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Briefvan de heer Beijen inzake de nalevingvan art. 59 van
de Wet op het norarisambt

In de brief van uw commissie d.d- 6 oktobeÍ 2004 wordt gewaagd
om een
rcactie op de bÍefvan mr. drs. L. Beijen te Leiden d.d. 6 september
2004.
De heer Beijen klaagt over het niet openbaar zijn van een deel van
de notariële
akten uit de pedode 1916-1925,omdat iD enkele van de 19 aÍondissementen
de notadële archiefbescheidenuit die periode nog niet zijn overgebracht
naar
de openbare rijks archiefb ewaarplaatsen.
Hierover kan ik u het volgende berichten, waarbij ik tevens
meerdere
beleidsaspecten ten aanzien van de notaiiêle archieven aa-nde orde stel.
Ik
geef eerst enige algemene achtergrondinfomatie
ten aarzien
van de
notadële archieven. DaatDa ga ik in op het specifieke prcbleem waarover
de
heer Beijen klaagt en de overige problemen die met betrekking tot de
lotariële
archieven spelen, de reeds ondernomen acties en de verdere maategelen
die
mij voor ogen staan.
Achtergïondinlormatie
notaïiële archieven
Een nota s bewaart in ee$te instantie zelÍ zijrr archjef, bestaande
uit akren,
notadële verlda ngen, registers, afschdlten, repertoda en kaartsystenen,
hetgeen alles tezaÍnen zUn protocol vormt. De delen van zijn eigen protocol
of
door hem overgenomen protocollen die ouder ziin dan twintig jaar
mag hii
overbrengen naar de zogenaamdeAlgemene bewaarplaatsen.Zoals bepaald
in
de Wet op het notarisambt is et in elk van de 19 urrondissementen
,"r,

bewaa4)laatsgelegen.Indien een norans een protocol van een voorgamger
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overneemtmoet ht de delen ouder dan dertig jaar overbrengen.
Voor de
protoconenin een bewaarplaats
wordt een in het beteffende aÀndissement
gevestigdenotafis aangewezenals bewaarder. Ten aarzien
van die protocolen
heeft deze de bevoegdieden en verplichtingen van een
nota-ris tn het
algemeen,hetgeen onder meer van belang is omdat dan
nog gedurende
langere tijd doot het notadaat zelf afschriften, grossen en
uittr"eËek in de
vereistevorm kunnen worden afgegeven.Tevensis hierdoor
geheimiouding
gewaarborgdvan wat zich in deze archieven bevindt.
Notariële archiefbescheiden
moeten binnen tien jaar nadat deze 75 jaar oud
zijn worden overgebracht van de notariêle archiefbewaarplaats"o
ouu, o"
djksarchiefbewaarplaatsen.In de ministeriële Regeling o.rerbrenging
notariele
archiefbescheiden
naar de rijksarchiefbewaarplaats
(ff oktobei fógg, Stcrt.
1999, 203) is de bewaardeÍ aangewezenals degene
die de daarvoor m
aanmerking komende archiefbescheidenin gereedheidbrengt.
De tieniaaJsrermijn
maalï het mogeliik sÍeedsp". p"Àd" van lC,jaar
gecumuleerd over te brengen. Dit is voor alle 19 notariêle
beí,aarplaatsen
landelijk ook praktijk geworden, waarbij laatsrelijk in 2OOtde
rermijn;;or de
periode 1916-1925versreek. De Wet op het notarisambt
schri.].ftsinds I
oktober 1999vooÍ dat uiterstewllen hiervan zijn uitgezonderd
en pas na IOO
Jaíu mogen worden overgebrachtnaar de djksarchiefbewaarplaats;n. Dít om
te voorkomen dat uiterste willen van nog levende mensen
of,enbaar worden.
In de pmktijk betekent dit dat deze uiterste willen dus
moeten wotden
afgesplitst van die deler van de notariële archieven die na
tten mnó
Zi jaar
worden overgebracht
naar de rijksarchiefbewaarplaatsen.
Achterwege geblevensplitsing / overbrenging
De heer Beijen heeft al in het verledenrnet mij gecouespondeerd
over het
achterwege blUven van het afsplitsen van de uiterste w lln
van de oveflge
notadële akten (bdef d.d. 11 augustus2003).De siruatie
is inderdaad dat
enkelevan de 19 notads-bewaarders,
onder meer vanwegede kosten,nog ntet
tot de wettetjk verplichte splitsing en overbrenging varr áe
notariële archïven
uit de periodet9l6-I925 ziin overgegaan.
D€ differentiatie in bewaartemijn tussen uite$te willen
en overige akten rs ln
1999in de wet gekomen.Tevensis roen beslotendat de
ministerian lustitie rn
de wet expliciet zou worden benoemd als zorgdraget
van de zich in de
algemene bewaarplaatsenbevindende archiefbescheiden.
efs uitvtoeisel
daarvanbepaalt sinds I augustus2004 artikel 5Z lid 4 van
au W"i of fr"t
notzrds.tmbt expliciet dat de minister van Justitie zorgdrager
is van de zich in
de algemenebewaarplaats
bevindendearchieÍbescheiden,
voor zoverdezemer
2t4
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zijn overgebmcht naar een Íjksarchiefbewaarplaats.
Ind€rtijd is bij het besluit om tot splitsing o,r"r a" guun u-g"rromen
dat een en
ander weinig exlra lasten met zich zou bÍengen. Inmiddels
blijkt dat de kosten
v,erbonden aan splitsing wel degelijk aanzienlijk zijn. Bij
her in gang zetren van
de wetswijziging(en)in 1999zijn de financiëre consequenties
dis o"nvolaoende
onderkend. Dit betekent dat ik nu geconfronteerd wordt
met de ntet te
vemijden fi nanciêle gevolgen.
Wat de (gemaakte) kosten van het splitsen beteft ligt er
voorts een uitspmak
uit 2003 van het gerechtshof Amsterdam naar
aanleiding van een
tuchtrechtzaak. Daarin is opgemerkt dat de kosten voor
splitsing, net als de
kosten voor overbrenging, voor rekening val de minister van
JuJitie komen,
tenzij de wetgever explicieÍ anders zou bepalen_
Voor de éénduidigheid acht ik het gewenst dat in ieder geva.l
alle akten uit de
peïiode 1916-1925 worden gesplitst en overgebracht.
Daamee blijft
tegelijkertijd gewaarborgd dat uit die periode geen
testamenten var nog
levende perconen openbaar worden. Gezien de huidige
wet en de uitspraak
van het Hof acht ik het thans onvemijdejijk dat de kosten
van het splitsen van
de jaargaïrg1916-192Svoor mijn rekening komen.
Overigenswijs ik eÍop, dat niet alleen het kostenaspecter
de oozaak van kan
zijn dat nog niet in alle gevallen tot splitsing is overgegaan.
Zo is speciale
elif)ertise voor het splitsen nodig, dient dit onder
.uo.ruurdb*"
aÈeidsomstandigheden te gebeuren en moeten de
over te bre0gen
arcfuefstulken ook nog anderszirs bewerkt woÍden.
Hierbil moet beaacht
worden dat het te splitsen deer per notarieel archief
enkele tientallen tot soms
meer daÍr honderd stuekkendemeters betreft.
Voot wat berreft de nog niet gesplitste archieven uit de periode
1926_1999zal
ik onder meer de mogelijkheden bezien om de wettelijke
bewaartemijnen
weer gelijk te trekken zodar splitsen niet langeÍ nodig zal
zijn.
Overige problemen notariële atchieven
De noodzakelijke splitsing is één van de ptoblemen die
momenteel spelen
rond de notadêle archieven. De notadêle atchieÍbewaarplaatsen
zijn, een
enkele uitzondering daargelaten, gehuisvest in
archiefruimten val ae
rechtbanken in de 19 anondissementen. Een aanzienlijk
deel hiervan is vol
en/of voldoet niet êarr de eisen l.aÍI de Árchiefi,,r'et. Bij een
aantal rechtbanken
zijn de notariële archieven deels ondergebracht in
de tuimten van de
gerechtelijke archieven, waardoor niet gewaarborgd is
dat alleen de bewaarder
toegang tot de archiefbescheidenheeft. Het is duidelijk
dat deze problemen _
gegeven de huidige beschjkbare archiefruimte, mede gelet
op h"t ".r"rr""rr"
314
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inpandig ondergebracht zijn van de rechtbankarchieven _
niet eenvoudig
binnen de rechtbankgebouwen
op te losseÍrzullen zijn. Tenslott" is t et in "un
enlel geval onmogerijk de wer gespritste deren van het
notadeel archief naar
de rijksarchiefbewaarplaatsen ovet te brengen omdat
de aangebodeD
archiefbescheiden
niet opgenomenkunnen worden om praktischeieaenen
zoalsverbouwingenen/of ruimregebrek.
Ondernomen en lopende acties
De opmerkingr,an de heer Beijen dat er voor de buitenwereld
geen enkele
vooÍgang bij het opiossenvan dezeweerbarstigeproblematiek
ziÀbaar rs, is
begdjpelijk.Het is echter niet zo, dar er geen actie o.rd"rrrorrrun
i.. l:. i"
dive$e malen ovedeg geweest, ondet aldere met ae foninttiyke
wotatete
Beroepsorganisatie
overde oplossingvar! de problemen.
Tevens heeft ovedeg plaatsgevondenmei individuele
notarisbewaarderc,
gerechtsarchivarissenen het Nationaal Archief om
de problematiek rona de
notariêle archieven in kaaÍ te brengen. Rond de zomer van
dit jaar za.tik u
berichten over de wijze waarop de ik de in deze
bÍef ;;";"".r,
problernêtiek tot een oplossing zal bretgen zowel vóor
de Fortd ris ae Unge
termiin.

De Minister van tustitie,
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