REGLEMENT KWALITEITSEISEN VON
Artikel 1. Kwalificatie lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van de Vereniging Ondernemingsrecht Notariaat (hierna te noemen VON)
staat open voor notarissen en kandidaat-notarissen die specialist zijn of willen worden op het
gebied van ondernemingsrecht.
2. Een aspirant-lid dient:
- notaris of kandidaat-notaris te zijn als bedoeld in artikel 1 sub a en b van de Wet op
het Notarisambt (Wna); en
- te voldoen aan de waarnemingsvereisten zoals bedoeld in artikel 28 lid a en b en
omschreven in artikel 29 lid 1 Wet op het Notarisambt; en
- lid te zijn van de KNB.
3. Een lid dient, naast bovengestelde eisen:
- een Grotius opleiding, een notariële specialistenopleiding of daarmee gelijkwaardige
opleiding, op het gebied van het ondernemingsrecht, te hebben gevolgd en met goed
gevolg het bijbehorende examen te hebben afgelegd; dan wel
- lid te zijn van een commissie op het gebied van het ondernemingsrecht; dan wel
- universitair docent te zijn op het gebied van het ondernemingsrecht en/of regelmatig
cursussen te geven op dit gebied; dan wel
- artikelen op het gebied van het ondernemingsrecht te hebben gepubliceerd; dan wel
- door zijn/haar ervaring en kennis van mening te zijn een grondige kennis van het
ondernemingsrecht te hebben. Om dit aan te tonen dient het lid twee referenties op te
geven, één binnen het notariaat en één daarbuiten.
4. Het bestuur van de VON beoordeelt iedere aanmelding individueel. Toelating tot het lidmaatschap
zal pas geschieden na een positieve beoordeling van het bestuur. Het bestuur kan aan deze
toelating voorwaarden verbinden. Het bestuur neemt binnen zes weken na ontvangst van alle
benodigde bescheiden de beslissing omtrent toelating tot het lidmaatschap. De beslissing wordt
schriftelijk medegedeeld. Ingeval van niet-toelating door het bestuur is schriftelijk beroep mogelijk
op de algemene vergadering en kan het bestuur alsnog tot toelating besluiten.
5. Iedere twee jaar vindt een herbeoordeling plaats van de kwalificatie.
Artikel 2. Verplichte nascholing
1. Ieder (aspirant-)lid van de VON is verplicht zich bij te scholen op het gebied van het notarieelondernemingsrecht. Het toekennen van VON opleidingspunten (PE-punten) aan een cursus of
opleiding geschiedt door of namens het bestuur van de VON.
2. Een (aspirant-)lid voldoet aan de in lid 1 genoemde nascholingsverplichting indien een
(aspirant-)lid een aaneengesloten periode van twee jaar 24 studiepunten heeft behaald. Het
bestuur behoudt het recht het aantal te behalen studiepunten te wijzigen. Het aantal door het
bestuur vast te stellen studiepunten kan nooit meer zijn dan het aantal studiepunten dat de leden
van de KNB jaarlijks moeten behalen. Het bestuur van de VON bepaalt het aantal studiepunten
dat aan een cursus wordt toegekend, met dien verstande dat als hoofdregel geldt dat één
studiepunt gelijk is te stellen aan het volgen van één uur cursus, voorbereidingstijd daarbij buiten
beschouwing gelaten. Maximaal kunnen 12 VON-studiepunten worden meegenomen en
toegerekend aan het volgende tweejarige tijdvak. Na twee jaar vervalt het overschot en kunnen de
punten niet meer in mindering worden gebracht op het te behalen aantal punten.
3. De VON zal zich er voor inspannen om de leden in de gelegenheid te stellen tot het voldoen aan
de nascholingsverplichting door te streven naar het aanbieden van vier inhoudelijke cursussen per
jaar. Hiermee worden bedoeld cursussen die door, in opdracht van of op verzoek van de VON
worden georganiseerd.

4. De controle van het aantal behaalde opleidingspunten vindt plaats door het secretariaat van de
VON aan de hand van de ontvangen presentielijsten. Na afloop van het kalenderjaar ontvangen
de leden een overzicht van de behaalde studiepunten. Mocht een lid in een jaar niet voldoen aan
de in dit reglement onder artikel 2 lid 2 gestelde eisen dan wordt dit lid daarvan in kennis gesteld
door het bestuur van de VON. Mocht in het tweede jaar dit lid wederom niet voldoen aan de
gestelde eisen dan wordt in een persoonlijk gesprek met het lid besproken of het lidmaatschap
nog wel zinvol is.
5. Het bestuur van de VON kan op schriftelijk verzoek, in geval van buitengewone omstandigheden,
zulks ter beoordeling van het bestuur van de VON, aan een lid geheel of gedeeltelijk vrijstelling
van de verplichting tot nascholing in een bepaald jaar verlenen.

Artikel 3. Voorwaarden aanvragen lidmaatschap na opzegging/ontzetting
1. Indien van een aanvrager het lidmaatschap is opgezegd dan wel deze uit het lidmaatschap is
ontzet, kan de aanvrager niet binnen een periode van twee jaar na opzegging dan wel ontzetting
worden toegelaten als lid.
2. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen.
Artikel 4. Recht tot het gebruik van VON-beeldmerk
Een lid is bevoegd tot het persoonlijk gebruik van de titel VON-notaris en van het beeldmerk van de
VON. Het gebruik van het beeldmerk dient altijd te geschieden in directe combinatie met de naam van
het VON-lid, zodat voor een ieder duidelijk is welke persoon VON-lid is. Een aspirant-lid is uitdrukkelijk
niet bevoegd tot dit gebruik.
Artikel 5. Nadere uitwerking in aparte reglementen
De in dit reglement vermelde onderwerpen zijn, respectievelijk kunnen nader
worden, uitgewerkt in afzonderlijke reglementen.

