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Analyse NOTARISKANTOREN 

De herstelde woningmarkt heeft voor een 

opleving gezorgd in het notariaat. Er wor-

den duidelijk meer akten gepasseerd, maar 

de tarieven blijven dalen. De afvlakkende 

groei van de huizenverkopen levert bij 

aanhoudende tariefdruk een marginale 

omzetgroei op voor 2016 van 1%.  

Omzetgroei notarissen vlakt af in 
2016 

Notaris kreeg het drukker door groei woningmarkt 

Met het herstel van de woningmarkt kregen ook notarissen 

het weer drukker. In 2015 heeft het notariaat ruim 1,4 mil-

joen akten gepasseerd, 8% meer dan in 2014. Met name de 

onroerend goed praktijk doet het flink beter (+ 18% in de 

tweede jaarhelft). De familiepraktijk is relatief stabiel, maar 

er zijn wel sterk groeiende en krimpende aktensoorten. Het 

levenstestament zit bijvoorbeeld sterk in de lift. Dit com-

penseert de forse daling in akten omtrent schenkingen.  

Deze daalden vanwege het verdwijnen van de schenkings-

vrijstelling van maximaal € 100.000 voor de eigen woning. 

 

 

 

 

Aantal akten notariaat groeide naar 1,4 miljoen 
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Tarief notarisdiensten blijft dalen 

Waar het aantal akten groeit, dalen de tarieven voor nota-

risdiensten nog altijd. Dit komt door de lagere prijzen voor 

hypotheek– en leveringsakten. In de onroerend goed prak-

tijk zijn de tarieven sinds vrijgave in 1999 voortdurend afge-

nomen. Over 2015 komt de daling naar verwachting uit op 

ruim 3%, waarmee sinds 2007 een vijfde van de tarieven is 

afgegaan.  

 

 
Tariefdaling onroerend goed praktijk houdt aan 
Ontwikkeling tarieven notarisdiensten naar praktijk 

Bron: CBS 
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Winstgevendheid herstelt enigszins 

Beperkte omzetstijging in 2016 

Ondanks lagere tarieven is de omzet van notariskantoren 

door de toename van het aantal gepasseerde akten in 

2015 gestegen. Die groei blijft naar schatting beperkt tot 

zo’n 3%. Met de verwachte aanhoudende tariefdruk, kalft 

de omzetstijging in 2016 af tot 1%. Deze lagere groei dan in 

2015 komt door: 

 De verwachte toename in woningverkopen met  5% 

opnieuw lager is dan een jaar eerder, en 

 de volumes in de familie– en ondernemingspraktijk 

relatief stabiel zijn.   

 

Winstgevendheid klimt uit dal 

Het herstel van de omzetten gaat gepaard met een groei 

van de winstgevendheid. De sector komt uit een diep dal. 

Ondanks kostenbesparingen, vooral op personeel, zakten 

de winsten door prijsdruk en fors lagere aantallen onroe-

rend goed akten. In 2012 werd een dieptepunt bereikt met 

€ 78 miljoen (marge 13,9%), ongeveer een kwart van het 

bedrag in 2007,  voor het inzakken van de huizenmarkt. In 

2014 klom het rendement al tot 21,9%, waarna in 2015 de 

marge naar verwachting verder is toegenomen tot onge-

veer 23%. 

 

Minder notarissen, minder personeel 

De winst in de branche wordt verdeeld over minder notaris-

sen en kantoren. De afname van de winstgevendheid en 

het aantal akten is echter veel groter dan de daling van het 

aantal notarissen (–13% t.o.v. 2007).  De kosten– en organi-

satiestructuur zijn wel ingrijpend gewijzigd. Notariskantoren 

werken in vergelijking met de topjaren vooral met minder 

personeel. Ondanks uitbreiding in de laatste twee jaar ligt 

het aantal medewerkers met een kleine 6.500 nog altijd 

een derde lager dan op de top in 2009. Ook zijn er veel 

minder kandidaat-notarissen (-20% t.o.v. 2008). Notaris-

kantoren die de afgelopen jaren de nodige slagen op ICT 

terrein hebben gemaakt, kunnen blijvend met minder 

mensen af. Digitalisering laat net als vele andere branches 

het notariaat niet ongemoeid. Een ontwikkeling als de 

blockchain kan verder in de toekomst ook een stevig stem-

pel op de branche drukken. 

 

 

 

 

Winst notariskantoren herstelt vanaf 2014 
Bedragen in miljoenen euro 
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Meer weten? 

Ferdinand Nijboer  

Disclaimer 

De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning 

van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of 

meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals 

gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uit oefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING 

Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van 

ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop 

van enig financieel instrument. Deze publicatie is louter informatief en mag niet worden beschouwd als advies. ING 

Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te 

zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of 

misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De 

informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer 

van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade 

voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. 

Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming 

van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregi-

streerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De tekst is afgeslo-

ten op 3 maart 2016. 
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