
 
   

 
 

 

Het BFT informeert: De incidentenmeldplicht van notarissen en gerechtsdeurwaarders 

 

Zorgvuldigheid en rechtszekerheid staan bij notarissen en gerechtsdeurwaarders centraal. Mocht er 
zich desondanks een incident in de praktijkvoering voordoen, dan zijn notarissen en 
gerechtsdeurwaarders wettelijk verplicht om deze incidenten te melden aan de toezichthouder, het 
Bureau Financieel Toezicht (BFT). Het gaat dan om incidenten die mogelijk aanmerkelijk nadelige 
gevolgen kunnen hebben voor hun financiële posities, zoals een negatieve bewaringspositie, claims 
of organisatiewijzigingen. In Ministeriële regelingen zijn de regels omtrent de 
incidentenmeldingsplicht nader uitgewerkt.  

 

Wettelijke verplichting   

Notarissen en gerechtsdeurwaarders moeten incidenten melden aan het BFT op grond van de Wet 
op het notarisambt en de Gerechtsdeurwaarderswet en nadere Ministeriële regelingen. De naleving 
van de meldplicht is van belang voor de bescherming van maatschappelijke belangen. Daarnaast kan 
het melden de notaris en gerechtsdeurwaarder helpen mogelijk nadelige gevolgen te voorkomen en 
met het BFT risico’s voor de toekomst te beperken.  
 
Breed terrein aan incidenten  
De meldplicht gaat over mogelijke financiële risico’s, maar ziet op een breed terrein aan incidenten, 
opgesomd in de Ministeriële regelingen. Onder meer moeten gemeld worden: 
 

- Risico’s inzake de bewaringspositie en een negatieve bewaringspositie; 
- Betalingsregelingen van kredietverstrekkers; 
- Claims en aansprakelijkheidsstellingen; 
- Aangifte van een strafbaar feit tegen een notaris;  
- Aanwijzingen of vermoedens van fraude binnen de organisatie; 
- Etcetera. 

 
Zie voor alle te melden incidenten: Artikel 9 Regeling op het notarisambt en artikel 3 Regeling 
meldplicht gerechtsdeurwaarders 

 
Volledig en tijdig 
De incidenten dienen niet alleen volledig, maar ook onverwijld aan het BFT te worden gemeld. 
Notarissen en gerechtsdeurwaarders kunnen daarvoor gebruik maken van e-mail (melding25a 
@bureauft.nl respectievelijk melding19a@bureauft.nl), DIGINBFT of -in overleg met de 
toezichthouder- de digitale bestandenpostbus. 

 

Meer informatie is te vinden in artikel 25a van de Wet op het notarisambt en artikel 19a 
Gerechtsdeurwaarderwet, in de Ministeriële regelingen en op de website van het BFT 
(www.bureauft.nl). 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032707/2020-01-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-34942.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-34942.html
http://www.bureauft.nl/

