
TUSSEN: 

1. 

Kamer van Notarissen West-Vlaanderen 

AKKOORDPROTOCOL BALIE/ NOTARIAAT 

WEST-VLAANDEREN 2022 

GENOOTSCHAP NOTARISSEN West-Vlaanderen 

vertegenwoordigd door 
Voorzitter: Notaris Stefaan Buytaert met standplaats te Torhout 
Secretaris: Notaris Annelies Vanquathem met standplaats te Brugge 

2. 

ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE West-Vlaanderen 
vertegenwoordigd door 
Stafhouder: Advocaat Rik Crivits 

DOELSTELLING 

In de bezorgdheid en met oog op een betere rechtsbedeling in West-Vlaanderen werd tussen 
beide beroepsgroepen onderhandeld om aldus een aantal gedragsregels uit te werken die de 
samenwerking tussen beoefenaars van beide beroepen optimaliseren in het belang van een 
vlottere afhandeling van de gerechtelijke opdrachten. 

Deze afspraken vervangen integraal het protocol dd. 15 november 2007. 

INHOUD 
======= 

Hoofdstuk 1. GERECHTELIJKE OPDRACHTEN NOTARISSEN 

Hoofdstuk 2. VERTROUWELIJKHEID 

Hoofdstuk 3. DAGVAARDING 

Hoofdstuk 4: VERVANGING NOTARIS INZAKE VEREFFENING-VERDELING 

Akkoordprotocol Boli
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Kamer van Notarissen West-Vlaanderen 

De vervangen notaris vraagt in geval van betwisting taxatie aan bij de Provinciale Kamer van 
Notarissen voor de tijdens de aanstelling geleverde prestaties en de reeds betaalde uitgaven 
en maakt samen met die documenten de factuur daaromtrent over aan de partijen en aan de 
opvolgend aangestelde boedelnotaris. 

14. BETALING

In beginsel is de notaris verplicht om uit te betalen aan partijen zelf. 

Het komt gepast voor de betrokken advocaten vooraf op de hoogte te brengen dat het dossier 
zal afgesloten worden en er tot uitbetaling zal overgegaan worden. 

Op verzoek van de advocaat, die hiertoe gemandateerd is van zijn dient, zal de notaris gelden 
overmaken op de derdenrekening van de raadsman. 

HOOFDSTUK 2 - VERTROUWELIJKHEID BRIEFWISSELING 

15. 

In beginsel is briefwisseling tussen notarissen onderling en tussen notarissen en advocaten 
NIET vertrouwelijk en kan deze in rechte worden aangewend, behoudens andersluidend en 
schriftelijk akkoord voorafgaandelijk afgesproken tussen notaris en partijen zelf; 

16. 

Indien, in het kader van onderhandelingen of het zoeken van een minnelijke regeling 
voorstellen worden overgemaakt of indien voorstellen van deelakkoorden worden voorgelegd, 
kunnen deze geen aanleiding vormen om de onpartijdigheid van de boedelnotaris in twijfel te 
trekken. 

HOOFDSTUK 3 - DAGVAARDING/VERZOEKSCHRIFTEN 

7. 

Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 152 van de codex deontologie der advocaten. Een 
advocaat die in zijn hoedanigheid van advocaat een rechtsvordering wil inleiden tegen een 
notaris, hetzij een geschil van professionele aard of gerechtelijke maatregelen wil nemen is 
verplicht om dat op vborhand aan de stafhouder te melden, behoudens hoogdringendheid. 
De advocaat voegt daarbij het ontwerp van de inleidende akte of de klacht. Deze korpsoverste 
brengt de andere korpsoverste op de hoogte. De advocaat mag de betrokken procedures niet 
inleiden voor het verstrijken van één maan na de melding aan de stafhouder. 
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