
Notariële en maatschappelijke c.v. van  mr. B. Haaijer 
 

geboren op 3 december 1945 te Veendam, gehuwd, 2 kinderen en 5 kleinkinderen, wonende in Eerbeek, Gravin 
van Burenlaan 15 (6961 ES). 

 
NOTARIEEL:   
Afgestudeerd RU Groningen, notarieel recht, in juli 1971; 
 
9 juli 1971 tot 1 januari 1980: kandidaat-notaris te Ommen ( notaris H.F. Maris), de laatste 3 jaar in 
maatschapsverband; 
 
1 januari 1980 tot 1 maart 1981: waarnemend notaris te Zuidwolde( Dr.), in deze periode tevens waarnemer van 
2 andere kantoren( Dalfsen en Oldebroek); 
 
1 maart 1981 tot 15 maart 2004: notaris te Zuidwolde (Dr.), later gemeente De Wolden, initiatiefnemer van een 
van de eerste maatschappen over gemeentegrenzen heen, eerst Haaijer.Dohle.Van Drooge notarissen (kantoren 
in Zuidwolde, Meppel en Dwingeloo), later Haaijer.Dohle notarissen (kantoren in Zuidwolde, Ruinen en 
Meppel). 

Vanaf 1 januari 2005 tot december 2014 achtereenvolgens waarnemend notaris te Nieuwolda, gemeente 
Scheemda, Ter Apel gemeente Onstwedde*, Barneveld, Winsum*, Leeuwarden (2x)*, Oosterbeek gemeente 
Renkum*, nogmaals Leeuwarden*, Helden gemeente Peel en Maas* en Amsterdam (2x)*. (*ambtshalve 
waarnemer aangewezen door de Kamer van Toezicht) 
 
Vanaf 1 januari 2007 auditor voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) m.b.t. de 
kwaliteitsverordening (WID / MOT) en vanaf 1 januari 2009 voor 3 jaren door de KNB benoemd als 
kwaliteitstoetser in de zin van de Verordening op de kwaliteit. 
Vervolgens opnieuw voor de periode tot 1 januari 2015 benoemd tot kwaliteitstoetser als hiervoor bedoeld. 
  
Van medio 2007 tot 1 maart 2013 bij mandaat van diverse ringvoorzitters van de KNB klachtbehandelaar van 
geschillen over notariële declaraties. 
 
Sinds januari 2011  lid van de Bezwarencommissie KNB besluiten.; herbenoemd tot januari 2018. 
 
Sinds begin 2013 lid van de Geschillencommissie Notariaat; herbenoemd tot januari 2018 
 
Sinds eind 2014 / begin 2015 juridisch adviseur / oprichter van  NOTAREX te Eerbeek (www.notarex.nl) 
 
Beklede functies in het notariaat: 
-  bestuurslid (waaronder vice-voorzitter tevens klachtenbehandelaar) van de ring Drenthe van de KNB; 
-  lid van de commissie agrarische zaken van de KNB; 
-       lid en plv. lid van de Kamer van Toezicht in Assen. 
 
Interesse gebieden / specialisaties: 
- algemene praktijk; 
- personenvennootschappen, verenigingen en stichtingen; 
- huwelijksvoorwaarden en samenlevingscontracten 
- testamenten, erfrecht en boedelverdeling, met name ook geschillenbeslechting; 
- levenstestamenten; 
- estate-planning (beroepsopleiding gevolgd); 
- agrarisch recht. 
 
MAATSCHAPPELIJK: 
Beklede functies buiten het notariaat: 
- bestuurslid, waaronder voorzitter, van een studenten sportvereniging; 
- bestuurslid van een voetbalclub, tevens voorzitter afdeling jeugd; 
- lid klachtencommissie van een verpleegtehuis; 
- voorzitter van een volleybalclub; 
- secretaris van een ondernemers vereniging; 
- voorzitter van een "goede doel" stichting; 
- lid, voorzitter en adviseur van de verenigingsraad van een vereniging van appartementseigenaren naar Frans 

recht. (o.a. adviseur verkoop woningen: www.villasforsaleinsalles.com) 


