaring
verstrekt:
(citeerde verklaring bi] de jaarrekening]

Tussen de balans in de jaarrekening en de balans in de verslagstaten bestaan geen verschillen.
Of:
Tussen de balans in de jaarrekening en de balans in de verslagstaten bestaan de volgende verschillen:

Naam balanspost Jaarrekening Verslagstaat Verschil

De verschillen worden veroorzaakt door: ... . [reden[en] opnemen]

Tussen het resultaat véôr belastingen volgens de jaarrekening en het resultaat vôér belastingen in de
verslagstaten bestaat geen verschil.
Of:
Tussen het resultaat v66r belastingen volgens de jaarrekening en het resultaat vôér belastingen in de
verslagstaten bestaat het navolgende verschil:

Resultaat v66r belastingen jaarrekening
Resultaat vâ6r belastingen verslagstaten
Verschil:

Het verschil wordt veroorzaakt door: ... . [reden[en] opnemen]

C. Nadere toelichting
In het jaarverslag en de (toelichtingen bij de) jaarrekening zijn geen nadere toelichtingen opgenomen
zoals voorgeschreven in artikel 9 en/of 10 van de Regeling op het notarisambt.
Of:
In het jaarverslag en de (toelich tingen bij de) jaarrekening zijn de volgende toelichtin gen opgenomen
die voor de beoordeling van het BFT van eventuele risico’s voor het toezicht van belang kunnen zijn:

[bijv. continuïteitsparagraaf die niet tot uitdrukking komt in de verklaring bij de jaarrekening]

Beperking in verspreidingskring en het gebruik
Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde
gebruikers. Daarom is deze rapportage uitsluitend bestemd voor u en het Bureau Financieel Toezicht
(BFT). U kunt deze rapportage niet aan anderen afgeven zonder onze toestemming, tenzij wettelijke
voorschriften anders bepalen.

Plaats, datum

Naam accountantsorganisatie

Naam accountant

Beoordelings- of controleverklaring
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Bijlage 2: Model Rapport van feitelijke bevindingen bij de jaargegevens 2018 privé

Aan [naam notaris)

Opdracht
Wij hebben overeengekomen specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de via DiginBFT
ingediende jaargegevens 2018 van .... [kantoornaam] te .... [plaats].
De opdracht is met u overeengekomen en heeft als doel een rapport van feitelijke bevindingen bij de
jaargegevens van het kantoor af te geven voor het door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) uit te
voeren toezicht. De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn door het BFT vastgelegd in de
Circulaire notariaat 2019. De opdrachtvoorwaarden zijn omschreven in onze opdrachtbrief van
d.d. ...[datum] (en met kenmerk [kenmerknummer]).

Verantwoordelijkheden
Het is de verantwoordelijkheid van u en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) om te bepalen of de
overeengekomen specifieke werkzaamheden toereikend en geschikt zijn voor het hierboven
beschreven doel.

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met de Nederlandse Standaard
4400N, “Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaam heden”5en de
circulaire notariaat 2019. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor
ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels
Accountants (VGBA)6.

Beschrijving uitgevoerde werkzaamheden
In deze paragraaf is een beschrijving van de overeengekomen specifieke werkzaamheden en
feitelijke bevindingen opgenomen. Wij doen geen uitspraak over wat de feitelijke bevindingen
betekenen voor de jaargegevens 2018 in zijn totaliteit. U en het BFT zullen hierover een eigen
afweging moeten maken waarbij u en BFT gebruik kunnen maken van dit rapport van feitelijke
bevindingen en eventuele andere beschikbare informatie.

Wij hebben de werkzaamheden uitgevoerd zoals beschreven in hoofdstuk 3 ‘Werkzaamheden
rapport van feitelijke bevindingen bij de jaargegevens (kantoor en privé)’ van de
Circulaire notariaat 2019.

A. Jaargegevens 2018 privé
De opstelling van het privévermogen van [naam notaris] te [plaats] betreft:

- de jaarrekening 2018 van [naam persoonlijke vennootschap] en/of buitenmaatschappelijke
balans(en) en resultaten (dan wel de geconsolideerde jaarrekening(en) of samengevoegde
cijfers hiervan)

- de privévermogenspositie
- het (belastbaar) inkomen van de notaris.

Indien de rapportage door een fiscalist is opgesteld, dient dit te worden vervangen door de voor hem
toepasselijke regelgeving.
6 Indien de rapportage door een fiscalist is opgesteld, dient dit te worden vervangen door de voor hem
toepasselijke regelgeving.
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B. Aansluiting met de jaarrekening
Onderdeel buitenmaatschappeli/ke balans of persoon/like vennootschap
In geval er sprake is van een buitenmaatschappelijke balans:
Wij hebben vastgesteld dat de via DiginBFT ingediende verslagstaten buitenmaatschappelijke balans
2018, van [naam notaris] te [plaats], welke sluiten met een balanstotaal van € [bedrag] en
een eigen vermogen van € [bedrag] aansluiten op de jaarrekening 2018 van ....[naam entiteit] te

[plaats].

In geval er sprake is van een persoonlijke vennootschap (of geconsolideerde/samengevoegde
persoonlijke vennootschappen):
Bij de jaarrekening van [naam entiteit] hebben wij (of [naam accountant of fiscalist]) op

[datum] een (goedkeurende) ....verklaring verstrekt zonder beperkingen en/of toelichtende
paragraaf.
Of:
Bij de jaarrekening van ....[naam entiteit] hebben wij (of [naam accountant offiscalist])op ....[datum]
de navolgende verklaring verstrekt:
[citeerde verklaring bij de jaarrekening]

Onderdeel privévermogenspositie en belastbaar inkomen
Wij hebben vastgesteld dat de via DiginBFT ingediende privé staten 2018 van vermogen en inkomen
van ....[naam notaris] te [plaats], met een vermogensstaat die sluit met een balanstotaal van
€ ....[bedrag], en een inkomensstaat die sluit met een belastbaar inkomen van € ....[bedrag],
aansluiten op de privé rapportage of privé vermogens- en inkomstenopstelling van de notaris zoals
ingediend via DiginBFT van ....[naam notaris] te ....[plaats].

Bij de privé vermogensstaat en het belastbaar inkomen van ....[naam notaris], zoals die is ingediend
via DiginBFT heeft [naam accountant/fiscalist] op ....[datum] de navolgende verklaring verstrekt:
[citeer de verklaring bij de privévermogensopstelling en het belastbaar inkomen]
Of.
Bij de privévermogenspositie en het belastbaar inkomen van ... . [naam notaris] heeft .. . [naam
accountant/fiscalist] op ... . [datum] de navolgende verklaring verstrekt:
[citeer de verklaring bij de privévermogensopstelling en het belastbaar inkomen]

Tussen de privéopstelling en de opstellingen in de verslagstaten bestaan geen verschillen.
Of:
Tussen de privéopstelling en de opstellingen in de verslagstaten bestaan de volgende verschillen:
Naam balanspost Jaarrekening Verslagstaat Verschil

De verschillen worden veroorzaakt door: ... . [reden[en] opnemen]

C. Nadere toelichting
In de toelichting bij de jaarrekening en/of de privévermogenspositie en het belastbaar inkomen zijn
geen nadere toelichtingen opgenomen als voorgeschreven in artikel 9 en/of 10 van de Regeling op
het nota risambt.
Of.
In de (toelichtingen bi] de) jaarrekening en/of de privévermogenspositie en het belastbaar inkomen
zijn de volgende toelich tingen opgenomen die voor de beoordeling van het BFT van eventuele risico’s
voor het toezicht van belang kunnen zijn:
....[bijv. continuïteitsparagraaf die niet tot uitdrukking komt in de verklaring bij de jaarrekening]
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Beperking in verspreidingskring en het gebruik
Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde
gebruikers. Daarom is deze rapportage uitsluitend bestemd voor u en het Bureau Financieel Toezicht
(BFT). U kunt deze rapportage niet aan anderen afgeven zonder onze toestemming, tenzij wettelijke
voorschriften anders bepalen.

Plaats, datum

Naam accountantsorganisatie

Naam accountant
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Bijlage 3: Model Rapport van feitelijke bevindingen inzake artikel 2 lid 4 letter a-d Rna

Aan: Opdrachtgever

Opdracht
Wij hebben naast de opdracht tot controle/ beoordeling7van de jaarrekening 2018 van ... [naam van
entiteit, alsmede de kantoornaam van de entiteit] overeengekomen specifieke werkzaamheden
verricht met betrekking tot de voor de notaris in de Wet op het notarisambt (Wna) art. 24 leden 4 en
5, juncto Regeling op het notarisambt (Rna) art. 2 lid 4 opgenomen verplichtingen en voorschriften
De opdracht is met u overeengekomen en heeft als doel u in de gelegenheid te stellen te voldoen
aan de rapporteringsvereisten van de Wna art. 24 leden 4 en 5, juncto Rna art. 2 lid 4.
De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn door het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
vastgelegd in de Circulaire notariaat 2019. De opdrachtvoorwaarden zijn omschreven in onze
opdrachtbrief van d.d. ...[datumJ (en met kenmerk [kenmerknummer]).

Dit rapport van feitelijke bevindingen gaat vergezeld van de bijlage ‘Beschrijving uitgevoerde
werkzaamheden en feitelijke bevindingen’ met datum...[datumj.

Verantwoordelijkheden
Het is de verantwoordelijkheid van u en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) om te bepalen of de
overeengekomen specifieke werkzaamheden toereikend en geschikt zijn voor het hierboven
beschreven doel.

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met de Nederlandse Standaard
4400N, “Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden”. Bij het
uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Beschrijving uitgevoerde werkzaamheden
Wij hebben de werkzaamheden uitgevoerd zoals beschreven in de Circulaire notariaat 2019,
specifiek de opsomming van de werkzaamheden genoemd in paragraaf 4.2. Hiervoor verwijzen wij u
naar de bijlage ‘Beschrijving uitgevoerde werkzaamheden en feitelijke bevindingen’ bij dit rapport.
Wij doen geen uitspraak over wat de feitelijke bevindingen betekenen voor het voldoen aan
rapporteringsvereisten van de Wna art. 24 leden 4 en 5, juncto Rna art. 2 lid 4 in zijn totaliteit. U en
het BFT zullen hierover een eigen afweging moeten maken waarbij u en BFT gebruik kunnen maken
van dit rapport van feitelijke bevindingen en eventuele andere beschikbare informatie.

Doorhalen wat niet van toepassing is
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Beperking in verspreidingskring en het gebruik
Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde
gebruikers. Daarom is deze rapportage uitsluitend bestemd voor u en het Bureau Financieel Toezicht
(BFT). U kunt deze rapportage niet aan anderen afgeven zonder onze toestemming, tenzij wettelijke
voorschriften anders bepalen.

Plaats, datum

Naam accountantsorganisatie

Naam accountant
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Beschrijving uitgevoerde werkzaamheden en feitelijke bevindingen

Bijlage bij het Rapport van feitelijke bevindingen inzake ...[naam], gedateerd ....[datum]

Nr. Specifieke werkzaamheden in Uitwerking uitgevoerde werkzaamheden en feitelijke
het kader van: bevinding / geconstateerde tekortkoming.

Paragraaf 4.2a van de circulaire

1.a Artikel 2 lid 4 letter a Rna Op basis van de door ons uitgevoerde
“bevindingen in het kader van werkzaamheden conform paragraaf 4.2a sub a van de
de verordening van de K(VB circulaire is door ons vastgesteld dat het kantoor de
bedoeld in artikel 24, derde lid, procedures heeft opgesteld die in opzet de naleving

van de wet” van de artikelen 1 tot en met 7 van de
Administratieverordening borgen.
OF
- zijn door ons de volgende bevindingen vastgesteld:
....[opsomming van de betreffende bevindingen met
referentie naar het betreffende artikel in de
Administratieverordening]

1.b Betalingsbevoegdheid Op basis van de door ons uitgevoerde
werkzaamheden conform paragraaf 4.2a sub b van de
circulaire is door ons vastgesteld dat volgens de
procedures de betalingsbevoegdheid is
[voorbehouden aan de notaris ôf dat de
betalingsopdrachten door ten minste 2 personen
worden gefiatteerd, waarvan ten minste een van hen
niet belast mag zijn met de financiële administratie].
OF
...fspecifieke bevindingen bi] afwijkingen]

1.c Derdengeldrekeningen Op basis van de door ons uitgevoerde
werkzaamheden conform paragraaf 4.2a sub c van de
circulaire is door ons vastgesteld dat voor elke in de
administratie opgenomen derdengeldrekening een
mededeling van de bank aanwezig is, die bevestigt dat
de betreffende rekening voldoet aan artikel 25 Wna.
OF

... [specifieke bevindingen bij afwijkingen]

17



Circulaire notariaat 2019

BUREAU
FINANCIEEL

TOEZICHT

1.d Servicebureau of SAAS-
-

Op basis van de door ons uitgevoerde
omgeving werkzaamheden conform paragraaf 4.2a sub d van de

circulaire hebben wij vastgesteld dat er een [strekking
verklaring] verklaring aanwezig is en dat er geen
tekortkomingen zijn gerapporteerd.
OF
- blijken volgens de verklaring de volgende
tekortkomingen: ... . (opsomming van de betreffende
bevindingen/eventuele tekortkomingen in een 3402-
verklaring bij een geautomatiseerd systeem opnemen]

Paragraaf 4.2b van de circulaire

2.a Artikel 2 lid 4 letter b Rna Op basis van de door ons uitgevoerde
“bevindingen in het kader van werkzaamheden conform paragraaf 4.2b sub a van de
de lDS-verordening van de KNB” circulaire is door ons vastgesteld dat het kantoor de

procedures heeft opgesteld die in opzet de naleving
van de verordening interdisciplinaire samenwerking
2015 borgen.
OF
- zijn door ons de volgende bevindingen vastgesteld:
....[opsomming van de betreffende bevindingen met
referentie naar het artikel in de verordening].

2.b Samenwerking binnen een Op basis van de door ons uitgevoerde
verbond van notarissen werkzaamheden conform paragraaf 4.2b sub b van de
waaraan doorslaggevende circulaire zijn wij op basis van de

zeggenschap toekomt ten samenwerkingsovereenkomst met de datum

aanzien van de [notariële] [datum] nagegaan dat de notaris[sen] binnen de

praktijkuitvoering binnen het organisatie samenwerken binnen een verband van
. notarissen waaraan doorslaggevende zeggenschapsamenwerkingsverband

toekomst ten aanzien van de [notariele]
praktijkuitvoering binnen het samenwerkingsverband.
OF
- zijn door ons de volgende bevindingen vastgesteld:
... . [opsomming von de betreffende bevinding[en]]

2.c Door de notaris ingevulde Wij hebben de beantwoording van de notaris op de
vragenlijst met betrekking tot vragen over het samenwerkingsverband aangesloten
IDS op de onderliggende documentatie zoals opgenomen

in 4.2.b sub c van het circulaire. Wij hebben hierbij
geen verschillen geconstateerd.
OF
Wij hebben de volgende bevinding geconstateerd bij
de aansluiting op onderliggende documentatie:
- [specifieke bevindingen opnemen: afwijking/
document]
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2.d Maatregelen inzake Op basis van de door ons uitgevoerde
geheimhoudingsplicht, werkzaamheden conform paragraaf 4.2b sub d van de
onpartijdigheid en circulaire is door ons vastgesteld dat het kantoor de
onafhankelijkheid procedures heeft opgesteld die in opzet de

geheimhouding, onpartijdigheid en onafhankelijkheid
borgen.
OF
- zijn door ons de volgende bevindingen vastgesteld:
... . [opsomming van de betreffende bevindingen]

Paragraaf 4.2c van de circulaire

3. Artikel 2 lid 4 letter c Rna Op basis van de door ons uitgevoerde
“bevindingen ten aanzien van de werkzaamheden conform paragraaf 4.2c van de
antwoorden van de notaris op circulaire hebben wij geen bevindingen.
relevante toezichtsvragen OF
betreffende de - zijn door ons de volgende bevindingen vastgesteld:
notarisorganisatie” ... [opsomming van de betreffen de bevindingen met

referentie naar de betreffende vraag]

Paragraaf 4.2d van de circulaire

4 Artikel 2 lid 4 letter d Rna Op basis van de door ons uitgevoerde
“bevindingen ten aanzien van de werkzaamheden conform paragraaf 4.2d van de
in artikel 8 bedoelde melding circulaire hebben wij geen bevindingen.
aan het Bureau” OF

- zijn door ons de volgende bevindingen vastgesteld:
... . [opsomming van de specifieke bevindingen /
meldingen die mogelijk alsnog dienen te geschieden]
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Bijlage 4: Vragenlijst / opgave gegevens door notaris

In deze vragenlijst zijn een aantal gegevens opgenomen welke door de notaris aangeleverd dienen te
worden aan de accountant. De accountant dient deze gegevens te betrekken bij zijn werkzaamheden
voor het rapport van feitelijke bevindingen artikel 2 lid 4 a-d Rna. De accountant dient deze opgave
van de notaris bij zijn rapport van feitelijke bevindingen te voegen.

Informatie samenwerkingsverband

1. Het samenwerkingsverband treedt onder de naam [naam] naar buiten
[eventueel aangevuld met de naam van het onderdeel waartoe de notaris behoort]; —

2. Het samenwerkingsverband oefent zijn werkzaamheden uit op de volgende locaties:

Plaatsnaam Adres In deze vestiging is een
notaris werkzaam?

3. Tot het samenwerkingsverband behoren op 31-12-2018 de volgende
beroepsbeoefenaren:

.... [aantal] notarissen8

.... [aantal] advocaten, lid van de Orde van Advocaten

.... [aantal] fiscaal juristen of fiscaal economen, lid van de Orde van Belastingadviseurs

.... [aantal] universitair geschoolde leden van het Register Belastingadviseurs

.... [aantal] leden van de Orde van Octrooigemachtigden

.... [aantal] in het buitenland werkzame beoefenaren van de hiervoor vermelde dan wel
daarmee gelijk te stellen beroepen in het buitenland mits zij aan een tuchtrecht zijn
onderworpen vergelijkbaar met dat waaraan de hiervoor genoemde personen
onderworpen zijn en een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

.... [aantal] medewerkers van kantoor die niet eerder als boven vermeld zijn meegeteld.

4. Mutaties in het verslagjaar in de aantallen beroepsbeoefenaren van het
samenwerkingsverba nd:
In het verslagjaar zijn in het samenwerkingsverband geen mutaties opgetreden.
Of.

In het verslagjaar zijn in het samenwerkingsverband de volgende mutaties opgetreden:
Uitge treden:

Naam Datum Beroepsaanduiding

8 Onder notaris wordt tevens verstaan de kandidaat-notaris, die tevens aandeelhouder/mede-eigenaar is. Niet
begrepen onder notaris, in het kader van de mededeling ex artikel 2 lid 4 letter d Rna, is de toegevoegd-notaris.
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Toegetreden:

Naam Datum Beroepsaanduiding

5. Bestuur van het samenwerkingsverband (praktijkrechtspersoon, indien sprake is van
een IDS-kantoor):
De samenstelling van het bestuur op 31-12-2018 is als volgt:
Voorzitter:

Naam Beroepsaanduiding

Overige leden:

Naam Bestuurs taak Beroepsaan
duiding

6. Mutaties in het verslagjaar in het bestuur van het samenwerkingsverband:
In het verslagjaar zijn in het samenwerkingsverband geen mutaties opgetreden.
Of:

In het verslagjaar zijn in het bestuur van het samenwerkingsverband de volgende
mutaties opgetreden:
Uitgetreden:

Naam Datum Beroepsaan
duiding

Toegetreden:

Naam TDatum Beroepsaan
duiding

Informatie meldingen

7. In het verslagjaar ....[jaarj zijn door de entiteit ...[aantal] melding[enj gedaan ingevolge
artikel 25a Wna, juncto art. 8 Rna.

Plaats, datum

Naam notaris

Handtekening
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