
Dataplaza 
Dataplaza is een platform waar iedereen via een beveiligd portaal toegang krijgt tot zijn/haar digitale dossiers 
en waarbinnen kantoor en klant informatie kunnen uitwisselen. Daarnaast is het voor iedereen mogelijk om 
zelf kosteloos een digitale kluis aan te maken om gegevens zoals inlogcodes, pincodes en documenten te 
bewaren: één code voor alles. 
Tenslotte kunnen notarissen binnen het platform digitale diensten aanleveren zoals de Digitale Erfenis en de 
Digitale Identiteit. 
 
Datauitwisseling 
Binnen Dataplaza kan data over (en eigendom van) de consument, door of onder toezicht van de notaris, 
vanuit betrouwbare bronnen worden ingevoerd. De consument en bedrijven kunnen (na toestemming van de 
consument) van deze data gebruik maken en dit aanvullen, o.a. voor het creëren van een digitale identiteit en 
voor uitwisseling van de data over een keten. 
 
Rol van de notaris 
Als onafhankelijke instantie met een publieke taak is de notaris bij uitstek geschikt om er voor te zorgen, dat 
data op een veilige manier wordt vastgelegd of om aan bepaalde constateringen een juridische waarde toe te 
kennen. 
Het is ook nu al juist de notaris die de identiteit garandeert van de persoon die de notariële akte ondertekent, 
wat een van de belangrijke pijlers onder het rechtsstelsel is. 
 
Als vertrouwde partij zullen juist de door de notaris uitgevoerde onderzoeken naar bijvoorbeeld het 
identiteitsbewijs en de vastlegging van gegevens de juiste rechtszekerheid met zich meebrengen. 
De combinatie van de notaris als schakel in de bestaande processen en de rol die de notaris op zich kan nemen 
bij het bieden van Digitale Rechtszekerheid wordt versterkt door het feit dat ongeveer 1.000.000 Nederlanders 
per jaar een bezoek brengen aan de notaris!  
Daarnaast heeft het notariaat landelijke dekking en is gebleken dat het makkelijk in te passen is in de 
bestaande processen. De notaris doet tenslotte al volledig geautomatiseerd onderzoeken in allerlei registers. 
 
De notaris is dan ook de juiste partij om op een betrouwbare wijze vast te stellen of de betreffende persoon is 
wie hij zegt dat hij is, om daarnaast de data aan te leveren die de juiste rechtszekerheid geeft. Deze 
vaststelling kan, doordat de persoon zich identificeert bij de notaris waarbij een technisch hoogwaardige 
controle van het identiteitsbewijs wordt gedaan. 
Geen andere persoonscheck kan deze controles  bieden in combinatie met een toegang tot centrale registers 
en een vertrouwde partij als de notaris! 
 
eID Stelsel NL 
Algemeen 
In 2012 heeft de overheid een strategische verkenning 
uitgevoerd voor een publiek-privaat afsprakenstelsel voor 
een Nederlandse online identiteit. In dit afspraken-stelsel 
worden door publieke en private partijen afspraken 
gemaakt, zodat burgers en bedrijven makkelijk, veilig en 
betrouwbaar online zaken kunnen doen met elkaar en 
met de overheid. 
Rol/kans voor de notaris 
De overheid (Ministeries van Binnenlandse Zaken, 
Economische Zaken en Veiligheid en Justitie) heeft door 
middel van een presentatie bij de KNB door Dataplaza (op  
31 mei 2013) kennis genomen van de mogelijke rol die de notaris op zich kan nemen bij de uitrol van een 
Digitale Identiteit.  
 
 
 



Met name de volgende argumenten leiden tot positieve reacties van de overheid en van andere marktpartijen: 

 Notarissen kunnen op korte termijn ingezet worden. 

 Notarissen zijn een vertrouwde partij met een publieke functie. 

 Notarissen hebben een groot bereik (wettelijk verplichte landelijke dekking). 

 Het bieden van een dergelijke dienst past binnen de bestaande processen van de notaris. 

 Notarissen vervullen al sinds lange tijd een rol bij het identificeren van klanten en het daaraan verlenen 
van rechtszekerheid. 

 Een groot gedeelte van de software is klaar en er is al een beveiligd platform. 
 

Beveiligde toegang 
Voor het verkrijgen van toegang tot Dataplaza wordt er samengewerkt 
met A.E.T. Europe B.V. (AET). Zij zijn een leverancier van 
beveiligingsoplossingen en hebben oplossingen geleverd voor 
bijvoorbeeld de Rijkspas (authenticatie en identificatie pas voor alle 
rijksambtenaren). Dataplaza maakt gebruikt van AET’s ConsentID 
Authenticatie Platform (ConsentID). 
ConsentID maakt het mogelijk dat een smartphone of tablet ook kan 
worden gebruikt als  drager van je digitale identiteit. Met behulp van deze 
digitale identiteit kan men bijvoorbeeld veilig inloggen op een website en 
documenten ondertekenen. ConsentID werkt op basis van versleutelde 
berichten, waarbij de gebruiker zich op een veilige manier kan 
authenticeren en toestemming kan geven middels een digitale 
handtekening via de smartphone of tablet, beveiligd door een PIN-code 
die per keer opnieuw moet worden ingetoetst. 
 

Aangezien ConsentID een zeer hoog beveiligingsniveau biedt en tevens zeer eenvoudig is te bedienen heeft 
Dataplaza voor deze oplossing gekozen voor het verkrijgen van toegang tot de gegevens van de consument. 
Tevens kan de consument middels ConsentID stukken accorderen.  
 
Bestaande en nieuwe mogelijkheden Dataplaza 
Dataplaza biedt al geruime tijd de mogelijkheid van het Digitale Dossier waarbij de cliënt en relatie van het 
notariskantoor onder andere de stukken in kunnen zien via het digitale dossier. 
 
Op korte termijn wordt gestart met het uitbreiden en uitleveren van de volgende opties: 

 Digitale Dossiers (uitbreiding betreft eenvoudiger versturen stukken naar Dataplaza en versturen digitaal 
afschrift van de bij het CDR geregistreerde akte); 

 Digitale Datauitwisseling (interactie met o.a. makelaar en cliënt); 

 Digitale Kluis; 

 Digitale Erfenis; en  

 Digitale Identiteit. 
 
Online Notaris 
Wat verder op dit moment bij Van Brug Software onder andere in ontwikkeling is, is software waarmee een 
intakeformulier, dat op het internet door de consument ingevuld kan worden, geïntegreerd kan worden met 
de kantoorsoftware van Van Brug. 
Hierdoor kan de consument eventueel persoonlijke gegevens invullen en alvast wat vragen beantwoorden 
waarmee de start van het dossier en het voorbereiden van het ontwerp vergemakkelijkt kan worden. De 
persoonlijke data kan gebruikt worden om zeer snel de cliëntenkaart en het dossier aan te maken en direct 
geautomatiseerd de nodige controles uit te voeren. 
 
Respect voor de rol van de notaris 
Bij alle ontwikkelingen wordt de rol van de notaris in het oog gehouden en wordt in geen geval de akte 
voor/namens het kantoor gemaakt. Ook wordt er nog niet betaald door de consument en weet Dataplaza niets 



over de consument en het dossier. Er wordt slechts input gegenereerd voor het dossier waarna het dossier en 
het ontwerp van de akte volledig door het kantoor zelf afgehandeld worden. Alles wordt wel zo veel mogelijk 
online afgehandeld maar de juridische afhandeling wordt volledig aan het notariskantoor overgelaten. Het 
notariskantoor heeft de keuze om de consument uit te nodigen voor een bespreking, telefonisch te benaderen 
of kan er voor kiezen om de Belehrung voor dat dossier te doen bij het passeren van de akten.  
Dat is voor Van Brug Software "automatiseren met respect voor de rol van de notaris". 
 
Notaris en de rol in het vastgoedproces 
Dataplaza maakt het ook mogelijk, dat de notaris eerder in het proces van overdracht van registergoed of 
vestigen van een hypotheek wordt betrokken. De betreffende makelaar of hypotheekbemiddelaar vraagt, met 
toestemming en op verzoek van de consument, de gekozen notaris om bepaalde informatie op te vragen en te 
delen. 
Hierdoor wordt de rol van de notaris vergroot en daar is de rechtszekerheid in Nederland bij gebaat. De 
controles moeten toch uitgevoerd worden en door het proces zo goed mogelijk te automatiseren kost dit het 
notariskantoor geen extra tijd.  
Ook is het dan mogelijk om het Amsterdamse model te volgen door op verzoek van de makelaar de notaris de 
koopovereenkomst te laten maken. Het maken van de koopovereenkomst is ook goed te automatiseren en zal 
daardoor beter aansluiten bij de later te tekenen akte van levering. 
Met verschillende grote marktpartijen worden concrete afspraken gemaakt over de start van dit project. 
 
Digitale Erfenis 
In de huidige tijd is een extra component toegevoegd aan de erfenis van de overledene: de Digitale Erfenis. 
Hieronder wordt verstaan het totaal van wachtwoorden en profielen, dat iemand nodig heeft om te kunnen 
handelen op het Internet. 
De consument kan bij afname van de Digitale Erfenis een notariële dienst afnemen waardoor de erflater er 
voor kan zorgen dat de notaris het account kan vrijgeven aan de juiste persoon wanneer hij/zij komt te 
overlijden.  
Een onderdeel van deze module is dat de consument zijn/haar uitvaartwensen kan vastleggen. 
De notaris kan ook een clausule opnemen in het testament met een verwijzing naar de Digitale Erfenis 
waardoor dit geregistreerd wordt en bij overlijden altijd achterhaald wordt. In deze bepaling kan de erflater 
dan ook bepalen of de toegang naar een specifieke persoon moet. 
  
Calamiteitendossier 
In het digitale domein van de consument kan deze ook gegevens vastleggen die voor personen, die 
onverwachts zijn/haar belangen moeten behartigen, van belang kunnen zijn. In dat geval kan de notaris het 
account vrijgeven aan de juiste persoon/personen. 
Dit is voor het notariaat zeer goed te koppelen aan het Levenstestament. 
 
Conviso 
Om de zekerheid te verhogen, dat de juiste 
persoon binnen het digitale domein handelt 
wordt er gebruik gemaakt van technisch 
hoogwaardige scanners van 
identiteitsbewijzen.  
De scan en de van de chip uitgelezen 
gegevens worden vervolgens volledig 
geautomatiseerd in de processen 
opgenomen waarna ook controles als GBA 
en VIS direct en snel uitgevoerd kunnen 
worden.  
De uitgevoerde ID-controles zijn eenvoudig terug te vinden in het Notarieel Informatie Systeem. Bijvoorbeeld 
een legalisatie is hierdoor veel sneller af te handelen met geautomatiseerde vastlegging van de gegevens. 
Door het gebruik van de ID-scanner zal de notaris meer rechtszekerheid bieden en daarnaast de 
administratieve processen verbeteren én versnellen.  



Labels 
Verschillende organisaties, notariële labels en notariskantoren kunnen gebruik maken van de mogelijkheden 
van Dataplaza. Hieronder worden twee labels omschreven die, zonder exclusiviteit, als eerste gaan starten met 
de nieuwe mogelijkheden van Van Brug Software en Dataplaza: 
Easy Notarissen (www.easynotarissen.nl) 
Op internet zoeken veel mensen steeds vaker via diverse sites en ketens, ook 
vanuit niet-notariële hoek, een goedkope(re) online notaris. Tegelijkertijd wil 
men ook terecht kunnen bij de notaris die men kent of in de eigen woonplaats 
zit. Het Easy-concept is een digitale formule waarmee potentiele cliënten het 
aangesloten kantoor makkelijker op internet vinden, en waarmee het kantoor 
de cliënten perfect kan bedienen voor easy (=standaard) zaken. Notariskantoren 
voegen met het Easy-concept eenvoudig onder eigen naam een extra 
label/digitale voordeur aan hun kantoor toe. Het kantoor biedt haar cliënten zo 
een betere en duidelijkere commerciële keuze tussen 2 verschillende prijs- en 
serviceniveaus, die intern elkaar beschermen, complementair zijn aan elkaar en 
waar over en weer naar kan worden verwezen. 
NL Notarissen 
Het doel van NL Notarissen is het verwerven van werk voor de deelnemende notarissen en het binden van 
verwijzers aan NL Notarissen. Een belangrijk kenmerk is dat de deelnemende notarissen zeer flexibel zijn en 
werken volgens een vast protocol met standaard modellen. 

 
NL Notarissen passeren akten op locatie, passeren akten op 
de traditionele manier en faciliteren datauitwisseling tussen 
alle betrokkenen in het proces, in samenwerking met 
Dataplaza.  
De meeste akten worden op locatie gepasseerd: de mobiele 
notaris is een feit! 

 
Basis van dat idee is dat de notaris aanwezig is bij het tekenen van de (notariële) koopovereenkomst en direct 
een notariële volmacht laat tekenen voor het later passeren van de akte van levering en de hypotheekakte.  
Als later de inspectie plaatsvindt en partijen akkoord zijn, dan wordt dit aan de notaris (digitaal) doorgegeven 
en deze passeert de akten als kantoorakten. Inmiddels zijn al honderden dossiers op deze wijze verwerkt.  
Veel makelaars en verwijzers zien inmiddels het voordeel van dossierbehandeling via NL Notarissen. Het 
bespaart ze tijd, geld en aansprakelijkheid. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over Dataplaza kunt u contact opnemen met: 
Robert Heinen,  algemeen directeur Van Brug Software B.V. & Dataplaza B.V. 
Adres Sportlaan 2h, 8181 BE Heerde 
Telefoon 0578-693646 
Internet www.vanbrug.nl 
E-mail r.heinen@vanbrug.nl  
Twitter  @robertheinen 
LinkedIn  https://www.linkedin.com/in/robertheinen 
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