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Faillissement Anotaris 

 

De rechtbank in Utrecht heeft op dinsdag 5 juli 2016 Anotaris in Bunnik failliet verklaard. De bedrijfsvoering van 

Anotaris is op 19 augustus 2016 definitief geëindigd; het kantoor heeft zijn deuren gesloten. Op  

het voormalige kantooradres van Anotaris is geen notariële kantoororganisatie meer aanwezig. 

 

Het faillissement heeft geen effect op de geldigheid van de bij Anotaris ondertekende akten. 

 

Voorlopig geen waarnemer (waarnemer@anotaris.nl) 

 

De rechtbank (Kamer voor het Notariaat) heeft op 30 december 2019 besloten dat de waarneming vervalt. 

Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2020 geen notaris of andere functionaris verantwoordelijk is  

voor de akten en dossiers van Anotaris. Als dit veranderd kunt u het op deze website lezen. 

 

De heer Mr Gijs Alferink, notaris bij Heuvelrug Notarissen, vestiging Driebergen-Rijsenburg   

heeft van 22 augustus 2016 tot en met 31 december 2019 de akten en dossiers van Anotaris waargenomen. 

Hij neemt voor Anotaris geen nieuwe opdrachten aan. Door het vervallen van de waarneming kunnen geen kopieën, 

afschriften of grossen van akten worden verstrekt. Een waarnemer is verantwoordelijk voor de akten en de derdengelden; 

een waarnemer is niet verantwoordelijk voor nazorg, inhoudelijke vragen over akten of herstel van eventueel door 

Anotaris in het verleden gemaakte fouten. De notaris aan wie het protocol (de akten en de dossiers) van Anotaris 

uiteindelijk zal worden toegewezen is nog niet bekend.  

 

Curator in het faillissement 

 

Het faillissement van het kantoor wordt afgewikkeld door curator mr. H. Dulack van Van Benthem & Keulen N.V. te 

Utrecht. 

Vragen over het faillissement van Anotaris kunnen per e-mail worden gesteld aan rinkedulack@vbk.nl.  

 

Wat betekent dit voor u ? 

 

Geen afschriften, grossen 

Omdat er geen waarneming is, is er geen notaris of andere functionaris beschikbaar om vragen 

over akten of dossiers te beantwoorden. Ook kunnen er geen afschriften, kopieën of grossen worden afgegeven. 

 

Huwelijksvoorwaarden 

Een afschrift van huwelijksvoorwaarden kan - veelal kosteloos - worden opgevraagd bij de Rechtbank van het 
arrondissement waarin het huwelijk is voltrokken. 
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Huwelijkse-voorwaarden 

Woning 

Een afschrift van akten die betrekking hebben op woningen kan - niet kosteloos - opgevraagd worden bij het kadaster. 
https://www.kadaster.nl/particulier 
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Oprichting B.V. / Statutenwijziging 

Voor B.V.'s die bij Antotaris zijn opgericht of statuten die door Anotaris zijn gewijzigd wordt verwezen naar het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel. Via https://www.kvk.nl/orderstraat/bedrijf-
kiezen/?prefproduct=Documenten#!shop?&q=&prefproduct=Documenten kunnen afschriften - niet kosteloos - worden 
opgevraagd. 

Aandeelhoudersregister kwijt? 
Laten reconstrueren door een notaris! 

Volgens de wet is het bestuur van een BV verplicht een aandeelhoudersregister bij te houden. Het aandeelhoudersregister 
van de BV wordt door de notaris die de oprichting verzorgt als service voor de BV opgesteld en overhandigd. Anotaris 
volstond met het per e-mail toezenden van een aandeelhoudersregister in PDF-format. Dit moest dan nog worden geprint 
en door de directie van de BV worden ondertekend.                                                                                                                            
Als een aandeelhoudersregister kwijt is geraakt, moet een gereconstrueerd aandeelhoudersregister worden opgesteld 
door het bestuur van de BV. Het bestuur van de BV kan hiervoor opdracht geven aan een willekeurige notaris. Om een 
gereconstrueerd aandeelhoudersregister te kunnen maken, kan deze notaris vragen naar afschriften van akten. 

Royementen van hypotheken en beslagen die niet zijn uitgevoerd door Anotaris, zelf 
opnieuw aanvragen 

Voor notarissen die worden geconfronteerd met door Anotaris kennelijk niet uitgevoerde royementen van hypotheken en 
beslagen geldt dat door de omstandigheden van het faillissement niet kan worden vastgesteld of de betreffende dossiers 
een onherroepelijke volmacht tot royement of een bewijs van aflossing bevatten. 
Gelet op deze bijzondere omstandigheden dienen deze notarissen het betreffende royement opnieuw aan te vragen. 
Indien hiervoor kosten in rekening gebracht moeten worden, komen deze ten laste van de verkoper/hypotheekgever die 
als koper/hypotheekgever destijds gekozen had voor dienstverlening door Anotaris. 
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