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De Koninklijke Notariële eroeporganiatie (KN) onderzoekt
momenteel hoe accountant de amenwerking met notarien
ervaren.
De KN i enieuwd hoe accountant de dientverlening van
notarien ervaren en eoordelen. Ook wil deze eroeporganiatie
graag van NA-leden weten hoe zij de amenwerking met notarien
in de toekomt zien. In overleg met de NA voert onderzoekureau
Ipo daarvoor een klanttevredenheidonderzoek uit onder NAleden, in opdracht van de KN.
Accountant kunnen een online vragenlijt invullen, die anoniem
wordt verwerkt. Het invullen van de vragenlijt kot ongeveer tien
minuten, aldu de KN. ij vragen over het onderzoek kan men zich
wenden tot Martijn Rip van de KN, via m.rip@kn.nl.
Ga naar het onderzoek over de amenwerking met notarien
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FT chaft verplichte
amentellingverklaring ij
kwartaalrapportage af
Het ureau Financieel Toezicht (FT) chaft de
algemene verplichting voor notarien tot het
overleggen van een amentellingverklaring ij de
kwartaalcijfer af. 
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16 januari 2018

eroeporganiatie KN niet
aanprakelijk voor chade
joemelende notarien
De Koninklijke Notariële eroeporganiatie (KN)
en de tichting Voorzieningenfond van de KN
zijn niet aanprakelijk voor een chadepot van 1,2
miljoen euro al gevolg van enkele joemelende
notarien. 
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Verplichting
amentellingverklaring ij
kwartaalrapportage notarien
opgechort
Het ureau Financieel Toezicht (FT) heeft de
verplichting om een amentellingverklaring te
overleggen ij kwartaalrapportage van notarien
opgechort. 
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Notarien zeggen vertrouwen
op in FT
De ledenraad van de Koninklijk Notariële
eroeporganiatie (KN) heeft het vertrouwen in
hun toezichthouder, het ureau Financieel
Toezicht (FT), opgezegd. 

 x0
NIUW

15 juni 2017

KN tart conultatie over
fraudepreventie
De Koninklijke Notariële eroeporganiatie (KN)
i een conultatie getart over de maatchappelijke
rol van notarien ij fraudepreventie. 
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uw ledenprofiel op MijnNA.nl.
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