Toegevoegd notaris, wat is dat?
Een toegevoegd notaris heeft dezelfde bevoegdheden als een notaris, maar is geen ondernemer. Een toegevoegd
notaris heeft dezelfde taken, bevoegdheden en plichten als een "gewone" notaris en kan daarom ook zelf akten
tekenen.
De benoeming tot (toegevoegd) notaris is geen eenvoudig traject. Gedurende een periode van een half jaar tot
een jaar zijn er diverse ijkmomenten. Ten eerste moet uit een grondig psychologische persoonstoets blijken of er
risico's bestaan voor niet-integer gedrag of dat er andere aanwijzingen zijn waardoor men niet geschikt wordt
geacht voor de functie van (toegevoegd) notaris.
Daarnaast moeten diverse instanties en personen positieve referenties afgeven. Tot slot wordt men nog
beoordeeld door de Commissie Toegang Notariaat. Een positief advies van deze commissie is een vereiste om
(toegevoegd) notaris te kunnen worden.
Na eerdere goedkeuring van de minister voor Rechtsbescherming en beëdiging door de Rechtbank Gelderland,
is mr. Mardine Grijsen per 20 november 2019 benoemd tot toegevoegd notaris van mij (Edwin Roerdink).
Mardine is sinds 2010 werkzaam bij ons op kantoor. Zij is o.a. gespecialiseerd in ondernemingsrecht en
personen & familierecht. Volgend jaar gaat zij zich specialiseren in agrarisch recht. Wilt u nader kennis maken
met Mardine, bijvoorbeeld om vrijblijvend uw testamenten te laten controleren? Bel ons dan gerust op 0544 46
19 25 of stuur een e-mail naar info@rsnotarissen.nl.
Wij zijn aangesloten bij Netwerk Notarissen, een landelijke organisatie van 150 notariskantoren die steeds van
elkaar leren en altijd aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Wij maken deel uit van het expertnetwerk van
Netwerk Notarissen dat je helpt jouw juridische zaken makkelijker te maken.
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